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KIVAA KESÄÄ! 
Loviisan kesän tapahtumakalenteri näyttää taas yhtä runsaalta 
kuin silloin ennen – aikana ennen koronapandemiaa. Tulossa on 
musiikkia, kesäteatteria, urheilua, historiaa, leirejä ja paljon muuta.  

Nauti vilkkaasta tapahtumakesästä, sitä kun ei voi enää pitää 
itsestäänselvyytenä. Osallistumalla tuet myös paikallista talkootyötä.  

Tapahtumien lisäksi täällä omilla kulmilla riittää muutakin 
näkemistä ja kokemista. Ota fillari alle ja hurauta Korsvikin 
kivikirkolle Valkoon. Lähde tutustumaan Sarvisalon tai Kabbölen 
merelliseen kesäidylliin. Käväise Viirilän kotiseutumuseossa tai 
pulahda uimaan Liljendalin Hopjärveen. 

Edelleenkään ei tarvitse matkustaa kauas. Ole hyvällä tavalla 
nurkkapatriootti ja testaa paikallisia elämyksiä. Vinkkejä löydät 
myös tästä lehdestä.  

Antoisaa ja aurinkoista kesää toivottaen, 

Jaana Laine 
viestintä- ja 
markkinointi asiantuntija

LOVIISAN KAUPUNGIN 
INFOLEHTI 1/ 2022

Miten hyvin kaupungin kesäleirit ovat tavoittaneet Miten hyvin kaupungin kesäleirit ovat tavoittaneet 
loviisalaiset lapset ja nuoret?loviisalaiset lapset ja nuoret?

 – Viime vuosina on tullut enemmän ilmoittautu- – Viime vuosina on tullut enemmän ilmoittautu-
misia kuin on ollut paikkoja, joten nopeimmat ovat misia kuin on ollut paikkoja, joten nopeimmat ovat 
päässeet leireille. päässeet leireille. 
Miten kiinnostus on vaihdellut?Miten kiinnostus on vaihdellut?

 – Eniten kiinnostusta on ollut lasten leireille, ja osa  – Eniten kiinnostusta on ollut lasten leireille, ja osa 
lapsista haluaa osallistua nimenomaan päiväleirille lapsista haluaa osallistua nimenomaan päiväleirille 
eikä yöpyä leirillä. Toiset taas haluavat ehdottomasti eikä yöpyä leirillä. Toiset taas haluavat ehdottomasti 
olla kavereiden kanssa leirillä yön yli. Melontaleirit on olla kavereiden kanssa leirillä yön yli. Melontaleirit on 
tarkoitettu nuorille. Päivä-, sportti- ja telttaleirit on tarkoitettu nuorille. Päivä-, sportti- ja telttaleirit on 
suunnattu vuosina 2009–2014 syntyneille lapsille.suunnattu vuosina 2009–2014 syntyneille lapsille.
Paljonko leirit maksavat? Paljonko leirit maksavat? 

 – Leirimaksu on 50 euroa.  – Leirimaksu on 50 euroa. 
Miten leireille tulee valmistautua?Miten leireille tulee valmistautua?

 – Leirille osallistuvan on hyvä osata toimia itse- – Leirille osallistuvan on hyvä osata toimia itse-
näisesti ja pitää huolta omista tavaroistaan. Källan näisesti ja pitää huolta omista tavaroistaan. Källan 
telttaleireille osallistuvien lasten kannattaa harjoitella telttaleireille osallistuvien lasten kannattaa harjoitella 
etukäteen teltan pystyttämistä ja teltassa nukkumista. etukäteen teltan pystyttämistä ja teltassa nukkumista. 
Luonnon äänet kuuluvat teltassa nukuttaessa. Se saat-Luonnon äänet kuuluvat teltassa nukuttaessa. Se saat-
taa yllättää lapset. taa yllättää lapset. 
Mikä on parasta leireissä?Mikä on parasta leireissä?

 – Yhdessä oleminen ja uusiin kavereihin tutustu- – Yhdessä oleminen ja uusiin kavereihin tutustu-
minen. On kivaa tehdä ja oppia uusia asioita, kuten minen. On kivaa tehdä ja oppia uusia asioita, kuten 
melomista tai askartelua. Leireillä liikutaan ja ulkoil-melomista tai askartelua. Leireillä liikutaan ja ulkoil-
laan paljon rennossa tunnelmassa.laan paljon rennossa tunnelmassa.
Mikä on Picnic on the Beach -tapahtuma?Mikä on Picnic on the Beach -tapahtuma?

 – Se on koko perheen ilmainen rantatapahtuma  – Se on koko perheen ilmainen rantatapahtuma 
Plagenin uimarannalla torstaina 30. kesäkuuta. Plagenin uimarannalla torstaina 30. kesäkuuta. 
Ohjelmassa on vesiliikuntaa, erilaisia esiintymisiä, Ohjelmassa on vesiliikuntaa, erilaisia esiintymisiä, 
eväitten syömistä sekä rannalla kaikenlaista mukavaa eväitten syömistä sekä rannalla kaikenlaista mukavaa 
tekemistä.tekemistä.
Minkälaista kesää toivot loviisalaisille lapsille ja Minkälaista kesää toivot loviisalaisille lapsille ja 
nuorille?nuorille?

 – Rentouttavaa, hauskaa, lämmintä, liikunnallista,  – Rentouttavaa, hauskaa, lämmintä, liikunnallista, 
aktiivista ja koronavapaata olemista. aktiivista ja koronavapaata olemista. ••

Karolina HoviKarolina Hovi
Liikunnanohjaaja, puh. 050 382 7554,  Liikunnanohjaaja, puh. 050 382 7554,  
karolina.hovi@loviisa.fikarolina.hovi@loviisa.fi

Loviisan kaupunki tarjoaa lapsille 
ja nuorille kesäleireillä runsaasti 
hauskaa tekemistä ja yhdessäoloa 
koulujen kesäloman aikana. 
Liikunnanohjaaja Karolina Hovi 
kertoo, mitä kaikkea on luvassa.
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Nuorten verkkopalvelu normaali.fi ja 
aikuisten enjaksa.fi on avattu Itä-Uudenmaan 
asukkaille. Niistä saa apua silloin, kun 
mieli on täynnä huolta tai perhearki tuntuu 
uuvuttavalta.

normaali.fi -palvelussa nuori voi tehdä itselleen huolitestin, 
katsoa videokirjastosta tarinoita erilaisista nuoria kosketta-
vista huolenaiheista ja keskustella chatissa.

Aikuisten perhe-elämän pulmissa ja ongelmien ratkomisessa 
tukea saa enjaksa.fi -palvelusta.

Verkkopalvelut otettiin käyttöön osana sote-uudistusta Lo-
viisassa ja muissa Itä-Uudenmaan kunnissa huhtikuussa 
perinteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tueksi.

Verkosta apua  
matalalla  
kynnyksellä

K
U

VA
: S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

Kohti kesää  
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Plagenin uimarannan lasten leikkipaikan kii-
peilylaiva kunnostetaan ja lentopallokenttien 
läheisyyteen saadaan kesäksi kaksi uutta 
kevytrakenteista pukusuojaa. Samalla kau-
punki hankkii rannalle joitakin uusia liikun-
tavälineitä.

Fortum sponsoroi leikkilaivan kunnosta-
mista. Laivan kunnon tarkastaa ja korjauk-
set tekee Lappset. Kunnostustyöt tehdään 
toukokuun aikana säävarauksella.

Avajaistilaisuuden ajankohdasta ja oh-
jelmasta tulee tarkempaa tietoa kaupungin 
verkkopalveluun loviisa.fi. 

Seniorit kuntoilemaan 
Vallikadun puistikkoon
Vallikadun puistikkoon sijoittuva uusi seni-
oripuisto saadaan käyttöön ensi syksynä.

Puistoon tulee erilaisia kuntoiluvälineitä, 
esimerkiksi jalkaprässi, soutulaite, taichi-
pyörä ja askelstepperi sekä liikuntarata ja 
nojailupuomit.

Infrastruktuuripäällikkö Markus Lind-
roos toivoo, että senioripuiston sijainti 
keskustan tuntumassa aktivoi sen käyttöön.

– Puistossa on monipuoliset liikuntaväli-
neet, ja siellä voi myös tavata uusia ystäviä.

Uusi lisälaituri veneilijöille
Svartholman linnoitussaarelle saadaan tänä kesä-
nä kauan kaivattu lisälaituri. Purje- ja moottorive-
neitä palveleva laituri on 50 metriä pitkä, ja siihen 
tulee noin 30 paikkaa.

Uuden betoni–ponttonilaiturin rakentaa  
Suomen Laiturikauppa Oy.

Kunnostustöitä  
Plagenilla

Maaseutupäällikkö Sam Vickholm 
kertoo, että loviisalaiset karjan-
kasvattajat Minna Aro ja Fredric 
Karlsson tuovat pellolle 8-10 nau-

taa, kunhan kaupunki saa alueen aidattua. 
Naudat ovat ylämaankarjaa, Highland catt-

le- ja Galloway-karjarotua. 
 – Hanke liittyy Helmi-elinympäristöoh-

jelmaan, joka edistää luonnon monimuotoi-
suutta. Se toteutetaan Loviisan elinkeino- ja 
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Suosittuun koko perheen käyntikohtee-
seen pääsee joko omalla veneellä tai 
reittiliikennelaivalla.

m/s Mistral-alus liikennöi linnoitussaa-
relle Loviisan Laivasillalta. Alukseen mah-
tuu noin kolmekymmentä matkustajaa, ja 
matka saarelle kestää puolisen tuntia.

Venekyytisovellus 
rantautuu Loviisaan
Vesiliikenteen markkinapaikka Bout 
aloittaa toimintansa Loviisan rannikon ja 
saariston alueella tänä kesänä. Uuden pal-
velun kautta voi tarjota tai tilata venekul-
jetuksia saaristoon ja elämyksiä merellä.

Bout on kotimainen yritys, jonka tavoitteena 
on parantaa saariston saavutettavuutta ja 
tehdä vesillä liikkumisesta entistä helpom-
paa. Palvelun käyttöönotto helpottaa asuk-
kaiden ja matkailijoiden liikkumista vesillä, 
kun omaa venettä ei ole käytössä.

Bout etsii parhaillaan paikallisia veneili-
jöitä liittymään palveluun. Kiinnostuneilta 
kuljettajilta edellytetään lain vaatimat pä-
tevyydet ja y-tunnus.

Uusi päivitetty sovellus on pian ladatta-
vissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista. 
Matkan voi tilata myös verkkosivujen kautta 
www.bout.fi.

Nyt Svartholmaan!
Jos et ole aiemmin vieraillut 

Svartholman linnoitussaarella, 
nyt on hyvä aika tutustua 

tähän Suomenlinnan 
sisarlinnoitukseen.

Otsatukkalehmiä 
Köpbackan pellolle

Köpbackan lintutornista 
voi pian tähyillä paitsi 
muuttolintuja myös 
otsatukkalehmiä, jotka 
laiduntavat viereisellä 
pellolla luontoa 
kunnioittaen. 

infrastruktuurikeskuksen kanssa yhteishank-
keena, Vickholm kertoo.

Aidat ja tarvittavat ojien ylikulkupaikat se-
kä vesipiste rakennetaan ennen kuin naudat 
pääsevät laiduntamaan pellolle. 

 –  Ihan tarkkaa aikataulua on vaikea sanoa. 
Toivottavasti naudat pääsevät pellolle jo tänä 
kesänä! •
Sam Vickholm, maaseutupäällikkö,  
puh. 040 521 8128, sam.vickholm@loviisa.fi

Uusi vierasvenelaituri helpottaa pienveneiden 
rantautumista linnoitussaarelle.

Lisätietoja: visitsvartholm.fi/reittiliikenne
---- 
Huom! Svartholman merilinnoitus soveltuu 
huonosti liikuntarajoitteisille. Polut ovat 
luonnontilaisia ja kulkuväylillä on myös 
korkeita portaita.

Puuarkkulaituri  
kunnostetaan

Vanha Valkontie

Haravankylän 
kosteikko

Lintutorni
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Pitkäsaari

Vanha Valkontie

Ajankohtaista
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Svartholman 
merilinnoituksen 
pääportin edustalla 
sijaitseva puuarkkulaituri 
kunnostetaan tämän vuoden 
aikana.

 – Vaurioituneita ja kuluneita osia uu-
sitaan. Samalla laituria muokataan 
paremmin yhteysalusliikennettä 
palvelemaan. Muuten tarkoituksena 
on pitää laituri pääpiirteittäin nykyi-
sessä muodossaan, aluesuunnittelija 
Markus Keskitalo Metsähallituksesta 
kertoo.

Metsähallitus järjesti laiturin 
kunnostamisesta tarjouskilpailun 
ja hankintapäätös on tehty. Urakan 
valmistumisen sitova määräaika on 
31.10.2022, mutta on mahdollista, et-
tä urakka valmistuu jo aikaisemmin.

Svartholman historiaa
• Rakennettiin turvaamaan Ruotsin 

valtakunnan uutta itärajaa.
• Linnoitustyöt alkoivat 1748.
• Suunnittelija Augustin Ehrensvärd.
• Keskeiset osat valmiita 1760-luvun 

puolivälissä, mutta linnoitus jäi 
osittain keskeneräiseksi.

• Antautui venäläisille piirityksen 
jälkeen 1808.

• Räjäytettiin Krimin sodassa 1855.
• Restauroitu 1960-luvulta 

lähtien. Metsähallitus kunnosti 
rantamuureja kesällä 2021.
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Loviisa käy taistoon 
”tappajaetanoita” 
vastaan

Teethän  
ilmoituksen 
kompostoinnista

Loviisan kaupunki kartoitti viime syksynä 
espanjansiruetanan esiintymistä asukkaille 
tehdyllä kyselyllä. Esiintymiä löytyi muun 
muassa Uudenkaupungin alueelta ja Tesjoelta 
Peltotien niittyalueelta.

Tiesitkö, että biojätteen omatoimisesta 
käsittelystä eli kotikompostoinnista 
tulee tehdä ilmoitus kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle.

Espanjansiruetana on kaikkiruokai-
nen puutarhojen tuholainen, joka voi 
liikkua jopa 50 metriä yössä, ja se syö 
yleensä oman painonsa verran eli noin 

10 grammaa vuorokaudessa. Sille kelpaa puu-
tarhojen monenlainen ravinto, ja se voi aiheut-
taa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksil-
lä, puutarhuri Riikka Taskinen kertoo.

Espanjansiruetanat syövät myös eläinten 
raatoja, muun muassa kuolleita lajitovereitaan, 
minkä vuoksi ne ovat saaneet kansanomaisen 
tappajaetana-nimensä.

Riikka Taskinen neu-
voo keräämään espan-
jansiruetanat ämpäriin, 
johon on laitettu etikkaa tai 
kiehuvaa vettä, jolloin ne kuolevat 
hetkessä. 

– Kuolleet etanat voi sitten toimittaa sulje-
tussa pakkauksessa jäteasemalle. Rosk’n Rollin 
jäteasemat vastaanottavat kotitalouksilta espan-
jansiruetanoita ja haitallisia vieraskasvilajeja 
pienkuormina maksutta. •

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka 
kiinteistöllä kompostoidaan 
vain osan aikaa vuodesta, esi-

merkiksi vapaa-ajan asunnolla.  
Puutarhajätteen, kuten risujen ja 
haravointijätteen, kompostoinnis-
ta ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa.

Uudenmaan jätehuoltoviran-
omainen on avannut osoitteessa 
ujlk.fi/ilmoitus-kompostoinnista  
lomakkeen, jolla kompostoinnista 
ilmoitetaan. Lomakkeen voi täyttää 
sähköisesti tai tulostaa paperille ja 
lähettää postitse. •

Keskuskentän  
nurmikko uusitaan
Urheilutien varrella sijaitseva Loviisan 
keskusurheilukenttä saa tänä kesänä 
uuden nurmikon. 

Työt alkavat kesäkuussa, ja niiden on mää-
rä valmistua elokuussa.

Työt rajoittavat lähinnä heittolajien 
– keihään- ja kiekonheiton sekä kuulan-
työnnön – harrastamista. Juoksuradat ja 
hyppypaikat samoin kuin jalkapallon har-
joituskenttä ovat käytössä kutakuinkin 
normaalisti läpi kesän.

Koirapuisto Vanhaan Rantaan
Kauan odotettu koirapuisto toteutunee  
lopulta Vanhan Rannan alueelle. 

Aiempi suunnitelma koirapuiston perustami-
sesta Myllyharjun länsipuolelle kariutui hauta-
usmaan läheisyyteen.

Koirapuiston rakentamiseen on varattu 
50 000 euroa.

 – Koirapuisto aidataan, ja siihen tulee vesi-
piste ja omat virikkeelliset alueensa pienille ja 
isoille koirille. Koirien ulkoiluttajiakaan ei ole 
unohdettu, infrastruktuuripäällikkö Markus 
Lindroos kertoo.

Kodin biojätteiden kompostointi itse tai yhdessä naapurin kanssa 
on hyvä tapa vähentää sekajätteen määrää. Kompostoimalla saa 
ravinteet kiertoon omalla pihalla.  Biojätettä saa kompostoida 
lämpöeristetyssä, suljetussa ja haittaeläimiltä suojatussa 
kompostorissa.

 – Ankkuripuistossa on pelilauta, johon 
kuuluvat upeat metalliset pelinappulat-
kin löytyivät lähes vuoden kestäneen 
etsintäoperaation jälkeen, kulttuuri- ja 
matkailukoordinaattori Nina Wiklund 
kertoo.

Kesän 2022 suunnitelmiin kuuluu 
Ankkuripuistossa järjestettävien peli-
iltojen lisäksi myös puistoshakkilauto-
jen rakentaminen Loviisa Campingin 
alueelle ja Strömforsin ruukkialueelle. 
Puistoshakkikauden avajaisia vietetään 
keskiviikkona 1.6. kello 15 alkaen Ank-
kuripuistossa Loviisan torin laidalla.

Kymijokipäivänä eli 6.8.2022 järjeste-
tään Strömforsin ruukissa ystävyysshak-
kiottelu Loviisan ja Pyhtään välillä. 

 Loviisan Shakki -hankkeesta lisätie-
toa antavat kulttuuri- ja matkailukoordi-

naattori Nina Wiklund ja kulttuurituot-
taja Päivi Karppi. 

Kaikkia shakista kiinnostuneita pyy-
detään olemaan rohkeasti yhteydessä ja 
tulemaan mukaan suunnittelemaan!  •
Päivi Karppi, kulttuurituottaja  
puh. 040 751 7449,
paivi.karppi@loviisa.fi 
Nina Wiklund, kulttuuri- ja matkailu-
koordinaattori, puh. 0440 555 234,  
nina.wiklund@loviisa.fi

Ajankohtaista

Uusi koirapuisto sijoittuu keskustaan 
Loviisanlahden länsipuolelle.

Loviisa suunnittelee shakkitapahtuman järjestämistä Loviisan 
torilla kesän 2023 aikana. Tapahtumaa pohjustetaan tänä 
kesänä elvyttämällä puistoshakkia ja lisäämällä shakin 
harrastusta.

Shakkitapahtumia luvassa

Kaksi vanhaa heppaa  
Ankkuripuistosta.

Espanjansiruetana 
kasvaa 7–14 cm:n pituiseksi. 

Sen väritys vaihtelee murretun 
oranssinpunaruskeasta 

likaisenruskeaan tai mustaan.

Lovisavikens 
skola

Uusi  
koira- 
puisto

Kaukalo
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Loviisan ja Pyhtään välinen ystävyysshakkiottelu järjestetään 
Strömforsin ruukissa 6. elokuuta.
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Petri Paimander aloitti Loviisan kaupungin 
elinvoimakehittäjänä huhtikuun alussa. 

Loviisan uusi tilapäällikkö Päivi Turunen 
on innolla mukana kehittämässä ja 
ylläpitämässä kaupungin rakennuskantaa.

P äivi Turunen on koulutukseltaan rakennusinsinööri. 
Hän on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopiston 
kiinteistöpalveluissa rakennuttajainsinöörinä. 

– Työssäni yliopistolla hoidin keskustakampuksella eri-
laisia ja erikokoisia hankkeita sekä kiinteistöjen kunnos-
sapitoprojekteja. Vastuualueeseeni kuului monen ikäisiä 
rakennuksia, joissa toteutettiin korjauksia ja tilamuutok-
sia. Olen ollut mukana myös uudisrakentamisen hankkeis-
sa kiinteistönhoitoalalla palveluesimiehenä, Päivi Turunen 
kertoo. 

Loviisan tilapäällikön tehtäviin kuuluvat tilahankkeiden 
rakennuttamistehtävät, tilojen ylläpidon ja kunnossapidon 
ohjelmointi ja johtaminen sekä yksikön esimiestehtävät. 

– Muutimme perheeni kanssa Loviisaan Porvoosta vuosi 
sitten. Olemme viihtyneet erittäin hyvin. •

Hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen on 
vuoden työntekijä 2021.

S ivistys- ja hyvinvointikeskuksen perusteluissa todetaan 
muun muassa, että Hämäläinen on vuosien ajan työskennel-
lyt ahkerasti ja joustavasti erilaisissa tehtävissä Loviisan 

kaupungin ja myös laajemman alueen ihmisten parhaaksi. 
– Tuntuu todella kivalta saada arvostusta työnantajalta, ja että 

joku on minua ehdottanut vuoden työntekijäksi. Tiedän, että muutkin 
porukassamme tekevät kovasti töitä ja uurastavat. Meillä on tosi hy-
vä työporukka. Siksi arvostan todella paljon tätä kunnianosoitusta. 
Ihan mahtava fiilis! 

Päivi Hämäläisen työnkuva on moniulotteinen ja siihen kuuluu muun 
muassa hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä, liikuntatoimen työtehtä-
viä sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi. •

T
yöllisyysasiat ovat olleet työ-
sarkaani osin jo aiemmin, Kaisu 
Lempinen taustoittaa.

Tällä hetkellä valmisteilla 
on uudistus, jossa TE-palvelut 

ovat siirtymässä kuntien hoidettaviksi 
vuonna 2024. 

– Lakimuutos on työn alla, ja valmistaudum-

me tulevaan muutokseen. 
Lempisen tehtävänä on koordinoida ja ke-

hittää työllisyyspalveluita tulevaisuuden uu-
distus huomioiden.

– Se on vähän kuin palapelin palojen asetta-
mista yhteen. Kerään tietoa ja luon verkostoja 
sekä hoidan erilaisia hallinnollisia tehtäviä, 
kuten palkkatukiasioita. 

Vaikka Lempinen on ollut tehtävässään 
vasta vähän aikaa, ovat yritykset olleet aktii-
visia hänen suuntaansa. 

– Minuun saakin mielellään olla yhteydessä 
työllisyysasioissa, hän rohkaisee. •
Työllisyyskoordinaattori  
Kaisu Lempinen, puh. 040 168 5283  
kaisu.lempinen@loviisa.fi.

Työllisyyskoordinaattori 
rohkaisee ottamaan yhteyttä

Vuoden tiimi kokeilee  
innovatiivisesti

K eskuskeittiön henkilökunta on valittu Loviisan kaupungin vuoden 
2021 työyhteisöksi. ”Keskuskeittiöllä kaikki seuraavat alansa ja 
ympäröivän maailman muutoksia ja pitävät itseään ajan tasalla. 

He myös kokeilevat innovatiivisesti uusia asioita ja jakavat kokemuksi-
aan. Keskuskeittiön työyhteisöä pitää koossa myös oman työn arvostus 
ja samanlainen huumorintaju”, perusteluissa todettiin. •

Henkilöstö

E linvoimakehittäjä vastaa kaupungin 
elinkeinomarkkinoinnista ja yritystont-
timyynnistä sekä elinvoimaisuusohjel-

man laatimisesta, seuraamisesta ja päivittä-
misestä.

– Tehtäviini kuuluvat muun muassa tontti-, 
toimitila- ja sijoittumistoimien valmistelu, ma-
teriaalien ja esitysten laadinta, tilaisuuksien 
järjestäminen, yhteistyö yrittäjien ja kehit-
tämisyhtiön kanssa sekä Loviisan kaupungin 

edustaminen paikallisissa ja alueellisissa työ-
ryhmissä.

Paimanderilla on 14 vuoden työkokemus ra-
kennussektorin myynnistä, markkinoinnista ja 
projektijohdosta, osin teollisuus- ja osin julkis-
rakentamisen puolelta.  

– Näen, että Loviisassa on paljon potentiaa-
lia ja työsarkaa riittää, hän sanoo. •
Elinvoimakehittäjä Petri Paimander,  
puh. 045 124 8770, petri.paimander@loviisa.fi

Elinvoimakehittäjällä riittää työsarkaa

Uusi tilapäällikkö  
on kunnossapidon  
ammattilainen

Huhtikuussa 
työllisyyskoordinaattorina 

aloittaneelle Kaisu Lempiselle 
Loviisan kaupunki ei ole 

työnantajana uusi, sillä hän on 
aiemmin toiminut 2,5 vuotta 
kaupungin maahanmuutto- 

koordinaattorina.

   Ihan  
mahtava 

fiilis
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Enää runsas vuosi 
asuntomessuihin

Kuningattaren- 
rannan uuden  
asuinalueen talojen 
rakentaminen on  
alkanut ja viher- 
alueet ovat työn alla.

Asuntomessujen alkuun Loviisassa 
on enää reilu vuosi, mutta projek-
tipäällikkö Niina Okkonen ei ole 
huolissaan. 

– Kiirettä toki pitää, mutta kaikki tulee ole-
maan valmista kesän 2023 alussa, hän vakuuttaa.

Loviisanlahden merialueen ruoppaustyö 
siirtyi aikaisen jäätymisen takia loppu-
kesään, mutta se ei ole mikään ongelma. 
Myöskään koronaviruspandemia ei ole töi-
tä hidastanut.

Okkonen toivoo nyt, että maailmantilanne 
ei vain äityisi vielä hullummaksi.

– Kustannusten nousulla voi olla tiettyjä vai-
kutuksia ja joidenkin komponenttien sekä puu-
raaka-aineiden saatavuudessa esiintyä ongelmia.

KOVA KYSYNTÄ JATKUNUT
Tonttien kysyntä on ollut todella hyvää, eikä se 
ole missään vaiheessa hiipunut.

– Ensimmäisellä hakukierroksella tuli 43 
tonttihakemusta, ja sen jälkeenkin lähes joka 
viikko on kyselty tontteja. Onneksi saimme 
kolme omakotitonttia lisää, kun ryhmäraken-
tamishanke peruuntui. Kuningattarenranta 
kiinnostaa todella laajasti! 

– Hieno puistosta tulee! Muistetaan 
kuitenkin, että se on nyt työmaa-aluetta, 
jolla liikkuminen ei ole sallittua. Täytyy 
siis malttaa odottaa kesään 2023 asti, 
ennen kuin alueeseen pääsee lähemmin 
tutustumaan.

KELLUVA SILTA ASENNETAAN SYKSYLLÄ
Loviisanlahden ylittävä 3,3 metrin le-
vyinen kelluva silta johtaa suoraan 
Kuningattarenrannasta länsirannalle 
Ruusupuistoon ja historialliseen alakau-
punkiin. Siltaelementit asennetaan pai-
koilleen syksyllä, mutta jalankulkijoiden 
käyttöön silta avautuu vasta kesällä 2023.

Heinäkuussa alkava merenlahden 
ruoppaustyö kestää arviolta syys–loka-
kuulle.

– Silttiverho estää samean veden pää-
syn laajemmalle alueelle ja muutenkin 
ruoppaustöiden ympäristövaikutukset 
pyritään minimoimaan työn aikana.

RAKENNUSTYÖT JATKUVAT
Uuden asuinalueen rakennustöistä ai-
heutuu lähinnä työmaaliikenteestä ja 
työn äänistä johtuvia ympäristöhaittoja 
lähialueella. 

– Häiriöt ovat tietysti harmillisia, mut-
ta onneksi ne ovat väliaikaisia. Ja kesällä 
2023 koko kaupunginosa pääsee naut-
timaan uudesta asuinalueesta ja paran-
tuneista palveluista, kun uusi K-Market 
avataan alueella, Okkonen sanoo.

Määrlahden koirapuiston viereen altaa-
seen kuivausta varten kasatut ruoppaus-
massat poistetaan ja alue ennallistetaan 
viranomismääräysten mukaisesti. •

kuningattarenranta.fi
  @kuningattarenranta
  kuningattarenranta

SYYSKUU 2023 >
Asuntoihin  
muutto 

Asuntomessut

Kuningattarenrannan uudelle asuinalu-
eelle nousee hulppea kuusikerroksinen 
puukerrostalo, As Oy Loviisan Lippulaiva. 

Taloon tulee yhteensä 33 asuntoa, joista 
Loviisan Asunnot Oy on hankkinut omistuk-
seensa 26 huoneistoa, yhden etätyötilan 
sekä 27 autopistokepaikkaa. 

– Asunnot asetetaan vuokralle asunto-
messujen jälkeen, Loviisan Asunnot Oy:n 
toimitusjohtaja Ville Salmi kertoo.

Kyseessä on vapaarahoitteinen koh-
de, josta kenellä tahansa on mahdollisuus 
vuokrata asunto. Vuokrataso ilmoitetaan 
myöhemmin, kun asuntovuokrausten en-
nakkovaraukset käynnistyvät.

WoodCube-kerrostalo on rakennettu eko-
logisesti kotimaisesta puusta. 

Asuntojakauma vaihtelee tilavista yksi-
öistä väljiin saunallisiin kolmioihin, joissa 
on koko asunnon levyiset parvekkeet me-
rinäköaloin. Kaksiot avautuvat kolmeen 
ilmansuuntaan. 

Ylimmässä kerroksessa on saunaosasto 
ja etätyötila.

Lippulaivan rakennustyöt käynnis-
tyvät urakoitsijan ilmoituksen mukaan 
toukokuussa 2022 ja rakennus valmistuu 
15.6.2023. •

VIHERALUEET MUOTOUTUVAT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

Kaikkien kaupunkilaisten käyttöön tar-
koitetut Kuningattarenrannan viheralueet 
muotoutuvat vähitellen. Yleisölle ne aukea-
vat kesällä 2023.

Okkonen kertoo, että alueen pohjois-
osaan sijoittuva kaupunkilaisten puistoalue 
rakentuu luonnon ehdoilla, ja lopullisen 
muodon se saa paikan päällä tehtävän työn 
aikana. Määrlahden hulevedet kerätään sa-
devesialtaaseen, josta syntyy puiston kes-
kelle kaunis pieni lampi. 

KESÄ 22 
Keskialueen yhtiömuotoisten talojen 
rakentaminen alkaa

SYKSY 22 
Laitureiden ja kelluvan sillan 
asennus paikoilleen

SYKSY 22 
Asfaltointi ja kiveystyöt 
messualueella

KEVÄT 23 
Alueiden  
viimeistelytyöt

KEVÄT 23 
Messualueen messutoiminto-
jen rakentaminen alkaa

TOUKOKUUN LOPPUUN 2023
Omakotitalot 
 valmiina 

KEVÄT 2022 
Omakotitalojen  
rakentaminen alkaa

HEINÄKUU 22 
Merialueen  
ruoppaus alkaa

As Oy Loviisan  
Lippulaivaan  
26 vuokra-asuntoa

ASUNTOMESSUT  
7.7.–6.8.2023
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Raatihuoneen 
saneeraus jatkuu 
kesän loppuun
Maaliskuussa alkaneet Raatihuoneen peruskorjaustyöt 
jatkuvat kesän yli elokuun puoliväliin saakka. 
Saneerauksen ajan henkilökunta työskentelee 
väistötiloissa. Väistötiloissa Kuningat-

tarenkatu 15 B:n kol-
mannessa kerroksessa 
työskentelevät kaupun-
ginjohtaja, kaupungin-

kanslia, talousyksikkö, kielenkääntäjät 
sekä viestintä- ja henkilöstöhallinto-
tiimit. Tietohallinnosta vastaava ICT-
yksikkö on muuttanut väistötiloihin 
Seurahuoneelle.

JULKISIVU KUNNOSTETAAN,
VESIPUTKET JA SÄHKÖ-
JOHDOT UUSITAAN
Raatihuoneella teetetään kaksi erillis-
urakkaa: julkisivu- ja sisätyöurakka.

Julkisivu-urakka on kokonaisurakka, 
johon sisältyvät julkisivun kunnostus 
ja maalaus, ikkuna- ja ovikunnostuksia 
sekä vesikaton maalaus. 

Sisätöiden yhteydessä saneerataan 
rakennuksen viemäriputkistot, vesi- ja 
sähköjohdot ja tietotekniset yhteydet.

Lisäksi remontin aikana entisöidään 
raatihuonerakennuksen pääaula ja por-
taikko.

– Muutoin talon sisätiloissa ei teh-
dä kovin suuria muutoksia, kaupun-
ginkansliakeskuksen johtaja Kristina  
Lönnfors kertoo.

Saneeraustyö maksaa kaupungille 
noin 1,5 miljoonaa euroa. •

Loviisan Raatihuone
• Arkkitehti Georg Theodor Chiewitzin suun-

nittelema Loviisan Raatihuone valmistui 160 
vuotta sitten, vuonna 1862.

• Suurikokoinen tiilirunkoinen rakennus on 
asemakaavalla suojeltu. Se on osa Loviisan 
Esplanadin valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä.

• Rakennus on alkuperäisessä käytössä.

Raatihuone ja sen piha ovat koko remontin ajan työmaa-aluetta, joka on suljettu yleisöltä ja henkilökunnalta.

Työt Raatihuoneen sisätiloissa ovat täydessä käynnissä. Talon viemäriputkistot, 
vesi- ja sähköjohdot sekä tietotekniset yhteydet saneerataan.

Raatihuoneen kaivausten yhteydessä paljastui kuvassa näkyvä mukulakiveys,  
joka ajoittuu ajalle ennen Loviisan paloa 1855. 
Kaivannoista on tullut esiin myös palokerros, joka liittynee tähän paloon. Kiveyksen 
päälle oli tuotu täytemaata ennen Raatihuoneen rakentamista, siksi mukulakiveys on 
niin syvällä. Kaivausten yhteydessä on tehty myös esinelöytöjä, lähinnä punasavikera-
miikkaa, joka on hyvin yleistä näissä kohteissa. 
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Viime vuonna vaatimatto-
maksi budjetoitu 220 000 
euron ylijäämä kääntyi 
isoksi 4,6 miljoonan eu-

ron ylijäämäksi. 

Mihin kaupungin hyvä tulos pe-
rustui?

Hyvä tulos perustui ennen muu-
ta kaupungin verotulojen kasvuun. 
Verotulot kasvoivat yli 3,5 miljoonaa 
euroa budjetoitua enemmän. Siitä 
yhteisöverojen osuus oli 2,1 miljoo-
naa euroa ja kunnallisveron osuus 
1,4 miljoonaa euroa. 

Lisäksi maamyynti, pääasiassa 
kesämökkitonttien myynti, tuotti 
noin 3 miljoonaa euroa. Se summa 
oli tosin huomioitu jo alkuperäisessä 
talousarviossa.

Millaisia vaikutuksia tiukalla sääs-
töohjelmalla on ollut kaupungin 
talouteen? 

Jos talouden kulukuuria ei olisi 
toteutettu, emme olisi voineet hakea 
ylimääräistä valtionosuutta. Samalla 
kustannukset olisivat nousseet niin 
suuriksi, ettei vuosikatteemme olisi 
riittänyt välttämättömiin investoin-
teihin eikä talouden tasapainon 
turvaamiseen. Siksikin kulukuurin 
noudattaminen oli välttämätöntä.

Miten koronapandemia ja kaupun-
gin säästötoimet ovat näkyneet 
henkilökunnan arjessa? Onko hel-
potusta odotettavissa?

Henkilökunta on ollut kovilla 
erityisesti koronapandemian takia. 
Panostammekin nyt monella tapaa 
henkilökunnan hyvinvointiin. Us-
kon vakaasti, että tilanne helpottuu 
ja paremmat ajat ovat edessä.

Vuosi 2022 on viimeinen totu-
tun kaltainen talousvuosi ennen 
kuin Loviisan sosiaali- ja terveys-
palvelut siirtyvät kaupungilta Itä-
Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
Miten Loviisa valmistautuu tähän 
suureen muutokseen?

Olemme jo jonkin aikaa val-
mistautuneet sote-muutokseen. 
Ilokseni voin todeta, että Loviisa 
siirtyy uuteen työnjakoon ja hal-
lintomaailmaan varsin vahvana. 
Olemme tehneet kaikki tarvittavat 

organisatoriset muutokset, eikä 
meillä ole suuria haasteita esimer-
kiksi kiinteistöjen kanssa.

Mitkä ovat Loviisan talouden vuo-
den 2022 valopilkut ja varjot?

Uskallan ennakoida hyvän tuloke-
hityksen jatkuvan. Verotulojen kehi-
tys on alkuvuonna ollut oikein hyvä. 
Lisäksi tonttimyynnin ja kesän mat-
kailun näkymät ovat erinomaiset. 

Suurimmat varjot aiheutuvat Uk-
rainan sodasta kaikkine vaikutuksi-
neen. Sote-uudistuksen valmisteluil-
la on tiukka aikataulu, ja koronapan-
demian hoitamiseen liittyy edelleen 
huolenaiheita. Näistäkin haasteista 
uskon selviävämme hyvällä yhteis-
työllä. •

KAUPUNGINJOHTAJA  
TALOUSTENTISSÄ

Talous

Loviisan talous kehittyi viime vuonna suotuisasti. Kaupunginjohtaja 
Jan D. Oker-Blom ennakoi hyvää tulosta myös tälle vuodelle. 
 

”Hyvä  
tulokehitys  
jatkuu”

Strategiakyselyyn saatiin asuk-
kailta 94 vastausta ja henkilös-
töltä 27, eli yhteensä 121. Myös 
lautakunnat ovat antaneet lau-

suntonsa strategialuonnoksesta. 
Kaupunkistrategia päivitetään kerran 

valtuustokaudessa. Valmistelu aloitet-
tiin luottamushenkilöiden ja viranhal-
tijoiden yhteisessä seminaaripäivässä 
lokakuussa 2021.

Kaupunginjohtajan ja kaupungin joh-
toryhmän valmistelemaa strategialuon-
nosta, kyselyvastauksia ja lautakuntien 
lausuntoja puitiin kaupunginvaltuuston 
iltakoulussa huhtikuun lopulla. 

Kaupunginhallitus käsittelee valtuus-
toryhmien muutosehdotuksia touko-
kuun lopussa ennen kaupunginvaltuus-
ton päättävää kokousta kesäkuussa. •

Loviisan kaupungin  
alle 100 000 euron investointikohteet 2022

Katujen peruskorjaus Mäntytie yhteensä  
300 000  e

Pyökkipolku

Tullisilta

Tykistökatu

Mariankatu

Katujen suunnittelu Ruukki 60 000  e

Siltojen peruskorjaus Helsingintie, Taasianjoki 100 000  e

Kestopäällystys, kadut Erillisen päätöksen mukaan 
viisi investointikohdetta

yhteensä
300 000  e

Liikenneturvallisuus- 
toimenpiteet Ruukki -Koulutie 100 000  e

Puistot Ankkuripuisto 50 000  e

Poliisipuisto

Olssoninpuisto

Laituri Svartholm 100 000 e

Koirapuisto Vanha ranta 50 000 e

Leikkipaikat Plagen  90 000 e
Liikuntapaikkojen  

peruskorjaus
Keskuskenttä, 
nurmikon uusinta 100 000  e

Lähivirkistysalueiden  
kunnostus ja opasteet Kaupunkireitti 50 000 e

Senioripuisto Vallikatu/Aleksanterinkatu 50 000 e

Strategiakyselyyn  
tuli yli 120  
vastausta
Loviisan kaupungin 
strategian uudistaminen 
on loppusuoralla. 
Kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi se tulee 
kesäkuussa.
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Muutos ei vaikuta ainakaan al-
kuun kuntalaisten palveluihin. 
Loviisalaiset asioivat terveys-
keskuksessa kuten aiemminkin. 

Perusturvajohtaja Carita Schröder kertoo, 
että Loviisassa on tehty jo pitkään töitä, jotta 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pääsisi aloit-
tamaan mutkattomasti toimintansa.

Iso joukko kaupungin viranhaltijoita työs-
kentelee jo osittain hyvinvointialueella, osit-
tain Loviisan kaupungin työntekijöinä. 

– Teemme kovasti töitä, jotta palvelut 
toimivat uudessa tilanteessa ilman suuria 
ongelmia ja haasteita. Muutosvalmennuk-
silla varmistamme työntekijöiden mahdol-
lisimman mutkattoman siirtymisen uudelle 
työnantajalle, Schröder kertoo. 

SUURI ORGANISAATIOMUUTOS
Kyseessä on suuri organisaatiomuutos, joka 

vielä hakee lopullista muotoaan. 
Kaikkiaan muutos koskee noin kolmea-

tuhatta työntekijää, kun mukaan lasketaan 
muutosvaiheessa tarvittavat määräaikaiset 
työntekijät sekä kaikki tukitoiminnot.

– Tässä ollaan muodostamassa uutta työn-
antajaa – vähän kuin luotaisiin uutta kuntaa 
sote-palvelujen näkökulmasta katsottuna. 
Se, miten paljon hyvinvointialueen toiminta 
tulee vaikuttamaan kuntalaisten arkeen, näh-
dään ajan myötä, Schröder toteaa.

Muutos aiheuttaa muun muassa sen, että 
syntyy uusia virkanimikkeitä ja osa poistuu. 
Uutta organisaatiokaaviota rakennetaan 
parhaillaan. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen hyvinvointijohtajan vir-
kaa ollaan täyttämässä.

Tammikuussa järjestetyissä aluevaltuus-
tovaaleissa valittiin ylimpään päättävään 
elimeen seitsemän jäsentä Loviisasta. •

T HL suosittelee, että kunnat 
tarjoavat neljännen koronaro-
koteannoksen myös niille iäk-
käille, jotka ovat järjestetyn 

kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä 
muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toi-
mintakyky ovat heikentyneet.  
Loviisan terveysaseman johtava lääkäri 
Marika Ylärakkola suosittelee edelleen 
kaikkia ottamaan rokotussarjan omalta 
osaltaan täyteen.

– Tällä hetkellä se tarkoittaa suurimmal-
la osalla kansasta kolmea annosta. Rokote 

todella suoja vakavaa tautimuotoa vastaan.
Ylärakkola arvioi, että kesä saattaa olla 

koronavirusepidemian suhteen helpom-
paa aikaa.

– Se olisi tietysti suotavaa, mutta viran-
omaisten suosituksia on silti syytä kuun-
nella. Korona on edelleen yleisvaarallinen 
tartuntatauti.

THL ja muut viranomaiset seuraavat 
aktiivisesti epidemiatilannetta. Kaupun-
gin verkkosivustolta löydät päivitetyt tie-
dot rokotustarpeesta sekä ohjeet kotitestin 
tekemiseen.

– Mikäli oireet ovat lievät, etkä kuulu 
verisuonitukoksen riskiryhmään etkä ole 
sote-ammattilainen, kotitestin tekeminen 
riittää. Kotitestin negatiivinen tulos ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö korona-
viruksen itämisaika voisi olla meneillään 
ja tauti olla todettavissa myöhemmin.

Ylärakkola muistuttaa, että kotitestin 
negatiivinen tulos on luotettavampi, jos 
testi toistetaan useana peräkkäisenä päi-
vänä tai 2–3 päivän välein. •
loviisa.fi/koronarokotus
loviisa.fi/koronavirus

Terveys

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 
ensi vuoden alussa eli 1.1.2023. Tällöin sosiaali- ja 
terveyspalvelut siirtyvät Loviisan kaupungilta 
hyvinvointialueen hoidettaviksi. 

Neljännet 
koronarokote- 
annokset – 
kenelle?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL on suositellut jo aikaisemmin 
neljättä koronarokotetta 12 
vuotta täyttäneille vakavasti 
immuunipuutteisille, 80 
vuotta täyttäneille ja kaikille 
hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Sote-järjestämis-
suunnitelmaan kirjattuja 
painopisteitä 
• Päivystyspalvelut
• Erikoissairaanhoidon palvelut
• Ikääntyneiden toimintakyky ja 

geriatrinen kuntoutus
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

sekä terapiatakuu
• Digipalvelut
• Yhteistoiminta erikoissairaan-

hoidon kanssa
• Hoitotakuu
• Palveluketjujen kehittäminen
Lue lisää: itauusimaa.fi

Carita Schröder
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SOTE-UUDISTUS  
TOTEUTUU 1.1.2023

Loviisan 
terveyskeskus 
jatkaa 
toimintaansa

Kasvomaskin käyttö on edelleen 
suotavaa Loviisassa oman 
harkinnan mukaan. 

Kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat 
rokotussuojan tasosta riippumatta 
käyttää maskia, kun oleskellaan sisä-

tiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen 

on vaikeaa ja myös ruuhkaisissa liikenne-
välineissä.

Loviisan koronanäytteenottopiste sul-
jettiin 1.5.2022. Lähin näytteenottopiste 
sijaitsee Porvoossa. 

Ajanvaraus Koronabotin kautta:
koronabotti.hus.fi

Koronavirus on edelleen yleisvaarallinen tartuntatauti, Loviisan 
terveysaseman johtava lääkäri Marika Ylärakkola muistuttaa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen 
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Loviisan kirkko

Mannerheiminkatu

Sibeliuksenkatu

Helsingintie
Brandensteininkatu
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Ukrainasta Suomeen tulleet 
pakolaiset voivat oleskella 
maassa 90 päivää ilman 
viisumia. Tilapäiseen suojeluun 
perustuvan oleskeluluvan 
he saavat rekisteröidyttyään 
Maahanmuuttovirastoon. 

Oleskelulupa mahdollistaa vapaan 
työskentelyn Suomessa sekä oikeu-
den sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
Lisäksi kaikki Suomessa olevat lap-

set ja nuoret ovat oikeutettuja koulunkäyntiin. 
Loviisassa sen järjestää sivistys- ja hyvin-
vointikeskus. 

– Loviisaan tulleiden ukrainalaisten pako-
laisten tarkkaa määrää emme tiedä, sillä osa 
heistä majoittuu yksityisten ihmisten luona 
tai he ovat vuokranneet asunnon. Toistaisek-
si vastaanottokeskuksista ei ole tullut meille 
pyyntöä järjestää ukrainalaisille pakolaisille 
sote-palveluita muutamaa hammashuollon 
asiakkuutta lukuun ottamatta, perusturva-
johtaja Carita Schröder kertoo.

Jätettyään tilapäisen suojelun tarpeen ha-
kemuksen pakolainen ohjataan vastaanotto-
keskukseen, joka on velvoitettu järjestämään 
hätämajoituksen. Jos minkäänlaista maja-
paikkaa ei löydy, kunnat ovat velvoitettuja 
tarjoamaan hätämajoituksen. 

– Myös Loviisa on selvittänyt mahdollisia ti-
loja hätämajoitusta varten. Toistaiseksi niitä 
ei ole tarvittu, Schröder toteaa.

Kirjastoissa tapahtuu
LOVIISAN KIRJASTOJEN KESÄN AUKIOLOAJAT

PÄÄKIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT: ma–ti ja to  
klo 11–18, ke klo 11–16, pe klo 10–16
PERNAJA JA TESJOKI: normaalit aukioloajat
LILJENDAL: rajoitettu aukiolo (tarkemmat ajat 
tiedotetaan myöhemmin)
KIRJASTOAUTO: normaali aikataulu, pois lukien 
koulujen pysäkit
Toimipisteiden ajankohtaiset aukioloajat löytyvät 
kaupungin verkkosivustolta loviisa.fi/kirjastot

PÄÄKIRJASTON NÄYTTELYT
Sarjakuvanäyttely 9.5.–14.6.2022
Kansalaisopiston taidenäyttely 18.6.–28.7.2022
Iron Maiden -näyttely 8.–31.8.2022

KIRJASTON UUDET PALVELUT
Loviisan kirjasto tarjoaa asiakkailleen uusia  
e-palveluita, Medici.tv:n ja PressReader-lehtipal-
velun. Molemmat löytyvät osoitteesta  
helle.finna.fi 

Kirjasto osallistuu myös kesän  
kylätapahtumiin: 

Liljendalpäivät 18.6.2022 (origamipaja)
Pernaja-päivä 21.8.2022 (jousiammuntaa,  
esterata lapsille, keskiaikainen tietopolku)

Tavoitteemme on innostaa ja 
herättää lasten kiinnostus 
kirjoja ja satuja kohtaan 
jo varhaisessa vaiheessa. 

Lukeminen edistää tutkitusti lasten 
kielenkehitystä, siksi meillä on ollut 
yhteistyötä myös neuvolan kanssa, 
kertoo hankekoordinaattori Jaana 
Laaksonen Loviisan pääkirjastosta. 

Varhaiskasvatuksen Pikku Kulttuu-
ripolku tarjoaa varhaiskasvatuksen 
yksiköille lainattavia loru- ja riimisalk-
kuja sekä sanataidesalkkuja yhteis-
työssä kulttuuripalveluiden kanssa. 

Kieli haltuun -hankkeessa on 
tuotettu ”Satu astuu ulos kirjasta” 
-opas varhaiskasvatuksen henki-
löstön tueksi. 

– Haluamme vahvistaa moniamma-
tillista yhteistyötä, ja meillä on ollut 
koko ajan käynnissä 3–5 hanketta eri 
toimijoiden kanssa. Lukutaito auttaa 
ymmärtämään ihmisiä, ilmiöitä ja asi-
oita ja luo sitä kautta tasa-arvoista 
yhteiskuntaa. Lukutaito on myös hy-
vinvoinnin ja ilon lähde monelle. Sitä 
varmasti kaikki haluamme lapsillem-
me, Laaksonen toteaa. •

Isnäsin koulukeskus  
rakentuu vähitellen

Fiksusti kouluun!
Lasten ja nuorten kuntoa mittaavat Move-mittaukset 
antoivat huolestuttavaa viitettä siitä, että loviisalaiset 
lapset ja nuoret eivät liiku riittävästi. 

Kaupunki lisää nyt harrastusmahdollisuuksia ja pyrkii 
näin kohentamaan lasten ja nuorten fyysistä kuntoa. 

– Olemme mukana Fiksusti kouluun -ohjelmassa, 
jonka tavoitteena on lisätä arkiliikuntaa – että men-
täisiin kouluun ja muuallekin omilla lihasvoimilla eikä 
auton kyydissä, hyvinvointisuunnittelija Päivi 
Hämäläinen sanoo.

Kaupunki pitää lähiliikuntapaikat ja kevyen liiken-
teen väylät hyvässä kunnossa, jotta liikkuminen olisi 
mahdollisimman vaivatonta. 

Päivi Hämäläinen, hyvinvointisuunnittelija, 
puh. 0440 555 483, paivi.hamalainen@loviisa.fi

Lukutaito 
on mielen 
supervoima! 

Ruotsinkielisen Isnäs skolan 1970-luvun rakennusta alettiin purkaa huhtikuussa. Tällä hetkellä 
suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat jakavat luokkahuoneet suomenkielisessä Isnäsin vanhassa 

koulurakennuksessa. Pihamaalle pystytetyissä parakeissa toimii päiväkoti, ja ruotsinkieliset 
oppilaat voivat muuttaa pihamaalle asennettavaan koulumoduuliin elokuussa.

Vuosina 2021–22 Loviisan kirjasto on yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa ponnistellut ahkerasti edistääkseen 
lasten lukutaitoa ja lukemista.

Lapsiperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakasseja, jotka 
sisältävät kirjalahjan lisäksi tietoa alueen kirjastopalveluista sekä lukemisen 

tärkeydestä ja vaikutuksesta lapsen kehitykseen. 

Moduulikoulurakennus on tarkoi-
tus ottaa käyttöön ensi syksy-
nä. Muutokset ovat osa koulujen 
ja varhaiskasvatuspalvelujen 

kehittämishanketta Isnäsissä. 
Tavoitteena on rakentaa toimivat tilat 

vuoteen 2026 mennessä, jolloin päästään 
eroon myös nykyisistä varhaiskasvatuksen 
parakkiratkaisuista. 

Koulukeskushanketta vie eteenpäin eril-
linen työryhmä.

Koulutuspäällikkö Timo Tenhusen mu-
kaan uusi koulukeskus viestii siitä, että 
kaupunki haluaa satsata Isnäsin kylään. 

Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen,
puh. 0440 555 332  
timo.tenhunen@loviisa.fi

Isnäs skolan vanhan koulurakennuksen purkaminen alkoi 
keväällä, ja tilalle tuodaan kolme luokkahuonetta käsittävä 
moduulikoulurakennus. 

Loviisa auttaa  
ukrainalaisia  
pakolaisia

Maahanmuuttajille neuvontaa
Maahanmuuttajien ohjauspiste tarjoaa neuvontaa 
Loviisassa ja palvelee ilman ajanvarausta Kump-
panuustalo Kulmassa Sibeliuksenkatu 3:ssa aina 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 

Seuraava neuvontapäivä on 1.6.2022  
kello 14.30–16.30.

Ajankohtaista
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Uusi maahanmuutto-
koordinaattori
Loviisan uusi maahanmuuttokoordinaattori 
Aki Savolainen auttaa kiintiöpakolaisia ja 
turvapaikanhakijoita käytännön ongelmis-
sa. Ota rohkeasti yhteyttä!
Maahanmuuttokoordinaattori  
Aki Savolainen, puh. 0440 555 435,  
aki.savolainen@loviisa.fi
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Nyt pääsee tutustumaan 
muun muassa kunin-
gatar Lovisa Ulrikan 
muotokuvaan, Sigrid af 
Forsellesin veistoksiin, 

Berndt Lindholmin maisemamaala-
uksiin sekä muihin taideteoksiin, joita 
suuri yleisö ei yleensä pääse näkemään.

Loviisan taidekokoelmien ehdot-
tomiin helmiin kuuluvat Sigrid af 
Forsellesin teokset. Sigrid af Forsel-
lesin suku liittyy kiinteästi Loviisan 
seutuun – olihan Loviisan ensim-
mäinen pormestari Jacob af Forselles  
(1696–1798) hänen esi-isänsä. 

– Sigrid itse oli kosmopoliitti. Hän 
syntyi Lammilla vuonna 1860, mutta 
kävi koulua Sveitsissä ja lähti nuorena 

Pariisiin opiskelemaan kuvanveistoa 
Auguste Rodinin oppilaana. Hän asui 
myös useampaan otteeseen Italiassa ja 
kuoli Firenzessä vuonna 1935, museo-
sintendentti Ulrika Rosendahl kertoo.

Loviisassa syntynyt Berndt Lind-
hom (1841-1912) oli puolestaan 
maisemamaalauksen suunnannäyttä-
jä. Hän opiskeli maalausta Saksassa, 
ensin Düsseldorfissa ja myöhemmin 
Karlsruhessa. Yksi esillä olevista 
teoksista, ”Carlsruhe” vuodelta 1866, 
kuuluu juuri tähän vaiheeseen Lind-
holmin taiteessa. 

Loviisan taidekokoelman ensim-
mäinen, ja edelleen tärkeä teos, on 
kuningatar Lovisa Ulrikan muotokuva 
vuodelta 1752. Kuningattaren muoto-

Raatihuoneen taideaarteet  
nähtävillä Komendantintalossa

Mikä ihmeen  
Pernaja Perchele?
Pernaja Perchele on 
kolmevuotinen, syksyllä 
alkava hanke, joka esittelee 
Pernajaa ja kielemme 
uudistajan Mikael Agricolan 
elämää uudessa valossa. 
Hankkeeseen osallistuvat 
kaupungin kulttuuritoimi, 
museo ja kirjasto. 

– Toteutamme ensi syksynä pilotti-
hankkeen ”Loviisan välkkyvät reitit” -kulttuuripolun, jonka varrella 
voi kokea erilaisia taide-elämyksiä. Reitti on tarkoitettu niin asuk-
kaille, koululaisille kuin matkailijoillekin, kulttuuri- ja matkailukoor-
dinaattori Nina Wiklund kertoo.

Hankkeella kerätään kokemuksia konseptin toteuttamiselle 
muissakin Loviisan kylissä. 

Pernaja Perchele -hankkeeseen liittyy Aalto-Yliopiston keskiai-
kaisen puurakennusperintötutkimuksen kanssa tehtävä video. 

Loviisanleivos-päivä 25. elokuuta
Kaikki leivoksiin liittyvät suomalaiset juhlapyhät 
ajoittuvat yleensä talveen, joten on enemmän 
kuin perusteltua, että uutta Loviisanleivos-päivää 
vietetään Loviisan nimipäivänä 25.8. 

Loviisanleivos-kilpailuun osallistui toistakymmentä luomusta. Kilpai-
lun voittaja ei ollut vielä lehtemme painoon mennessä selvillä.  

– Toivomme uudelle leivospäivälle paljon hyvää julkisuutta – ja 
tietysti leivosten syöjille herkullisia hetkiä, kulttuuri- ja matkailu-
koordinaattori Nina Wiklund sanoo. 

Raatihuoneen taideaarteet ovat kesän ajan remonttievakossa 
Loviisan kaupungin museon Komendantintalossa. 

Kulttuuri

kuva on luonnollisesti myös esillä näyttelyssä. 
Kopio Antoine Pesnen maalauksesta oli kaupun-

gille kuninkaallinen lahja, jonka se vastaanotti pian 
sen jälkeen kun kaupunki oli saanut nimen Loviisa, 
kuningattaren mukaan.

Maalaus pelastettiin aikanaan vanhalta raatihuo-
neelta Loviisan palossa 1855, ja se komeilee paraa-
tipaikalla Loviisan nykyisen raatihuoneen salissa. •

Loviisan kaupungin museo,  
Komendantintalo 
Puistokatu 2 
Avoinna kesä-elokuu ti–su 11–17  
(juhannuksena suljettu)
Syyskuu-toukokuu  
ti–pe ja su 12–16
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Sigrid af Forselles: ”Madéleine Jouvray”.
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Antoine Pesne: ”Lovisa Ulrika”.

Ida Fielitz:  ”Sigrid af Forselles”

 FRAGILE  
Raatihuoneen 
taideaarteet  

evakossa  
31.5.-2.10. 

2022

Mueseointendentti Ulrika Rosendahl ja museoassistentti Carina Nygård ripustamassa Berndt Lindholmin 
Carlsruhe-maisemamaalausta. Kaupunginmuseon Fragile-näyttely avautuu yleisölle 31.5.2022.
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LASTEN KESÄLEIRIT  
Leirit on tarkoitettu vuosina 2009–2014 
syntyneille.
•  Päiväleiri 6.-10.6. keskustassa, retki
•  Sporttileiri 13.-17.6. keskustassa, retki 
•  Källan telttaleiri 1: 20.-22.6.
•  Källan telttaleiri 2: 27.-29.6.
•  Jussin merimelontaleiri 27.–29.6. 
• Koskimelontaleiri 8.–9.6.

Ilmoittaudu viimeistään 23.5. Lovinfoon, 
puh. 019 555 555

BARNENS SOMMARLÄGER
Lägren är avsedda för barn födda  
2009–2014.
• Dagsläger 6-10.6 i centrum, utflykt
• Sportläger 13-17.6 i centrum, utflykt
• Källaläger 1: 20-22.6 övernattning i tält
• Källaläger 2: 27-29.6 övernattning i tält
• Jussis Havspaddlingsläger 27.–29.6
• Forspaddlingsläger 8.–9.6

Anmäl dig till Lovinfo senast den 23.5,  
tfn. 019 555 555

HUNTIN VIIKKO  
– PÄIVÄLEIRI NUORILLE
Leiri on tarkoitettu tuleville 7.-luokkalaisille ja 
alle 18-vuotiaille nuorille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta kesätöistä. 
• Päiväleiri maanantaista perjantaihin klo 9-15. 
• Käydään läpi työelämän käytäntöjä ja 

harjoitellaan erilaisia työtehtäviä kuten nurmikon 
leikkaamista, mattojen pesua jne. Tutustumme 
myös erilaisiin työympäristöihin.

• Leiriltä saa 100 euron stipendin ja 
osallistumistodistuksen.

HUNTTINS VECKA  
– DAGSLÄGER FÖR UNGDOMAR 
Lägret är avsett för blivande sjunde  
klassister och ungdomar under 18 år, utan  
tidigare erfarenhet av sommarjobb.
• Dagsläger från måndag till fredag kl. 9-15.
• Vi går tillsammans igenom praktiska saker 

i arbetslivet och provar på olika, lättare 
arbetsuppgifter, som gräsklippning och 
mattvätt.

• Efter lägerveckan får man ett stipendium på 
100€ och ett deltagarintyg. 

FOLKHÄLSANIN  
RANTAUIMAKOULUT
Alkeis- ja/tai jatkoryhmät:
Koskenkylä 4.–15.7.
Bäston, Pernajan kk 4.–15.7.
Hopom, Liljendal 11.–22.7.
Ilmoittautumiset: folkhalsan.fi 
Plagen, keskusta:
Alkeis- ja jatkoryhmät 18.–29.7.
Vesipeuhuryhmä 18.–22.7.
Junior Life Saver -kurssi 25.–29.7.
Ilmoittautumiset: Karolina Hovi, 
0500 451 476

FOLKHÄLSANS SIMSKOLOR
Nybörjar- och/eller 
fortsättningssimskolor:
Koskenkylä 4–15.7
Bäston, Pernå 4–15.7
Hopom, Liljendal 11–22.7
Anmälningar: folkhalsan.fi 
Plagen, centrum:
Nybörjar- och fortsättningssimskolor 
18–29.7
Lek och plask-grupp   18–22.7
Junior Life Saver -kurs 25–29.7
Anmälningar: Karolina Hovi, 0500 451 476

Loviisan kesäkalenteri 2022 Lovisa sommarkalender 2022

Kymijoki-
päivä  
Ruotsin-
pyhtäällä
Kymijoki-
dagen i 
Strömfors

06.

Elokuu Augusti

Avoimet 
puutarhat
Öppna  
trädgårdar

7.

Elokuu Augusti

Loviisan päivän 
markkinat torilla
Lovisadagens 
marknad på torget

23. Elokuu Augusti

Loviisan  
Wanhat Talot 
Lovisa  
Historiska Hus 

27.-28.

Elokuu Augusti

Koulujen 
lukuvuosi 
alkaa
Skolstart

16.

Kuningas saapuu Loviisaan
Konungen anländer till 
Lovisa

2.-3.
Koulujen 
lukuvuoden 
päättäjäiset 
Skol- 
avslutning

4.

Plagenin  
ulkoilma elokuva 
Filmkväll på Plagen

Elokuu Augusti

13.

Pernajapäivä
Pernådagen

Elokuu Augusti

22.

Harrastemessut 
Loviisan liikunta-
hallilla ja Lovisa-
vikens skolassa
Fritidsmässa i 
idrottshallen och 
Lovisavikens 
skola

Elokuu Augusti

20.

Sibeliuspäivät
Sibeliusdagarna

2.-4.

Loviisan päivä
Lovisadagen

Elokuu Augusti

25.

Kesäkuu Juni

Juhannus- 
markkinat torilla
Midsommar- 
marknad  
på torget

Kesäkuu Juni

Rootsin- 
pyhtää 
Bluegrass

10.-12. Kesäkuu Juni

Avoimet 
puutarhat
Öppna 
trädgårdar

18.-19.

Kesäkuu Juni

Loviisa 
Midsummer 
Games

25.

Kesäkuu Juni

Picnic  
on the  
Beach 

30.

Small  
Ships’  
Race

Heinäkuu Juli

17.

Liljendal-
päivät
Liljendal-
dagarna

17.-19.
Kesäkuu Juni

Heinäkuu Juli

Elokuu Augusti21.
Kesäkuu Juni

Syyskuu 
September

Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September

Katso lisää  
Loviisan tapahtuma-

kalenterista  
tapahtumat.loviisa.fi

Läs mera från  
Lovisas 

evenemangskalender 
tapahtumat.loviisa.fi/sv

Rentoa koko perheen tapahtumaa pääs-
tään jälleen muutaman vuoden tauon jäl-
keen viettämään Plagenin uimarannalla 
torstaina 30.6. kello 16–19. 
Ohjelmassa on leppoisan piknikmeiningin 
ohella erilaisiin ranta- ja kesäaktiviteet-
teihin tutustumista. Muun muassa padelin 

pelaamista voi kokeilla maksutta. 
Picnic huipentuu kello 18 alkavaan mak-

suttomaan konserttiin. Esiintymässä on 
UMK 2022 -kilpailusta tuttu bändi Young-
hearted. 

Tapahtuman järjestää Loviisan kulttuu-
ri- ja vapaa-aikapalvelut. 

Picnic on the Beach är ett avslappnat evene-
mang för hela familjen på Plagens badstrand. 
Evenemanget gör comeback efter några års 
paus på torsdag 30.6 klockan 16–19. 
Besökarna kan njuta av en skön picnic och 
bekanta sig med olika strand- och sommar-
aktiviteter. 

Det är bland annat möjligt att testa padel 
gratis. Höjdpunkten är en gratis konsert 
med Younghearted klockan 18. Bandet är 
känt från tävlingen för ny musik UMK 2022.

Lovisa kultur- och fritidstjänster ordnar 
evenemanget. 

Picnic on the  
Beach esittelee: 
YOUNGHEARTED

Picnic on the Beach 
presenterar:  

YOUNGHEARTED

LISÄÄ KESÄLOMAOHJELMAA LAPSILLE JA NUORILLE: LOVIISA.FI/LAPSETJANUORET MER SOMMARLOVSPROGRAM FÖR BARN OCH UNGA: LOVIISA.FI/SV/BARNOCHUNGDOM


