Muuttoa helpottava
muuttopaketti
1. Tutustu Heinolan laajaan palvelutarjontaan →
www.heinola.fi

Muuttokummitoiminta
Muuttokummi on työhönsä perehdytetty
vapaaehtoinen, joka auttaa sinua kotiutumaan
uudelle paikkakunnalle. Muuttokummilla on
todistus käymästään Muuttokummivalmennuksesta. Muuttokummilta voit saada
neuvoja mm. terveyskeskuksen palveluihin ja
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin liittyen.
Moni Muuttokummeista on itsekin aikoinaan
muuttanut Heinolaan, joten he tietävät miltä
uuteen ympäristöön asettuminen tuntuu.
Muuttokummi on tukenasi muuton
suunnittelusta itse muuttoon sekä sen
jälkeenkin tarvittaessa.
Lisätietoja toiminnasta ja Muuttokummien
varauspyynnöt:
puh. 044 512 7899
s-posti: katja.tamminen@jyrankola.fi

2. Heinolassa on yli 250 asuntovaihtoehtoa. Katso
tarjonta: www.oikotie.fi ja www.etuovi.com.
Keskimääräiset kerrostaloasunnon neliöhinnat
pääkaupunkiseudulla noin 4000€/m² ja Heinolan
keskustassa noin 1500€/m².
Vuokrattavia palveluasuntoja voi tiedustella Jyränkölän
Palvelukodeilta, puh. 044 797 2458.
3. Hae luotettava remonttifirma: Fonecta / Haku /
Remonttipalvelu – Heinola.
4. Muuttopalvelu. Kilpailuta tarpeesi,
www.muuttomaailma.fi ja valitse sopivin muuttofirma.
5. Koulutettu Muuttokummi, tilaa puh. 044 512 7899.
Auttaa muuttojärjestelyissä ja uuteen kotikaupunkiin
tutustumisessa.
6. Yrittäjien tarjoamat tervetulosetelit.
Seteleillä saat mm. 10%:n tervetuloalennuksen
ensimmäisistä ostoksista ja palveluista.

Muuttokummi-hanketta toteuttaa heinolalainen
Jyränkölän Setlementti ry.
Hankkeen tarkoituksena on senioreiden Heinolaan
muuton helpottaminen, vetovoimaisuuden
parantaminen ja palvelupakettien kehittäminen.
Hanketta rahoittaa Päijänne Leader / Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen
toiminta-aika on 1.6.2020-31.5.2021.

Muuttokummi
auttaa

Heinolassa on…
Runsas
palvelutarjonta
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Toimiva terveyskeskus
Uimahalli-kuntosali (yli 70 v. ilmainen)
2 jäähallia
Kirjasto, museot
Maankuulut kesäteatteri ja lintutarha
Keilahalli
Yli 100 toimivaa yhdistystä
3 hotellia, joista kahdessa spa
Kahviloita
Pankkipalvelut: OP, Säästöpankki
Tori, jossa Kuukausimarkkinat joka
kuukauden 1. perjantai
Citymarket, Tokmanni, Lidl, S- ja Kmarketit, Lähiruokatori Heila, 2 Alkoa
3 apteekkia
Runsaasti kivijalkakauppoja, putiikkeja,
kirpputoreja, kampaamoita, jalkahoitajia,
hierojia, kauneussalonkeja, postipalvelut
Suomen Urheiluopiston palvelut
Vierumäellä

Keskeinen
sijainti
▪ Helsinkiin 140 km, Lahteen 35 km,
Kouvolaan 75 km, Jyväskylään 135 km
▪ Moottoritietä pitkin matka-aika
pääkaupunkiseudulle n. 1 t 15 min
Sijainti kauniiden vesistöjen äärellä, keskellä
historiallista kaupunkipuistomiljöötä.
Keskustan läpi virtaa Kymijoki, jota pitkin
pääsee uuden Kimolan kanavan kautta
Kouvolaan saakka. Lahteen pääsee vesitse
Vääksyn ja Kalkkisten kanavien kautta.

Edulliset
asumiskustannukset
Heinolasta saat Helsingin yksiön hinnalla vaikka
omakotitalon! Myynnissä olevaan tarjontaan
voi tutustua Etuovi.com- ja Oikotie.fi –
palveluissa.
Paikallisen asuntotarjonnan parhaiten tuntevan
ja ammattitaitoisen palvelun saat heinolalaisilta
kiinteistönvälittäjiltä:
OP Koti, 010 256 7740
Huom! Heinola, 045 6920 460
SP-Koti, 050 385 8378
Kiinteistötoimisto Kymenvirta, 040 555 1812

