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(Raasepori) Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö ja-
kaa Karjaalla, Pohjassa ja 
Mustiolla toimiville yhdis-
tyksille yhteensä 157.000 
euron avustukset monenlai-
seen toimintaan ja erilaisiin 
projekteihin. Avustussummat 
ovat 700-25.000 euroa, suurin 
summa menee jäähalliyhtiöl-
le lasten ja nuorten jääurhei-
luharrastuksen tukemiseen. 
Avustusten saajia on melkein 
60. Säätiö sai lähes 90 hake-
musta yhdistyksiltä ja kym-
menkunta avustushakemusta 
yksityishenkilöiltä.

Avustusten saajat: Antsko-
gin kyläseura (1.500), Archipe-
lago singers (1.100), Backgrän-
din kotiseutuyhdistys (3.000), 
Billnäsin ratsastajat (2.000), 
Billnäs pensionärsförening 
(1.000), Ruukkigolf ry. (2.000), 
Chosen (2.000), Laaksokadun 
päiväkodin vanhempainyhdis-
tys (700), Finlands svenska 
folkdansring (1.000), Finlands 
svenska taltidningsförening 
(1.000), Fiskarin luonto- ja 
kalastuskerho (1.500), Fiska-
rin kotiseutuyhdistys (2.000), 
Raaseporin valokuvakeskus 
(2.500), Gardberg Center 
(10.000), Hem och skola Bil-
lnäs (1.500), Hem och skola 
Katarinaskolan (2.500),

IF Raasepori (8.000), 
Jogging Team 88 (4.000), 
Karis-Billnäs gymnasium 
(3.000), Karis flickorna rf. 
(1.500), Karjaan kotiseu-
tuyhdistys (1.500), Karis 
pensionärer (1.000), Karis 
svenska högstadium (1.500), 

Karis svenska marthaföre-
ning (500), Karis svenska 
pensionstagare (500), Karis 
ungdomsförening (2.000), 
Karis östra ungdomsföre-
ning (1.000), Karjaan-Poh-
jan eläkeläiset (1.000), Kar-
jaa-Pinjaisten eläkkeensaajat 
(1.000), Kelmu ry. (1.000), 
Ura ry. (2.500), Etnokult 
ry. (4.000), Hurja Piruetti 
(8.000), MLL Karjaan osasto 
(2.000), Ruoka-apu (2.000), 
Kaippari ry. (1.000),

Nylands hantverk rf. 
(1.500), Plattform rf. (3.000), 
Pohjan kirkonkylän kyläyh-
distys (1.000), Pohjan koti-
seutuyhdistys (5.000), Pojo 

pensionärer (2.000), Pojo UF 
seniorfolkdansare (1.000), 
Pro Billnäs ry. (2.000), Raa-
su ry. (3.000), Raaseporin 4H 
(4.000), Raaseporin Jäähalli 
Oy (25.000) ja Thorsborgin 
säätiö (10.000), Karjaan-Poh-
jan ikäihmisten tuki (2.000), 
Mustion vpk (4.000), Svar-
tåskolans föräldrar (1.500), 
Traditionsgillet för soldat-
gossar och flicklottor (500), 
Västnyländska kultursamfun-
det (3.000), Luckan Raseborg 
(3.000), Västra Nylands folk-
dansdistrikt (1.000) ja Johan 
Lumme (700) yksinäisten 
joulujuhlan järjestämiseen 
Karjaalla.

Säästöpankkisäätiö tukee yhdistystoimintaa

157.000 euron avustukset  
Karjaalle, Pohjaan ja Mustioon

(Hanko) Aktiapankin 
säästöpankkisäätiö jakoi kes-
kiviikkona Brankkiksella jär-
jestetyssä tilaisuudessa tukia 
hankolaisille yhdistyksille ja 
yksityisille. Tukia jakamassa 
olivat säätiön hallintoneu-
voston puheenjohtaja Sture 
Söderholm, hallituksen pu-
heenjohtaja Alice Engren, 
säätiön asiamies Björn-Eric 
Wickholm sekä Hangon Ak-
tia-pankin myyntijohtaja 
Marja Saari.

Tukea oli hakenut noin 
160 yhdistystä tai yksityistä 
ja niistä noin 90 valittiin tuen 
saajiksi.

Säätiö lahjoitti koulusti-
pendeihin 6.000 €, kastelah-
joihin 2.000 €, Tvärminnen 
eläintieteen laitos sai 2.000 € 
tutkimuslaitteiden nykyaikais-
tamiseen, Kaupungin kirjas-
ton lasten ja nuorten osaston 
vihkiäisiin 700 €, Hangon 
museo Wirkkaloiden näytte-
lyyn 1.000 €, kulttuuritoimisto 
1.500 €, kaupungin mielenter-
veystoimisto 500 €, tyttöjen 
kerho 500 €, Hangon vapaa-
seurakunta, nuorten piiriin 
300 €, Hankoniemen yläaste 
tablettitietokoneisiin 2.000 €, 

Hankoniemen lukio, kult-
tuurit tutuksi 2.500 €, Ti-
ta-Marian koulu projektoriin 
600 €, Hango Gymnasium 
Hamburg – Tor Zur Weld-pro-
jektiin 2.500 €, Hangon Kes-
kuskoulu työkaluja digileh-
teä varten 1.299 €, Hangö 
Högstadium & Gymnasium, 
tasapainotyynyihin etc 1.320 
€, Hangoby skola iPadeihin 
1.500 €, Hangö Högstadium 
opintokäyntiin Helsingissä, 
Suomi 100 v. 2.900 €, Han-
gonkylän koulu tablettitieto-
koneisiin 1.500 €, Metsäma-
jan esikoulu teatterimatka ja 2 
iPadia 900 €, Centrumskolan 
stimuloivaan oppiympäris-
töön ja retkeen 1.200 €, 

Hankoniemen lukion tuki-
toimikunta tapakasvatusiltaan 
500 €, Centralskolans Hem 
Och Skola rf välituntivälinei-
siin 1.000 €, Hangon Teatterit-
reffit 1.500 €, Okänd soldat i 
Harparskog rf 12.500 €, Han-
gö svenska Teaterförening rf 
1.500 €, Grönan Oy ”kun van-
ha laulu soi” 1.000 €, Sälls-
kapet Visans Vänner i Hangö 
rf 1.000 €, Hangon musiikki-
juhlat 1.000 €, Saadia 500 €, 
Hangö damkör 1.000 €, 

Presence ry Le petit festi-
val Hanko 2017 1.000 €, Club 
con Color toiminta-avustus 
500 €, Baliko It´s all in Jazz 
-tanssikilpailu 950 €, Finlands 
svenska sång- och musikför-
bund rf  ”Finland sjunger” 
Suomi 100, 800 €, Hanko Pri-
de rf lasten Pride Kasinopuis-

tossa 500 €, Lappviks Ung-
domförening rf teatterikoulu 
Lappohjan lapsille 1.000€, 
Hanko Fotofestival rf 1.500 €, 
Lappvik by- och egnahemfö-
rening rf Lappohjapäivä -16 ja 
-17 2.000 €, Länsi-Uusimaan 
sotahistoriallinen yhdistys 
Hangon Rintamamuseo 7.500 
€, Tvärminne Ungdoms.- och 
hembygdsförening rf Loviks-
borgin korjauksiin 1.500 €, 

Hangon Ympäristöyhdistys 
ry Täktomprojektiin 500 €, Pro 
Hanko ry Joulupolkuun 500 €, 
Hangon Oppaat ry koululaiso-
pastukset ja kotikaupunkim-
me Hanko-projekti 1.500 €, 
C Media rf nauhoitusyksik-
kö 2.000 €, Svenska Gården 
Brankis Rf keittiövarusteisiin 
ja lattianhiontaan 1.500 €, 
Hankoniemen Karjalaiset ry 
kesäjuhlat 600 €, Lappohjan 
eläkeläiskerho Holken salai-
seen matkaan 500 €, Hangö 
Pensionärer rf matkoihin 500 
€, Hankoniemen Eläkkeensaa-
jat ry joulujuhla 500 €, Han-
gon suomenkieliset eläkeläiset 
ry virkistysmatka 500 €,

Hangon Eläkeläiset ry jou-
lujuhla ja teatterimatka 500 
€, Svenska Pensionärsgillet 
i Hangö rf joulujuhla 500 €, 
Hangon Sotaveteraanit Perin-
neyhdistys kesäjuhlat 200 €, 
Hangon Voimaa vanhuuteen 
-projekti ensiapukurssi 500 €, 
Pääkaupunkiseudun Luustoyh-
distys Hangon paikallisosasto 
liikuntapäivään 650 €, Hangö 
Scoutkår rf Villa Lillhem ker-
hohuoneiston kunnostukseen 
5.000 €, Hangon Meriversot 
Säihke 2017 ja omat leirit 
1.000 €, FC HIK p 05/06 Pär-
nu kesä 2016 1.500 €, Sun City 
Hanko ry 30-vuotisjuhlaan ja 
pelipaitoihin 1.500 €, FC HIK 
03/04 Pori Cup 1.500 €,

FC HIK t 15 Piteå sum-
mer cup 1.500 €, FC HIK p 

97 (A-juniorit) A-junioreiden 
ykkösdivisioonan peleihin 
1.500 €, Hangon Hyrskyt ry/
kamppailujaosto seuran edus-
tusverryttelytakki ja Bjj Sum-
merfight 2017 900 €, Hangon 
Hyrskyt ry yhtenäiset peliasut 
salibandyjoukkueille 1.000 €, 
HC HIK tytöt -01 Irsta Blix-
ten och Skuru cup 1.500 €, 
Hangon keilailuliitto ry ra-
danhoitokoneen hankintaan 
4.000 €, Hangon ampujat ry 
hankintoihin 1.000 €, Hanko 
Futsal club ry sarjamaksuihin 
750 €, Pin ladies ry junioritoi-
mintaan 200 €, HAIK voimis-
telijat hankintoihin ja koulu-
tukseen 800 €, HC HIK tytöt 
02-03 käsipalloturnaukseen 
Ruotsissa 1.500 €,

HC HIK naiset hallivuok-
riin ja tuomarimaksuihin 400 
€, HC HIK hankintoihin 850 
€, Hankoniemen Ratsasta-
jat vanhan tallin remonttiin 
5.000 €, Hejdi rf kevätjuhlaan 
500 €, OK Raseborg Hangon 
suunnistuskarttojen päivityk-
seen ja valmistukseen 3.000 
€, HC HIK C-02 pojat Irsta 
Blixten käsipalloturnaukseen 
1.500 €, HIK yleisurheilu / 
Linda Sandblom harjoituslei-
riin 2.000 €, Rasmus Söder-
lund maalivahtiharjoitteluun 
500 €, Jan Fast Deutches la-
ger Hanko 1942-1944 7.000 
€, Matti Wiberg Hanko tun-
nissa-kirja 2.000 €,

Tomy Karlsson Hangö i 
Tiden osa 12 1.500 €, Anita 
Lehtinen Suomen ja Hangon 
historia 100 vuotta leijonien 
silmin 500 €, Johanna Rönnb-
lad ”Bravkod”-kurssiin 322 €, 
Emmi Koljonen Laurea AMK, 
Hanko-aiheinen päättötyö 800 
€, Anders Augustsson / Ilotuli-
tuskoulu joulukoristeluun ym. 
1.500 €, Hanko City Shopkee-
pers ry kävelykadun viihty-
vyyteen 1.000 €. -kn-

Aktian säätiö jakoi tukia hankolaisille

Aktiasäätiön avustuksia olivat jakamassa Aktiapankin 
myyntijohtaja Marja Saari, Aktiasäätiön asiamies Björn-
Eric Wickholm, säätiön hallituksen puheenjohtaja Alice 
Engren ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Sure Söder-
holm. 

Säästöpankkisäätiö jakaa lähes 160.000 euron apurahat 
paikallisille yhdistyksille. Suurimmat avustuksen saajat 
ovat Raaseporin jäähalliyhtiö, Thorsborgin säätiö, Gar-
dberg Center, IF Raasepori ja Hurja piruetti, jotka saavat 
potista hieman yli 60.000 euroa. (Kuva: Antsu Vuorinen)

(Inkoo) Bruce Oreckin 
vierailu Inkoossa oli suur-
menestys. Pro Inkoo ry:n ja 
Inkoon kirjaston järjestämä 
tilaisuus teki yleisöennä-
tyksen kirjastossa. Tilaisuus 
houkutteli paikalle satakunta 
kuulijaa, paljon enemmän ei 
olisikaan mahtunut sisään kir-
jaston seinien jo paukkuessa.

Bruce Oreck on USA:n  
entinen suurlähettiläs Suo-

messa, asianajaja sekä liike-
talouden ja markkinoinnin 
asiantuntija, joka opettaa Aal-
to-yliopistossa. Hänen toinen 
kotinsa on Helsingissä ja hän 
asuu paljon Suomessa. Omien 
sanojensa mukaan hän ihastui 
Suomen kauniiseen ja puhtaa-
seen luontoon sekä ihmisiin 
jotka uskovat tulevaisuuteen 
ja ovat kiinnostuneita kaikes-
ta uudesta ja innovatiivisesta. 

Oreck kehui paljon Suo-
men innostunutta nuorisoa. 
Esityksensä aikana hän ei 
mielistellyt kuulijoita vaan 
hyvin rakentavalla tavalla ja 
innostaen hän totesi meidän 
olevan ujoja ja turhan vaati-
mattomia sekä kaikkia mikä 
siihen liittyy. 

Hän kehotti ottamaan de-
mokratian omiin käsiin, mi-
käli päätöksentekijät eivät saa 
asioita aikaiseksi. Hän ei ke-
hottanut ryöstämään pankkeja 
tai jättämään veroja maksa-
matta, mutta hän kyseenalais-
ti sääntöjä, joita seuraamme 
orjallisesti. Ja niitä on paljon. 
Ja ne ovat aikansa eläneitä, ei 
2000-lukua.

Yksi hänen viesteistään oli 
uudelleen ajattelu. Pitää löy-
tää uusia tapoja katsoa asioita, 
mennä eteenpäin. Varsinkin 
päättäjien pitäisi olla vastaan-
ottavaisia uusille ideoille ja 
tavoille. Muuten jää kelkasta. 
Jos ei ”vanhat ketut” tee uu-
sia asioita, pitää protestoida ja 
vaatia sekä valita uusia, joilla 
on näkemyksiä ja jotka ovat 
innovatiivisia. -cg-

Bruce Oreckin vierailu Inkoossa oli menestys

Raaseporin seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkko-

neuvosto on valinnut Raken-
nus- ja louhintaliike Toivo 
Ajalin Ky:n rakentamaan 
laajennusosan Pyhän Olavin 
kappeliin Karjaalle. 

Yrityksen tekemä 447.500 
euron urakkatarjous oli hal-
vin.

Tammisaaren alueelle eniten uusia kaavoja
(Raasepori) Tammisaaren 

alueelle hyväksyttiin kahdek-
san asemakaavaa, Karjaalla ja 
Pohjassa asemakaavoja val-
mistui yhteensä kolme (Lepin 
liikealueen länsiosa, Billnäsin 
ruukki ja Skogsmark).

Tammisaaressa saatiin 
valmiiksi asemakaavat Kun-
gsen, Österbyn seurojentalo, 
Villa Ormnäs, Kauppasata-
ma, Horsbäck-Torpet, val-
tatie 25 liikennelaue välillä 
Ekeröntie-Mekaanikontie, 
Ystadinkatu 17 ja Kungsen II, 
ilmenee vuosien 2015-2016 
kaavoituskatsauksesta.

Kaavoitusohjelmassa 
2016-2020 mainituista kaa-
vahankkeista toteutumistaan 
odottaa Tammisaaren alueella 
vielä Tenhola Bromarvintie, 
Koivuniemenkatu, käräjäoi-
keuden kortteli, seurakunta-
koti, Prästkullantie. Raasepo-
rintie 5, kehystehdas, Baggön 
satama II, Tofag, Linnunlau-
lu, Rautatienkatu-Liljedah-
linkatu, Österbyn ranta, HUS 
sairaala-alue, Maalarinkatu 4, 
Österby-Näätäkuja 5 ja Öster-
byn pienvenesatama. Vireille-
tuloa odottavat myös läntisen 
saariston ensimmäisen vai-

heen ja Tammisaaren keskus-
taajaman osayleiskaava.

Karjaalla vireilletuloa 
odottavat Tallåker, Lepin 
liikealueen itäosa, Mustio 
Svartmora, Kaskimaa, Mus-
tio Lindnäs, Sisu, Billnäsin 
ruukki vaihe II ja Karjaan 
keskustaajaman osayleiskaa-
va. Pohjan alueella odotta-
vat Tallbacka, Kisakeskus ja 
Kivipelto, jotka on mainittu 
vuosien 2016-2020 kaavoi-
tusohjelmassa. Kaupungin-
valtuusto merkitsi tuoreim-
man kaavoituskatsauksen 
tiedokseen ilman puheita.
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500 €, Centralskolans Hem 
Och Skola rf välituntivälinei-
siin 1.000 €, Hangon Teatterit-
reffit 1.500 €, Okänd soldat i 
Harparskog rf 12.500 €, Han-
gö svenska Teaterförening rf 
1.500 €, Grönan Oy ”kun van-
ha laulu soi” 1.000 €, Sälls-
kapet Visans Vänner i Hangö 
rf 1.000 €, Hangon musiikki-
juhlat 1.000 €, Saadia 500 €, 
Hangö damkör 1.000 €, 

Presence ry Le petit festi-
val Hanko 2017 1.000 €, Club 
con Color toiminta-avustus 
500 €, Baliko It´s all in Jazz 
-tanssikilpailu 950 €, Finlands 
svenska sång- och musikför-
bund rf  ”Finland sjunger” 
Suomi 100, 800 €, Hanko Pri-
de rf lasten Pride Kasinopuis-

tossa 500 €, Lappviks Ung-
domförening rf teatterikoulu 
Lappohjan lapsille 1.000€, 
Hanko Fotofestival rf 1.500 €, 
Lappvik by- och egnahemfö-
rening rf Lappohjapäivä -16 ja 
-17 2.000 €, Länsi-Uusimaan 
sotahistoriallinen yhdistys 
Hangon Rintamamuseo 7.500 
€, Tvärminne Ungdoms.- och 
hembygdsförening rf Loviks-
borgin korjauksiin 1.500 €, 

Hangon Ympäristöyhdistys 
ry Täktomprojektiin 500 €, Pro 
Hanko ry Joulupolkuun 500 €, 
Hangon Oppaat ry koululaiso-
pastukset ja kotikaupunkim-
me Hanko-projekti 1.500 €, 
C Media rf nauhoitusyksik-
kö 2.000 €, Svenska Gården 
Brankis Rf keittiövarusteisiin 
ja lattianhiontaan 1.500 €, 
Hankoniemen Karjalaiset ry 
kesäjuhlat 600 €, Lappohjan 
eläkeläiskerho Holken salai-
seen matkaan 500 €, Hangö 
Pensionärer rf matkoihin 500 
€, Hankoniemen Eläkkeensaa-
jat ry joulujuhla 500 €, Han-
gon suomenkieliset eläkeläiset 
ry virkistysmatka 500 €,

Hangon Eläkeläiset ry jou-
lujuhla ja teatterimatka 500 
€, Svenska Pensionärsgillet 
i Hangö rf joulujuhla 500 €, 
Hangon Sotaveteraanit Perin-
neyhdistys kesäjuhlat 200 €, 
Hangon Voimaa vanhuuteen 
-projekti ensiapukurssi 500 €, 
Pääkaupunkiseudun Luustoyh-
distys Hangon paikallisosasto 
liikuntapäivään 650 €, Hangö 
Scoutkår rf Villa Lillhem ker-
hohuoneiston kunnostukseen 
5.000 €, Hangon Meriversot 
Säihke 2017 ja omat leirit 
1.000 €, FC HIK p 05/06 Pär-
nu kesä 2016 1.500 €, Sun City 
Hanko ry 30-vuotisjuhlaan ja 
pelipaitoihin 1.500 €, FC HIK 
03/04 Pori Cup 1.500 €,

FC HIK t 15 Piteå sum-
mer cup 1.500 €, FC HIK p 

97 (A-juniorit) A-junioreiden 
ykkösdivisioonan peleihin 
1.500 €, Hangon Hyrskyt ry/
kamppailujaosto seuran edus-
tusverryttelytakki ja Bjj Sum-
merfight 2017 900 €, Hangon 
Hyrskyt ry yhtenäiset peliasut 
salibandyjoukkueille 1.000 €, 
HC HIK tytöt -01 Irsta Blix-
ten och Skuru cup 1.500 €, 
Hangon keilailuliitto ry ra-
danhoitokoneen hankintaan 
4.000 €, Hangon ampujat ry 
hankintoihin 1.000 €, Hanko 
Futsal club ry sarjamaksuihin 
750 €, Pin ladies ry junioritoi-
mintaan 200 €, HAIK voimis-
telijat hankintoihin ja koulu-
tukseen 800 €, HC HIK tytöt 
02-03 käsipalloturnaukseen 
Ruotsissa 1.500 €,

HC HIK naiset hallivuok-
riin ja tuomarimaksuihin 400 
€, HC HIK hankintoihin 850 
€, Hankoniemen Ratsasta-
jat vanhan tallin remonttiin 
5.000 €, Hejdi rf kevätjuhlaan 
500 €, OK Raseborg Hangon 
suunnistuskarttojen päivityk-
seen ja valmistukseen 3.000 
€, HC HIK C-02 pojat Irsta 
Blixten käsipalloturnaukseen 
1.500 €, HIK yleisurheilu / 
Linda Sandblom harjoituslei-
riin 2.000 €, Rasmus Söder-
lund maalivahtiharjoitteluun 
500 €, Jan Fast Deutches la-
ger Hanko 1942-1944 7.000 
€, Matti Wiberg Hanko tun-
nissa-kirja 2.000 €,

Tomy Karlsson Hangö i 
Tiden osa 12 1.500 €, Anita 
Lehtinen Suomen ja Hangon 
historia 100 vuotta leijonien 
silmin 500 €, Johanna Rönnb-
lad ”Bravkod”-kurssiin 322 €, 
Emmi Koljonen Laurea AMK, 
Hanko-aiheinen päättötyö 800 
€, Anders Augustsson / Ilotuli-
tuskoulu joulukoristeluun ym. 
1.500 €, Hanko City Shopkee-
pers ry kävelykadun viihty-
vyyteen 1.000 €. -kn-

Aktian säätiö jakoi tukia hankolaisille

Aktiasäätiön avustuksia olivat jakamassa Aktiapankin 
myyntijohtaja Marja Saari, Aktiasäätiön asiamies Björn-
Eric Wickholm, säätiön hallituksen puheenjohtaja Alice 
Engren ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Sure Söder-
holm. 

Säästöpankkisäätiö jakaa lähes 160.000 euron apurahat 
paikallisille yhdistyksille. Suurimmat avustuksen saajat 
ovat Raaseporin jäähalliyhtiö, Thorsborgin säätiö, Gar-
dberg Center, IF Raasepori ja Hurja piruetti, jotka saavat 
potista hieman yli 60.000 euroa. (Kuva: Antsu Vuorinen)

(Inkoo) Bruce Oreckin 
vierailu Inkoossa oli suur-
menestys. Pro Inkoo ry:n ja 
Inkoon kirjaston järjestämä 
tilaisuus teki yleisöennä-
tyksen kirjastossa. Tilaisuus 
houkutteli paikalle satakunta 
kuulijaa, paljon enemmän ei 
olisikaan mahtunut sisään kir-
jaston seinien jo paukkuessa.

Bruce Oreck on USA:n  
entinen suurlähettiläs Suo-

messa, asianajaja sekä liike-
talouden ja markkinoinnin 
asiantuntija, joka opettaa Aal-
to-yliopistossa. Hänen toinen 
kotinsa on Helsingissä ja hän 
asuu paljon Suomessa. Omien 
sanojensa mukaan hän ihastui 
Suomen kauniiseen ja puhtaa-
seen luontoon sekä ihmisiin 
jotka uskovat tulevaisuuteen 
ja ovat kiinnostuneita kaikes-
ta uudesta ja innovatiivisesta. 

Oreck kehui paljon Suo-
men innostunutta nuorisoa. 
Esityksensä aikana hän ei 
mielistellyt kuulijoita vaan 
hyvin rakentavalla tavalla ja 
innostaen hän totesi meidän 
olevan ujoja ja turhan vaati-
mattomia sekä kaikkia mikä 
siihen liittyy. 

Hän kehotti ottamaan de-
mokratian omiin käsiin, mi-
käli päätöksentekijät eivät saa 
asioita aikaiseksi. Hän ei ke-
hottanut ryöstämään pankkeja 
tai jättämään veroja maksa-
matta, mutta hän kyseenalais-
ti sääntöjä, joita seuraamme 
orjallisesti. Ja niitä on paljon. 
Ja ne ovat aikansa eläneitä, ei 
2000-lukua.

Yksi hänen viesteistään oli 
uudelleen ajattelu. Pitää löy-
tää uusia tapoja katsoa asioita, 
mennä eteenpäin. Varsinkin 
päättäjien pitäisi olla vastaan-
ottavaisia uusille ideoille ja 
tavoille. Muuten jää kelkasta. 
Jos ei ”vanhat ketut” tee uu-
sia asioita, pitää protestoida ja 
vaatia sekä valita uusia, joilla 
on näkemyksiä ja jotka ovat 
innovatiivisia. -cg-

Bruce Oreckin vierailu Inkoossa oli menestys

Raaseporin seurakuntayh-
tymän yhteinen kirkko-

neuvosto on valinnut Raken-
nus- ja louhintaliike Toivo 
Ajalin Ky:n rakentamaan 
laajennusosan Pyhän Olavin 
kappeliin Karjaalle. 

Yrityksen tekemä 447.500 
euron urakkatarjous oli hal-
vin.

Tammisaaren alueelle eniten uusia kaavoja
(Raasepori) Tammisaaren 

alueelle hyväksyttiin kahdek-
san asemakaavaa, Karjaalla ja 
Pohjassa asemakaavoja val-
mistui yhteensä kolme (Lepin 
liikealueen länsiosa, Billnäsin 
ruukki ja Skogsmark).

Tammisaaressa saatiin 
valmiiksi asemakaavat Kun-
gsen, Österbyn seurojentalo, 
Villa Ormnäs, Kauppasata-
ma, Horsbäck-Torpet, val-
tatie 25 liikennelaue välillä 
Ekeröntie-Mekaanikontie, 
Ystadinkatu 17 ja Kungsen II, 
ilmenee vuosien 2015-2016 
kaavoituskatsauksesta.

Kaavoitusohjelmassa 
2016-2020 mainituista kaa-
vahankkeista toteutumistaan 
odottaa Tammisaaren alueella 
vielä Tenhola Bromarvintie, 
Koivuniemenkatu, käräjäoi-
keuden kortteli, seurakunta-
koti, Prästkullantie. Raasepo-
rintie 5, kehystehdas, Baggön 
satama II, Tofag, Linnunlau-
lu, Rautatienkatu-Liljedah-
linkatu, Österbyn ranta, HUS 
sairaala-alue, Maalarinkatu 4, 
Österby-Näätäkuja 5 ja Öster-
byn pienvenesatama. Vireille-
tuloa odottavat myös läntisen 
saariston ensimmäisen vai-

heen ja Tammisaaren keskus-
taajaman osayleiskaava.

Karjaalla vireilletuloa 
odottavat Tallåker, Lepin 
liikealueen itäosa, Mustio 
Svartmora, Kaskimaa, Mus-
tio Lindnäs, Sisu, Billnäsin 
ruukki vaihe II ja Karjaan 
keskustaajaman osayleiskaa-
va. Pohjan alueella odotta-
vat Tallbacka, Kisakeskus ja 
Kivipelto, jotka on mainittu 
vuosien 2016-2020 kaavoi-
tusohjelmassa. Kaupungin-
valtuusto merkitsi tuoreim-
man kaavoituskatsauksen 
tiedokseen ilman puheita.
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