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VARNING!
Försvarsmakten skjuter med 
infanterivapen samt utför 
sprängningar på områden 
R83 Syndalen samt R43, 
R78A, R78B och R79 Hästö 
Busö den 6-8.10.2020 dagli-
gen klockan 08.00-24.00. 

Farligt område är Syndalens 
och Hästö Busö skjutområ-
den.

Det skjutande truppförban-
det är Nylands brigad.

Tilläggsinformation under 
skjutningarna: 0299 338 000.

MEDDELANDE
OM SKJUTNING

AMPUMATIEDOTE

VAROITUS!
Puolustusvoimat ampuu 
jalkaväen aseilla sekä suorit-
taa räjäytyksiä alueilla R83 
Syndalen sekä R43, R78A, 
R78B ja R79 Hästö Busö 6.-
8.10.2020 aikavälillä 08.00-
24.00.

Vaarallinen alue on Syndale-
nin ja Hästö Busön ampu-
ma-alue.

Ampuva joukko-osasto on 
Uudenmaan prikaati.

Lisätietoja ammuntojen  
aikana: 0299 338 000.

VERENLUOVUTTAJIA TARVITAAN
Varaa aika ja täytä terveyskysely etukäteen: veripalvelu.fi

Tammisaari, maanantaina 5.10. klo 13–18
seurakuntakoti, Larssonintie 1

BLODGIVARE BEHÖVS
Boka tid och fyll i hälsodeklarationen på förhand: blodtjanst.fi

Ekenäs,måndagen 5.10 kl. 13–18
församlingshemmet, Larssonsvägen 1

Röda Korset Blodtjänst

OJENNA KÄTESI. Muista virallinen henkilötodistus. • Info 0800 0 5801 • veripalvelu.fi  
STRÄCK UT DIN HAND. Medta officiellt identitetskort. • Info 0800 0 5801 • blodtjanst.fi

KUULUTUKSIA

Hangon koti- ja 
kouluyhdistys ry 

Sääntömääräinen vuosikokous 
to 15.10. klo 17.30 Hangon 
keskuskoulun ruokasalissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ÅMINNEFORSIN
MOOTTORIVENEKERHO -
ÅMINNEFORS
MOTORBÅTSKLUBB ry

SYYSKOKOUS pidetään keski- 
viikkona 7.10.2020 klo 18.00 
Kajuutassa, venesatamassa.  
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat.

HÖSTMÖTE hålles onsdagen
den 7.10.2020 kl. 18.00 i Kajutan
i båthamnen. På mötet behandlas 
stadgeenliga ärenden.

Johtokunta - Styrelsen

KOKOUKSET

Karjaalla

PASSI-
KUVAT

MEILTÄ SÄHKÖISET

Keskuskatu 83 | ma–pe 9–17 | 019 239 0789

(Raasepori) Karjaalla 
toimivassa steinerpäiväkoti 
Aurinkotarhassa on vietetty 
sadonkorjuujuhlaa.

Sadonkorjuuviikko alkoi 
jo maanantaina, jolloin päi-
väkodin lapset saivat tuoda 
mukanaan hedelmiä, juurek-
sia, joista katettiin kaunis 
sadonkorjuupöytä kaikkien 
nähtäväksi.

Torstaina päiväkodin kau-
niiseen pihapuutarhaan istu-
tettiin omenapuu ja laulettiin 
puun ympärillä. Perjantaina 
vuorossa oli varsinainen sa-
donkorjuujuhla.

Aurinkotarha muutti noin 
vuosi sitten uuteen paikkaan, 
vanhaan liike- ja asuinkiin-
teistöön Keskuskadulle Ka-
navatorin viereen, jossa on 
viihdytty henkilökunnan mu-
kaan erinomaisesti. Erityinen 
bonus on viihtyisä piha puu-

Aurinkotarhassa sadonkorjuujuhla  
ja pihalla uusi puu

tarhoineen.
Kaksikielisessä päiväko-

dissa on 25 paikkaa. Aurin-
kotarhassa on tällä hetkellä 
15 yli kolmevuotiasta ja kol-
me alle kolmevuotiasta lasta. 
Tulossa on lisää hoidettavia 
ja päiväkotiin on tällä hetkellä 
jopa jonoa. 

Tämä johtuu siitä, että 
Aurinkotarhan viimeinen 
osasto avataan vasta syksyllä 
2021. Aurinkotarha oli kiinni 
vuoden päivät, kun päiväko-
dille etsittiin uusia tiloja, ja 
toiminta päätettiin aloittaa 
uudessa paikassa hieman pie-
nimuotoisemmin. Kysyntää 

on eniten alle 3-vuotiaiden 
hoitopaikoista, jotka täyttyvät 
nopeasti. 

Aurinkotarhassa toimii 
pienten lasten ryhmä sekä 
ryhmät 3-6 vuotiaille. 

Yksityisessä päiväkodissa 
on myös kaksikielinen esi-
koulu.

Karjaan Aurinkotarhassa on vietetty sadonkorjuujuhlaa. Viikon päätteeksi päiväkodin pi-
halle istutettiin yhteisvoimin uusi omenapuu.

(Raasepori) Nuorille 
suunnattu Muuntamo-projek-
ti tuo lisää väriä katukuvaan. 
Hankkeen nimeen sopivasti 
nuoret ovat maalanneet tule-
vaisuuden visioitaan puisto-
muuntajiin. 

Karjaalla on jo maalattu 
Ratakadulla ja Pohjassa Tu-
runtien varrella. Taiteen teke-
minen jatkuu tänä sunnuntai-
na Fiskarissa Hälleforsintiellä 
kello 12-14 kaikille avoimes-
sa tapahtumassa.

Kyseessä on pilottivai-
heessa oleva yhteiskunnalli-
nen katutaideprojekti, jossa 
suunnitellaan ja maalataan 
taidetta usein nk. tägäämisen 
kohteena oleviin sähkömuun-
tajiin.

Projekti käynnistyi elo-
kuun lopulla raaseporilaisille 
nuorille suunnatuilla tule-

Lisää väriä katukuvaan

Muuntamon nuoret elävöittävät Raaseporia

vaisuustyöpajoilla, joissa oli 
teemana Raasepori vuonna 
2070. Hankkeen ohjaajat ovat 
yrittäjä Susanna Louneva ja 
kuvataiteilija Katja Öhrnberg.

-Pajoissa pohdittiin miten 
ja millaiseksi Raaseporin ha-

luttaisiin muuttuvan seuraa-
van 50 vuoden aikana ja kes-
kusteltiin myös siitä, millaisia 
haasteita ja mahdollisuuksia 
kaupungilla on muuttuvassa 
maailmassa, Louneva kertoo.

Lisäksi pohdittiin, millai-

sia mahdollisuuksia kaupun-
kilaisilla on vaikuttaa omaan 
elinympäristöönsä. Näiden 
ajatusten pohjalta lähdettiin 
kunkin ryhmän kanssa teke-
mään luonnoksia muuntajien 
muokkaamiseksi katutaide-

teoksiksi. Muuntajia maala-
taan projektin pilottivaiheessa 
kolme. Osa projektia on vi-
deoteos, jossa seurataan pro-
jektin etenemistä. Videoteok-
sen toteuttaa Sami Samvais.

Projektin alullepanija ja 
toteuttaja on Fiskars kyläseu-
ra ry. Se toteutetaan yhteis-
työssä Carunan ja Raaseporin 
kaupungin kanssa. Hanke on 
suunnattu 12-18-vuotiaille 
nuorille, joita on ollut muka-
na noin 30. Osallistuminen on 
ilmaista.

-Tarkoituksena on rakentaa 
konsepti, joka toimisi jousta-
vasti kaikkialla. Muuntamo 
jatkuu keväällä ja nyt haetaan 
uusia yhteistyökumppaneita 
ja sponsoreita, jotta Raasepo-
rin katukuvaa saadaan elävöi-
tettyä vielä lisää eri kaupungi-
nosissa ja nuorten ajatukset ja 
käden jälki tulisivat kaupun-
kilaisille näkyviksi, Louneva 
sanoo.

Hanketta ovat rahoittaneet 
Sophie von Julinin säätiö, 
Karjaan-Pohjan Säästöpank-
kisäätiö, Svenska kulturfon-
den, MLL:n Fiskarin pai-
kallisyhdistys, Raaseporin 
kaupunki, Fiskars kyläseura, 
Pohjan kyläyhdistys ja Ants-
kogin kyläyhdistys.

Nuoret ovat maalanneet tulevaisuudenvisioitaan puistomuuntajiin Karjaalla ja Pohjassa 
yhteiskunnallisessa Muuntamo-hankkeessa. Tänä sunnuntaina pensselit pannaan töihin 
Fiskarissa.

Lautakunta ei kannata  
Unicef-hakemusta

(Inkoo) Sivistys- ja hy-
vinvointilautakunta ehdottaa 
kunnanhallitukselle, että In-
koo ei hae mukaan Lapsiystä-
vällinen kunta -hankkeeseen 
tänä vuonna. 

Perusteena on se, että 
kunnassa on valmisteilla niin 
monta asiaa, jotka vaikuttavat 
henkilöresursseihin ja vaati-
vat ajankäytön suunnittelua 
ja todennäköisesti myös uu-
delleenjärjestelyä, joten asia 
tulisi pohtia uudestaan myö-

hemmin. 
Samalla todetaan, että kun-

nassa huomioidaan jo nyt mo-
nin tavoin lasten hyvinvointi 
ja osallisuus.

Lapsiystävällinen kunta 
-projektiin voi hakea vuosit-
tain. 

Asia on käsiteltävänä jou-
lukuussa tehdyn valtuusto-
aloitteen pohjalta. Siinä esi-
tettiin, että Inkoo valmistelee 
hakemuksen Unicefille ke-
väällä 2020.

Pohjolan Liikenne  
harventaa vuorojaan

Pohjolan Liikenne harven-
taa vuorojaan koronavirus-
tilanteen vuoksi. Korona on 
vaikuttanut yhtiön mukaan 
merkittävästi linja-automat-
kustajien määrään Länsi-Uu-
dellamaalla. Asiakkaita on 
liikkeellä noin kolmasosa 
normaalia vähemmän. 

Yhtiö harventaa vuorotar-
jontaansa maanantaista 5. lo-
kakuuta alkaen. Lähtöjä kar-
sitaan hiljaisimpien vuorojen 
ja viikonloppujen osalta.

-Syysliikenteemme käyn-
nistyi lähes normaalilla vuo-
rotarjonnalla, mutta asia-
kasmäärät ovat odotettua 
vähäisempiä, joten meidän 
on tarkastettava tarjontaam-
me vastaamaan tämän hetken 

kysyntää. Työmatkaliiken-
teeseen tulemme jatkossakin 
tarjoamaan hyvän vuorotar-
jonnan, Pohjolan Liikenteen 
liikennejohtaja Johan Nykvist 
tiedottaa.

Merkittävä osa Länsi-Uu-
denmaan matkustajista ostaa 
matkalippunsa linja-auton 
kuljettajalta, mutta lähikon-
taktien minimoimiseksi yhtiö 
suosittelee ostamaan liput 
etukäteen. Sen vuoksi yhtiö 
kertoo alentaneensa verkko-
kaupan sarjalippujen hintoja 
ja vastaavasti kuljettajilta os-
tettavien lippujen hintoja ko-
rotetaan hieman.

Lasten ja erityisryhmien 
bussista ostettavien meno-pa-
luulippujen hinnat eivät muutu.

H urja Piruetti Länsi-Uuden-
maan tanssiopiston projek-

ti Dam-U (Dans-musik-ung- 
domar) -projekti on saanut 
2.000 euron avustuksen Nuori 
kulttuuri-toiminnasta. 

Pika-avustus oli haussa 
elo-syyskuussa. Hakemuksia 
tuli määräaikaan mennessä 
44 ja niiden yhteissumma oli 
noin 80.000 euroa. Suomen 

Nuorisoseurojen hallitus va-
litsi rahoitettaviksi kohteiksi 
23 hanketta 38.000 eurolla.

Pika-avustus toteutettiin 
tänä vuonna peruuntuneiden 
nuorten ulkomaanmatkojen 
tukivaroista. Avustuksen tar-
koitus on pilotoida uuden-
laisia kokeiluja paikallisen 
kulttuurisen nuorisotyön ke-
hittämiseksi.
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