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Viime vuoden luvut
eivät paijon naurata
Hämeenlinnan uusi valtuusto sai
heti pöydälleen synkänpuoleisen
tilinpäätöksen. Talouden
kampeamisessa oikealle uralle
on luvassa ainakin hikeä, ehkä
kyyneleitäkin.

o UUTISET
Hämeenlinnassa
viikonloppuna
useita murtoja
Murron kohteeksi onjoutunut muun
muassa Bar Skogster. Sen omistajan
Tawastia Groupin toimitusjohtaja pitää
keskustaa aiempaa turvattomampana
katuvalojen pimennyttyä öiksi.
0UUTISET A8

"Kun iliminen on päihderllppuvainen, kuolema
on koko ajan läsnä.
Aiclilleja minulle oli lahja,
että veli kuoli omaan
shikyynsä. Koko ajan oll
ollut pelko, että hänet
voidaan ryyppyporukassa puukottaa."
MARJA-LIISA LAAPIO
päihderHppuvaisten omaisten tilanteesta

0UUTISET

Al2-A13

Sateenkaariperheiden
lapset voivat hyvin
Suomalaisten sateenkaariperheiden
7-18-vuotiaat voivat psyykkisesti,
fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään
yhtä hyvin kuin samanikäiset valtaväestön lapset ja nuoret. Näin
todetaan Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n ensimmäisessä aiheesta
tehdyssä tutkimuksessa.
0AJASTIN B13
Vanhempainyhdistyksen

Minna Kolari ja Vanajaveden rotaryklubin Unto Linden sekä Saaristen koulun rehtori Outi DahIgrn

seurasivat piharemontin alkamista. Pihalle tulee pyörätuolilla kulkemista helpottava päällyste. KUVA: ViIIe-Veikko Kaakinen
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Plan pyoratuol*iIla p*ihalle
•
Saaristen koulun oppilaiden on ollut vaikea päästä välitunneilla koulun
pihalle, sillä pyörätuolit ja muut apuvälineet ovat helposti uponneet liejuun.
•
Erityiskoulun pihan perusparannus oli tarkoitus teettää viirne syksynä,
mutta säät eivät enää tuolloin sallineet turva-alustojen valamista.
•
Pihan kunnostus alkoi heti lukuvuoden päätyttyä. 0UUTISETA4-A5

EU:n turvapaikat
jaetaan uusiksi
Tulevaisuudessa EU:n jäsenmaa
saattaisi menettää EU-tukia,
jos se ei ota kiintiönsä verran
turvapaikanhakijoita. Min käy,jos
Euroopan parlamentin esittelijä,
ruotsalainen meppi Cecilia Wikström
saa ehdotuksensa menemään läpi
parlamentissa ja myöhemmin
jäsenmaille.
0ULKOMAAT A16-A17

A4

UUTISET

Uuti*set
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0 Toimitus puh.
(03) 615 11, iltaisin:

Anna uutisvinkki
puh. (03) 615 1410,

(03) 6151 410, (03) 6151 411

toimitus@hameensanomat.fi

Unto Lindn Vanajaveden rotaryklubista ja Minna Kolari Saaristen koulun vanhempainyhdistyksestä seuraavat, miten Saaristen koulun pihan remontti Iähti Iiikkeelle. Taustalla näkyvään
huone. KUVA: ViIIe-Veikko Kaakinen

E rityislasten
koulupiha
kunnolliseksi
•
Saaristen koulun oppilaat pääsevät kesäloman
jälkeen uudelle pihamaalle.
•
Koulu saa myös kauan kaivatun aistihuoneen.

Tuovi Mäkipere

Hämeenlinna

laa, jossa miellyttäviä aistikokemuksia voidaan käyttää sekä virikkeinä että rentoutumiseen.

Saaristen koulun oppilaat pääsevät syyslukukaudella uudistetulle AISTIHUONE TULEE tilaan,jota on
pihamaalle ja täysin uuteen aisti- aiemmin käytetty lähinnä varashuoneeseen.
tona. Alle kymmenen neliön aistiSaaristen koulu on Hämeenhin- huoneesta tulee monikäyttöinen.
nan keskustassa sijaitseva erityisHuoneen väritys on muutettakoulu, joka antaa opetusta aisti- vissa erivärisillä verhoilla ja vamonivammaisille ja suurta yksi- loilla.
löllistä tukea tarvitseville.
Tila on pieni, jotta lapsen ymKoulun rehtori Outi Dahlgrn pärillä ei ole turhaa hälinää. Aiskertoo, että koulu oli aikeissa it- tihuone on tarkoitettu yhden tai
se rakentaa aistihuoneen, mut- korkeintaan muutaman oppilaan
ta viime vuonna rotaryklubi otti kanssa työskentelyyn. Mukana on
yhteyttäja kysyi, mitä he voisivat aina myös aikuinen.
tehdä koulun hyväksi.
Aistihuoneen kallein yksittäinen
-Sellaisia puheluja ei tule joka hankinta 011 fysioakustinen tuoli,
päivä. Aistihuone saadaan siis to- jossa esimerkiksi ääntä on mahdolteutettua paijon aiottua suurem- lista kokea värinänä. Tuoli maksaa
malla budjetilla.
maksaa 6000-7000 euroa.
Aistihuoneella tarkoitetaan ti-Suunnilleen sen verran budje-
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Vastaava uutispäällikkö
puh. (03) 6151 403,
040 8682 403
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Tykkää Hämeen Sanomista
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Jakelupäivystys

Facebookissa ja seuraa

puh. (03) 6151 344,

Twitterissä ja Instagramissa.

ma-su klo 6.30-10.30

Helpotusta
koulun arkeen
•Saaristen koulu on Hämeenlinnan kaupungin erityiskoulu,
jossa on

24
oppi laspa ikkaa.

BUDJETTI
•Koulun piharemontti maksaa
kaikkiaan

170000
euroa.
•Vanhempainyhdistys rahoittaa pihalle kolme keinua ja
esteettämän, korotetun hiekkalaatikon. Kaupunki kustantaa
muut hankinnat.
•Aistihuoneen koko välineistä
maksaa yhteensä noin

17000
euroa.
•Aistihuoneeseen tulee esimerkiksi äänentoistolaitteisto,
tiipii ja väriä vaihtavat Ied-valot
erl alstien stimuloimiseen ja
rauhoittumiseen.

Täliän asti pihan
suurin ongelma on
ollut helpost! liejuksi
muuttuva sora, jossa
on ollut valkeaa tal
jopa mahdotonta
lllkkua pyörätuolila.
huoneeseen tulee koulun uusi aisti-

tista puuttuu, kertoo Unto LinMinna Kolari Saaristen koulun
den Vanajaveden rotaryklubista. vanhempainyhdistyksestäkertoo,
että remonttia 011 odotettu, sillä
AISTIHUONEEN rakentaminen piha ei ole sopinut käyttäjilleen.
kuuluu Suomi 100 -ohjelmaan.
Tähän asti pihan suurin 011Huoneen rakentamista rahoitta- gelma 011 ollut helposti Iiejukvat Hämeenlinnan seudun kuu- si muuttuva sora, jossa on ollut
den rotaryklubin lisäksi esimer- vaikeaa tai jopa mahdotonta lukkiksi yksityiset lahjoittajatja kou- kua pyörätuolilla. Talvisin piha 011
lun vanhempainyhdistys.
helposti muuttunut jaakentäksi.
Linnan Tilapalvelut -liikelaitos
-Aamu- ja iltapäivätoiminta
tekee aistihuoneen runkoraken- mukaan lukien koululaiset vietteen piharemontin ohessa kesän tävät koulun tiloissa jopa 8-io
aikana. Koulu vastaa esimerkik- tuntia päivässä.
si huoneeseen tulevista tietokoSaaristen koulun pihan sora saa
neista.
väistyä uuden päällysteen tieltä.
Aistihuone on tarkoitus saada Pihalle tulee leikkivälineitä,joita
valmiiksi vuoden lopussa.
pystyvät käyttämään myös pyörätuoliaja muita apuvälineitä käytKOULUN PIHA laitetaan kesän ai- tävät koululaiset.
kana uuteen uskoon. Rernontin
Koulun pihaa käyttävät koulu011 tarkoitus vahmistua ennen
laisten lisäksi myös viereisen päisyyshukukauden alkua.
väkodin lapset. HÄSA

Nuorisosäätiön tontti, joka on varauksessa Hämeenlinnan kaupungilta, sijaitsee Paasikiventien ja
Vanajantien kulmassa. KUVA: ViIIe-Veikko Kaakinen
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Nuorisosaation
vuokratalo viivastyy
••

Paasikiventien ja
Vanajantien kulmaan
on tulossa 70 edullista
nuorisoasuntoa. ARAn
eritylstarkastus on
pannutjäihin 13 säätiön
rakennushanketta.
Susanna Lähdekorpi

Hämeenlinna
Nuorisosäätiössä käynnissä
oleva Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA)
erityistarkastus on pannut
jäihin kaikkiaan 13 säätiön
ARA-rahoitteista rakennuskohdetta.
Yksi kohteista 011 Vanajantien ja Paasikiventien kulmaan suunniteltu 7-kerroksinen vuokratalo, johon 011
tulossa 70 edullista asuntoa
työssäkäyville tai työelämään
hakeutuville 18-29-vuotiaille
nuorille.
NUORISOSÄÄTIÖN alkuperäinen suunnitelma oli päästä
rakentamaan tänä kesänä.
Muuttokunnossa asunnot ohsivat ohleet kesällä 2018.
-Toivon, että pohjat päästäisiin tekemään tänä vuonna ennen talvea, jolloin valmista olisi vuoden 2018 loppuun mennessä. Haku vuokra-asuntoihin Iähtisi käyntiin
ehkä lokakuussa 2018 eli kolme kuukautta ennenvalmistu-

••

mista, kertoo Nuorisosäätiön roparatiiseihin hiittyvää sijoiasiamies ja Nuorisoasuntojen tustoimintaa.
isännöinti oy:n toimitusjohtaHaaro ja Nousiainen ovat
kertoneet Ylehhe, että vapaaja Aki Haaro.
rahoitteisissa asunnoissa kyse
HAARO KERTOO ARAn luvan- oli sijoitustoiminnasta. Sääneen ehokuussa 2016 alkaneen tiö ilmoitti hankkiutuneensa
erityistarkastuksen olevan sittemmin eroon osasta sijoivalmis saman vuoden loka- tuksistaan.
kuussa.
Nuorisosäätiön pitää nou- Olemme odottaneet tar- dattaa vuokratoirninnassa
kastusraportin valmistumis- ARAn omakustannusperiaata kahdeksan kuukautta. Sen tetta.
takia meihlä on venynyt nun
- Emrne tee voittoa vuokraHämeenhinna-hanke kuin 13 uksehla, vaan vuokra sisähtää
muutakin ARA-kohdetta. Em- vain pääomakustannukset ja
me saa hankkeita eteenpäin, hoitokulut, Haaro kertoo.
ja kaikki osapuohet joutuvat
kärsimään.
NU0RIS0SÄÄTIÖ on tekemässä
-Hämeenlinnan osalta jä- organisaatiouudistusta. Silhä
tämme ARA11e korkotukiva- on noin 600 rnihjoonan euron
raushakemuksen heti, kun omaisuus.
ARA saa tarkastusraportin
- Selkeytämrne vahtion tuvalmiiksi.
keman tuotannon ja muilha
rahoitusmuodoilla tehdyn
VAALIRAHAKOHUSSA ryvetty- tuotannon orniin laareihinnyt keskustataustainen Nuo- sa, koska ARAn tehtävänä 011
risosäätiö nousi ARAssa ti- käytännössä tarkastaa ARAkunnokkaan Ylen selvityk- kohteita.
sen (24.8.2016) tultua julkisuuteen.
HÄMEENLINNAAN rakennettaSelvityksen mukaan sää- vaan vuokrataloon 011 tulostiö pyrki kasvattamaan ra- sa noin 30-nehiöisiä yksiöitä
justi kovan rahan kiinteistö- ja noin 6o-nehiöisiä kaksioita.
toimintaansa. Ylen mukaan
Aki Haaro kertoo yksiöiden
myös säätiön johtajien (Aki vuokrahinnan liikkuvan noin
Haaro ja halhituksen puheen- 400 eurossa. Rakentamiskusjohtaja Perttu Nousiainen) tannukset ovat noin3000 euornat hiiketoirnet kytkeytyivät roavuokrattavaa nehiötä kohti
säätiöön. Lisäksi säätiöhhä ohisi verohhisenaja ihrnan tonttikuollut riskipitoistaja myös ve- huja. HÄSA

