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karhuvoima.fi#olkoonkarhuvoimakanssasi

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka

Avoinna arkisin 8-17
löydät meidät myös facebookista ja instagramista

 MONIMERKKIKORJAAMO 
MUURALANKUJALLA

 Öljynvaihdot
 Määräaikaishuollot
 Ilmastointihuollot
 Ohjauskulmien säädöt
 Renkaanvaihdot
 Korjaukset 

TERVETULOA!

Veleiro Oy
Vasikkasaarentie 25-51
48200 Kotka
info@veleiro.fi
p. 05-2109555
Avoinna ma - pe 9–17
la 9–13 (1.5 suljettu)

Tervetuloa ostoksille!

Kevään uutuudet
saapuneet myymälään
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Asioithan kanssamme vain terveenä!
Tavataan Jylpyntie 25, 48230 Kotka.

Kahvitarjoilu!

3.5.- 7.5.2021

Puutarhajätteiden 
noutopalvelu

Kymenlaakson Jäte Oy järjestää maksullisen 
puutarhajätteiden noutopalvelun Kotkan, 
Haminan ja Pyhtään pientaloille  
ja taloyhtiöille 21.4.-4.6.2021. Tilauksia 
otetaan vastaan 28.5. asti.

Ohjeita keräykseen 
Keräykseen otetaan haketuskelpoiset 
oksat ja risut sekä haravointijäte. Oksat ja 
haravointijätteet noudetaan eri kierroksilla, 
joten niitä ei pidä sekoittaa keskenään.  

Jätteet on sijoitettava tien läheisyyteen.  
Oksia ja risuja ei tarvitse katkoa. Haravointi-
jätteet on hyvä kerätä pusseihin tai astioihin 
lastauksen helpottamiseksi. Noutopäivä on 
Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä torstaisin.

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Seuraa meitä  
Facebookissa!

Kymenlaakson Jäte Oy:n korjaa.se-verkko-
palvelusta löydät paikalliset korjausta ja 
huoltoa tarjoavat yritykset kätevästi  
yhdestä paikasta.

Mukana palvelussa on jo yli 100 kymen-
laaksolaista yritystä, jotka korjaavat mm. 
huonekaluja, kenkiä, kodinkoneita ja laitteita, 
koruja ja kelloja, pienkoneita, polkupyöriä, 
puhelimia ja tietokoneita, soittimia, vaatteita 
ja tekstiilejä sekä valaisimia.

Menikö tavara rikki? Korjaa.se-verkkopalvelu auttaa

Noudon hinta ja tilaaminen
Noutomaksu 13 € / irto-m3 (sis. alv 24 %). 
Maksutapoina pankkikortti, maksulinkki 
sähköpostiin tai tekstiviestillä sekä 
lasku (laskutuslisä 6,20 €). Tilaukset 
nettilomakkeella kymenlaaksonjate.fi  
tai puhelimitse Läänin Kuljetukselta,   
p. 05 230 7300. 

Puutarhajätteet voi viedä myös 
jäteasemalle
Jumalniemen jäteasemalle haketus-
kelpoiset oksat voi viedä maksutta. 
Haravointijätteen hinta on 8 € /m3. 
Haminassa oksien ja risujen sekä 
haravointijätteen vastaanotto on  
Meltissä, osoitteessa Karjakatu 28.

Tutustu palveluun:
korjaa.se/kymenlaakso

Kun korjautat ja huollatat, tuet paikallista ja ympäristö kiittää!

Lisätietoja: Jallu Kauppinen
myynti@kymensuu.�,
040 515 6811

Puolue/ehdokas
Mainosta Kymensuu-lehdessä ja
tavoitat äänestäjäsi Kotka-Pyhtää-alueella.

Puolue/ehdokas
Mainosta Kymensuu-lehdessä ja
tavoitat äänestäjäsi Kotka-Pyhtää-alueella.

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021

Kymensuun ilmestymispäivät:
28.4.
19.5.  (viikko ennakkoään. alkuun)
9.6.    (neljä päivää vaalipäivään)

Mukana keskustelemassa edustajat
Kotkan kaupunginvaltuustoon pyrkivistä puolueista.
Puhetta johtaa toimittaja, kirjailija Jari Korkki.

Tilaisuus striimataan verkkoon suorana. 
Yleisöllä on mahdollisuus esittää puolueille kysymyksiä
lähettämällä ne etukäteen osoitteeseen:
toimitus@kymensuu.fi.

KYMENSUU-LEHDEN
KUNTAVAALIKESKUSTELU
tiistaina 1.6. kello 18.

KYMENSUU-LEHDEN
KUNTAVAALIKESKUSTELU
tiistaina 1.6. kello 18.
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Yläkoululaiset kuvanveistäjinä
Kotkan kaikkien yläkoulujen kahdeksasluok-
kalaiset ovat talven ajan kisanneet kilpailus-
sa, jossa on haettu viittä veistosta Karhulan 
puretun paikalla olevalle hiekka-alueelle. Toteu-
tettavat veistokset on nyt valittu, yksi kustakin 
koulusta.

Veistokset rakennetaan kesän jälkeen tiilis-
tä ja betonikivistä. Keskuskoulun voittaneen 
teoksen työryhmässä olivat Onni Virtanen, Eeli 
Nikkari ja Saimi Virtanen. Työryhmä kehui veis-
tosprojektia mukavaksi ja erilaiseksi.

Viisi veistoista Karhulan Dyyneille -kilpailu 
toteutettiin Kulttuuripolun kuvanveiston työ-
pajoihin kouluilla kuluvan lukuvuoden aikana 
kuvataiteen opettajien ohjauksessa.

/15
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Olli Virtanen, Eeli Nikkari ja Saimi Virtanen on yksi viidestä voittajaryhmästä.

Kuu kiurusta kesään

/6-7

Hiwa Haghi on tehnyt
paljon töitä

Opiskelijat tenttasivat
opetustoimenjohtajaa

/14

Ossi Louhivaara

näytti tietä

Kaksi viikkoa sitten komean uransa päättänyt 
Ossi Louhivaara osoitti, että Kotkastakin voi 
nousta nykyaikaisen jääkiekon huipulle.

Juniorityö on Kotkassa osattu aina paljon pa-
remmin kuin edustuskiekkoilun pyörittäminen.

Edustustason jääkiekko on jäänyt Kotkassa jal-
ka- ja koripallon varjoon. Edustuskiekkoilun ny-
kyisen lippulaivan Titaanien synty 1970-luvulla 
kuvaa hyvin lajin asemaa vieläkin Kotkassa. 

/16

Kaksi kirjaa

Sveitsistä

Kotkalaislähtöinen toimittaja ja kirjailija Liisa 
Helve-Sibaja on perehtynyt sveitsiläiseen yh-
teiskuntaan jo 21 vuotta.

 Kokemuksistaan kotiäitinä Sveitsissä hän kir-
joitti kirjan Hausfrau – kotona Sveitsissä.

Toinen kirja, Reppu ja reitti, ilmestyy elokuussa 
ja kirjan tarinoissa patikoidaan Sveitsin alppi-
järville, riippusiltojen yli, jäätikön sivua ja palmu-
rajaa kohti.

Liisa Helve-Sibaja Sveitsin maisemissa.

/11
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Ossi Louhivaara Titaanipaidassa syksyllä 2000.
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Nyt se sitten on alkanut, lisärahan pumppaaminen 
tulevan tapahtumakeskuksen rakentamiseksi Kot-
kan Kantasatamaan. Vaikka valtuustolla on asiassa 
viimeinen sana, tuskin hankkeen vastustajilla on 
siellä edelleenkään enemmistöä äänestyksessä 3.5.
Päävaltuustopuolueet kokoomus ja enemmistö de-
mareista sekä apupuolue vihreät ovat päättäneet, 
että hanke toteutetaan hinnalla millä hyvänsä ve-
ronmaksajien piikkiin. Toisten rahoilla on helppo 
ottaa riskejä ja perusteluksi käyvät vakuuttavilta 
kuulostavat, mutta abstraktit ilmaisut kuten ”stra-
teginen hanke” ja ”aluetalousvaikutukset”. Jopa 
pandemian osoittama uhka suurien tapahtumien 
järjestämiseksi on nyt käännetty voitoksi: ihmisillä 
on kuulemma kasvanut tapahtumien nälkä.

Yllätyksenä kustannusarvion pomppaaminen lähes 
50 prosenttia edellisestä arviosta tuli tuskin kenelle-
kään. Jos jo lähtökohta on ollut, että valtuuston alun 
perin myöntämä 20 miljoonaa ei tule riittämään, 
olisi pitänyt päättää avoimesta piikistä, eikä ”kor-
keintaan 20 miljoonasta”. Eli siitä, mitä kokoomus ja 
demarit itsekseen ajattelivatkin: hanke toteutetaan, 
maksoi mitä maksoi. Jonnin joutava teatteri miljoo-
nien ja hotelliehtojen ympärillä on ollut kuntalaisten 
halveksimista.
Periaatteellinen kysymys tässä tilanteessa on, onko 
nykyisellä valtuustolla enää kuntalaisten antamaa 
mandaattia päättää näin isosta asiasta, joka lan-
keaa tulevan valtuuston syliin seuraavaksi neljäksi 
vuodeksi. Vai pitäisikö antaa kuntalaisten näyttää 
vaalien kautta, mitä he haluavat tai eivät? Se vasta 
riski olisikin, mutta luonnistuisi varmasti sellaiseen 
tottuneilta.
Ajankohta, jolloin Satama Areenan toiminta kääntyy 
voitolliseksi on siirtynyt entistä kauemmaksi sumui-
seen horisonttiin. Alla olevassa kolumnissaan Kari 
Häkämies toteaa, että edessä ovat ankarat vuodet. 
Yhtälö on vaikea, jollei mahdoton.

EIJA ANTTILA

PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI
KARI HÄKÄMIES, kirjoittaja on kirjailija ja Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

Kuntavaalit
Kesäkuulle siirretyt kuntavaalit eivät 
ihmisiä vielä juurikaan puhuttele. Siitä 
huolimatta koronan jälkeinen vaalikausi 
tulee olemaan erittäin tärkeä ja haastava. 
Valtionavustukset olivat viime vuonna 
pandemian vuoksi tapissa ja moni kunta 
erehtyi julistamaan ylijäämäisen tilinpää-
töksen jälkeen taloutensa olevan kun-
nossa. Mutta valitettavasti mörkö tulee 
vastaan alkavalla vaalikaudella jokaises-
sa kaupungissa ehkä Helsinkiä ja Kauni-
aista lukuun ottamatta. 
Itse tulin valituksi ensi kerran Kotkan 
kaupunginvaltuustoon 1980 toimite-
tuissa vaaleissa. Pois jäämisestäkin on 
kulunut jo 25 vuotta. Silloin valituista 
valtuutetuista ei taida mukana olla enää 
muita kuin kokoomuksen Topias Koti-
niemi. Esko Almgren on Kotkan historian 
ilmeisen ylivoimaisesti pitkäaikaisin val-
tuutettu, Topiatakin kauemmin istunut, 
mutta hän piti valtuustosalista yhden 

välivuoden vaihtaessaan kokoomukses-
ta kristillisiin.
Itse en ole kyennyt kovin hyvin viime 
vuosina seuraamaan Kotkan kuntapoli-
tiikkaa, enkä oikein tunne ehdolle aset-
tuvia ehdokkaita. Kokoomuksen varteen 
otettavin uusi nimi lienee Jouko Rauha-
la. Ahkerasti toimivan RUK:n ex-pomon 
tavoite ei taida olla pelkässä kuntapoli-
tiikassa, vaan tähtäin lienee ylempänä. 
Hyvä niin, määrätietoisuus on politiikassa 
välttämätön hyve.
 Kuntapolitiikalle on maakuntakaupun-
geissa tyypillistä, että tutut sukunimet 
istuvat valtuustossa sukupolvien vaih-
tumisen myötä. Kokoomuksen listoilta 
näyttää jälleen löytyvän yksi Pikkarainen 
(Anu tällä kertaa), jonka isoisän ja isän 
kanssa minäkin istuin valtuustosalissa. 
Tuttu nimi on myös vihreiden Michael 
Pounds. Tosin äidin puolen poliitikot ovat 
ahkeroineet eräässä toisessa puolueessa.

KOLUMNI
Ella Kurki, on kotoisin Karhulasta ja opiskelee englantilaista kirjallisuutta 
Lontoossa.

 Herätys huhtikuun horroksesta
T.S Eliotin sanoin huhtikuu on kuukausista julmin, ja 
sellaisena se alkoikin molemmilla kotirintamilla elämän 
pidätellessä hengitystään koronarajoitusten edessä. 
Ystävät Englannissa ja Suomessa pysyttelivät kodin 
nurkissa odotellen kärsivällisesti vihreää valoa elämän 
jatkumiselle sekä hallitukselta että luonnolta.
Alkukuukauden hiljaiselo päättyi samalla viikolla mo-
lemmissa maissa ravintoloiden avatessa jälleen oven-
sa asiakkaille ja tuttujen näkemisestä tuli uudestaan 
osa arkea, jonka lupaillaan palaavan täysin normaaliin 
tulevana kesänä. Suomesta en tiedä, mutta täällä Eng-
lannissa luontokin antoi samoihin aikoihin ensimmäiset 
lupauksensa paremmista päivistä hiirenkorvien ilmes-
tyessä puihin.

Juhlistimme ensimmäistä askelta kohti normaaliut-
ta menemällä ravintolaan lounaalle ystäväni kanssa. 
Olemme kyseisen koulukaverin kanssa samassa mais-
teriohjelmassa, mutta olemme kommunikoineet tois-
temme kanssa vain ruutujen välityksellä omien kotiem-
me suojista. Kävellessäni kohti tapaamispaikkaamme, 
ymmärsin tämän olevan ensimmäinen kertani ravin-
tolassa viiteen kuukauteen Englannin ankaran lockdo-
wnin takia. Pian olisin samassa tilassa uuden tuttavan 
ja monien tuntemattomien kanssa, ja ajatus sai minut 
hermostuneeksi. Mietin vain, että miten sitä enää oikein 
sosialisoitiinkaan?
Vuosi sitten yhteiskunnan sulkeutuessa ensimmäistä 
kertaa näkemyksemme tulevaisuudesta oli hyvin eri-
lainen. Brittihallituksen komentaessa meidät kotioloi-
hin oletimme sinisilmäisesti kyseessä olevan tilapäinen 
järjestely ja uskoimme riemukkaiden jälleennäkemis-

Avoimen piikin politiikkaa

Uudet demarit ovat minulle vieraita. Van-
hoista nimistä parhaiten tunnen ministeri 
Sirpa Paateron. Maakuntayhteistyössä 
olen tavannut hallituksen puheenjoh-
taja Sami Virtasta. Ymmärtääkseni hän 
on vetänyt hallitusta tasapuolisesti ja 
yhteistyöhaluisesti.
Perussuomalaisen varapuhemiehen Juho 
Eerolan kanssa en ikäerosta johtuen ole 
koskaan asettunut samalle viivalle, mutta 
isänsä kanssa puuhasimme monia asioita.
Jos Kotkan tuleva valtuusto ottaa työnsä 
tosissaan, sen on oltava mahdollisimman 
yksituumainen. Edessä on ankarat vuo-
det. Omana aikanani sinipunayhteistyö oli 
luonteva ratkaisu. Muuta mahdollisuutta 
ei oikeastaan ollut. Kepun ja vihreiden val-
tuutettujen yhteismäärä mahtui tuolloin 
yhteen taksiin ja kommunistit eivät Pentti 
Tiusasen johdolla sopineet mistään. 

 Siitä huolimatta, että SDP ja kokoomus 
ovat maan hallituksen suhteen eri puolilla 
barrikadia, Kotkassa niiden on pelattava 
samaan maaliin, jos kaupunki mielii me-
nestyä. Kotka on vain reilut sata kilomet-
riä Helsingistä. 
Se pärjätäänkö 
vai ei, riippuu 
ennen kaikkea 
itsestä.

Kari Häkämies

Ella Kurki

ten olevan nurkan takana. Mutta jokaisen nurkan takaa 
löytyikin onnen sijasta aina uusi mutaatio ja tiukempi 
lockdown. Nyt viimeisimmän vuoden olemme kiertäneet 
samaa kehää ympäri ja sosiaalinen elämä on hento kaiku 
menneisyydestä.

Vuoden mittaisen eristyksen aikana maailman mukana 
muutuimme mekin. Kriisin edessä ihmismieli sopeutui uu-
teen ympäristöönsä nopeasti, mutta mitä sitten, kun hil-
jaisesta horroksesta on tullut uusi elämisen oletusmalli? 
Ennen odotimme innolla paluuta normaaliuteen, mutta 
nyt yhä useampi ystävä jännittää arkipäiväisiä kohtaa-
misia muiden ihmisten kanssa ja miettii miten toimia, kun 
kesällä kaiken pitäisi olla ennallaan. Jännittäjälle kanssa-
käymiseen palaaminen voisi toimiakin samoin kuten ko-
ronarajoitusten purku – varovaisesti ja askel kerrallaan. 
Oma lounaani toimi hyvänä esimerkkinä tästä. Istues-
samme alas ystäväni kanssa tuijotimme hetken toisiam-
me hiljaisuudessa ja purskahdimme nauruun myöntäen 
tilanteen absurdiuden. Jännityksestä huolimatta kes-
kustelutaidot löytyivät jostain mielen sopukoista ja niin 
sosiaalinen elämä sai taas 
alkaa ravintolan terassilla kir-
sikkapuiden katveessa. Tämä 
huhtikuu ei ehkä ollut kaikista 
lupaavin jännityksen värit-
tämänä, muttei se ollut kyllä 
julminkaan. Ehkä voisimme 
sanoa siis, että huhtikuu oli 
kuukausista katkeransuloisin?

Kymensuun uutiset myös verkossa
 Tuoreimmat uutiset löydät osoitteesta www.
kymensuu.fi . Sieltä löytyy myös kaikki näköislehdet.

Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 19.5.2021.
toimitus@kymensuu.fi ,  045-1246462
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LUKIJALTA     12 KYSYMYSTÄ?
Karhuvuori mainettaan parempi
Kaikissa Suomen kaupun-
geissa taitaa olla jokin paha-
maineinen kaupunginosa. 
Joensuussa se on Ranta-
kylä ja Savonlinnassa Ha-
ka-alue. Kun jollekin alueelle 
on rakennettu 1970-luvulla 
nopealla tahdilla ja edulli-
sesti elementtirakenteisia 
kerrostaloja kaupungin 
vuokra-asunnoiksi, paikka 
on usein leimautunut sa-
moin tein alemman yhteis-
kuntaluokan asuinalueeksi. 
Kun maine on kerran saatu, 
kummallisen sitkeästi se 
pysyy ihmisten mielessä, 
vaikka tilanne muuttuisi-
kin paremmaksi vuosien 
saatossa.
Kotkassa tämä pahamai-
neinen lähiö lienee Kar-
huvuori. Muutin vaimoni 
kanssa Karhuvuoreen ke-
väällä 2012, koska saimme 
täältä tilavan ja riittävän 
hyväkuntoisen asunnon 
kohtuuhinnalla. Yhdeksän 

vuoden kokemuksen pe-
rusteella voin sanoa hen-
kilökohtaisena mielipitee-
näni, ettei Karhuvuori ole 
yhtään hullumpi paikka 
elää ja asua. Karhuvuori on 
mainettaan huomattavasti 
parempi lähiö.
Karhuvuoresta löytyvät 
tärkeimmät peruspalvelut: 
monipuolisesti varustet-
tu ruokakauppa, apteekki, 
kioski, lähikirjasto, nyky-
aikainen yläkoulu, kaksi 
uutta päiväkotia sekä ter-
veysasema hammashoito-
loineen. Harras toiveeni on, 
että Länsi-Kotkan terveys-
asema saisi säilyä paikal-
laan mahdollisten sote-uu-
distusten jälkeenkin, ettei 
esim. vanhusten tarvitsisi 
lähteä jokaisen verikokeen 
tai äkillisen hammassäryn 
takia kilometrien päähän 
hoitoa jonottamaan.
Karhuvuoressa on monia 
mahdollisuuksia liikunnan 

harrastajille. Steveco-aree-
nan tiloissa voi harrastaa 
useita sisäliikuntalajeja, ul-
kona on pallokenttä, talvella 
jäädytetään luistelupaikka 
ja valaistulla kuntoradalla 
voi hiihtää ja lenkkeillä rau-
hallisen luonnon keskellä. 
Jos betoni- ja asfalttivii-
dakko käy tuntumaan ikä-
vältä, täysin toisenlainen 
miljöö on melkein seinän 
takana. 
Mikäpä Karkkarissa on elel-
lessä, sillä kaupungin kes-
kusta ja molemmat uima-
hallitkin ovat kohtuullisen 
ajomatkan päässä. Melko 
seesteistä ja turvallista 
täällä yleensä on. Toki ilki-
valtaa ja muuta levotto-
muutta toisinaan on, mutta 
eiköhän sitä ole muissakin 
Kotkan kaupunginosissa 
silloin tällöin. Kaupan edus-
talla on lämpiminä vuoden-
aikoina epävirallinen ulkoil-
mabaari, jonka virkavalta 

välillä hajottaa, mutta aika 
harmittomana ilmiönä sitä 
pidän. Onpahan ainakin 
koko elämän kirjo ympärillä.
Kaupunki voisi markkinoi-
da Karhuvuorta enemmän 
esim. sillä valttikortilla, että 
täällä on todellakin hyvin 
edulliset asunnot. Samalla 
sabluunalla tehdyt laatik-
kotalot ovat ehkä jonkun 
mielestä ahdistavia, mutta 
toisaalta ne luovat aivan 
oman nostalgisen tunnel-
mansa kellarisaunoineen, 
pihakeinuineen ja maton-
tamppaustelineineen. Jos 
suuren asuntolainan ot-
taminen tai omakotitalon 
rakentaminen ei innosta, 
Karhuvuori on yksi var-
teenotettava vaihtoehto.

MIKKO HAAKSLUOTO (ps.)

kuntavaaliehdokas

1) Milloin koronarokotusten nykyisellä tahdilla ylit-
tyy ns. laumasuojan kriittinen raja, 70 prosenttia 
väestöstä?
2) ”Sota ja rauha” on maailmankirjallisuuden klassi-
koita. Kenen kirjailijan teos se on?
3) Kuinka kauan on kulunut Karhulan kauppalan 
perustamisesta?
4) Aurinkoa kiertää kahdeksan planeettaa. Mikä on 
niistä pienin ja lähinnä Aurinkoa?
5) Mikä on parodontiitti?
6) Kuka on Suomen nykyisessä hallituksessa poh-
joismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri?
7) Uutinen Superliigan perustamisesta kohautti Eu-
roopan jalkapalloilun ystäviä viime viikolla niin lujasti, 
että hanke ammuttiin pian alas. Mistä maista olivat 
kotoisin 12 huippuseuraa, jotka olivat perustamises-
sa mukana?
8) 50 vuotta sitten suomalainen diplomaatti oli lä-
hellä tulla valituksi YK:n pääsihteeriksi, mutta hävisi 
äänetyksessä Itävallan Kurt Waldheimille. Kuka tuo 
suomalainen ehdokas oli?
9) Kuinka monta asuntoa Suomessa on?
10) Koronatilanteen lieventyessä Kotkassa kohoaa 
jännitys: päästäänkö Meripäivät järjestämään suun-
nitelman mukaan heinäkuun lopussa. Minä vuonna 
olivat ensimmäiset Meripäivät, ja paljonko silloin oli 
kävijöitä?
11) Kuntavaalien ennakkoäänestys on 26.5.-8.6. ja 
varsinainen vaalipäivä sunnuntai 13.6. Milloin uudet 
valtuustot aloittavat toimintansa?
12) Riitta-Liisa Roponen oli parhaita suomalaishiih-
täjiä viime talvena Oberstdorfin MM-kisoissa ja sai 
pronssia naisten viestissä. Hän menestyi samalla 
paikkakunnalla pidetyissä MM-hiihdoissa jo vuonna 
2005 ja sai hopeaa sprinttiviestissä. Minkä ikäinen 
Roponen on?

Vastaukset sivulla 19.

Kymsoten hallitus on viime 
aikoina ulkoistanut toimin-
tojaan isolla kädellä. Lähes 
jokaisessa tapauksessa 
ulkoistusta on perusteltu 
ratkaisuna johonkin ongel-
maan. Oli kyseessä sitten 
rekrytoinnin, ajanvaraus-
palveluiden, kotihoidon 
henkilöstön tai psykiatrien 
saatavuuden ogelma. Esi-
merkit kuitenkin osoitta-
vat, että ongelmat ovat sitä 
vastoin lisääntyneet. 
Kymsote päätti loppuvuo-
desta 2019 puolen vuoden 
olemassaolonsa jälkeen ul-
koistaa Kotkan ja Haminan 
alueen psykiatrian erikois-
lääkäripalvelut ratkaistak-
seen lääkäripulan. Kilpai-
lutuksen voitti Solutos Oy, 
jonka myötä piti syntyä 
auvo ja onni lääkäreiden 
saatavuuden osalta.
Kymsote maksaa kuukau-
sittain kiinteän 128 000 
euron könttäsumman, jolla 
Kotkan ja Haminan seudun 
tulisi saada tarjouspyyn-

nön mukaisesti 4-6 lääkärin 
työpanos. Tarjouspyynnön 
mukaisesti lääkärien mää-
rän piti tarkentua sopi-
musneuvottelussa, mutta 
sopimuksessa itsessään 
viitataan vain tarjouspyyn-
töön ja palvelukuvaukseen. 
Melko suuri summa per ole-
tettu lääkäri. 
Olen saanut luotettavilta 
tahoilta tiedon, että lää-
käreiden työmäärä ei ole 
ollut sitä, mistä Kymsote 
kuukausittain sopimuksen 
mukaan maksaa. Lääkäreille 
laskettu työaika on jäänyt 
sovitusta. Ulkoistaminen on 
mitä ilmeisemmin johtanut 
siihen, että Kymsote mak-
saa lääkäreiden työpanok-
sesta joita ei ole ollut. Lää-
käripula ei ole siis ratkennut 
psykiatrian osalta. Asiaa 
kysyessäni Kymsoten vi-
ranhaltijalta, sain vastauk-
sen, että “heillä ei ole syytä 
kyseenalaistaa lääkäreiden 
määrää”. 
Kenties syynä ilmiselvään 

ristiriitaiseen tilanneku-
vaan on, että sopimuksen 
mukaan ”Palveluntuottaja 
vastaa tuottamansa pal-
velun laadusta, seuraa pal-
velun toteutumista sekä 
raportoi tilaajalle palvelun 
tuottamiseen liittyvistä sei-
koista…”. Kymsoten hallitus 
on hyväksynyt sopimuksen, 
jossa pukki on kaalimaan 
vartijana. 
On jo ajatuksena täysin jär-
jetöntä, miksi ulkopuolisel-
la yhtiöllä olisi paremmat 
mahdollisuudet vastata 
työntekijäpulaan kuin isolla 
julkisella sote-kuntayhty-
mällä. Toimintaympäristö 
kun on sama. 
Kun on kyse kotihoidon 
työntekijäpulasta asia ih-
metyttää vielä enemmän. 
Kotihoidossa työvoiman 
tarjonta on pohjamudissa 
johtuen heikosta palkkata-
sosta. Niin kauan kuin kor-
vaus ei vastaa työn kuor-
mittavuutta, ei työvoimaa 
ole tai tule. 

Kymsoten johdon ratkaisu 
ei kuitenkaan ole palkkojen 
nostaminen kilpailukykyi-
semmäksi, vaan ulkoistami-
nen. Yksityisellä sektorilla 
työntekijöiden palkat ovat 
julkista pienemmät - oli-
si merkillistä, jos työväkeä 
alkaisi valumaan ovista ja 
ikkunoista, kun rekryn to-
teuttaa pienemmillä pal-
koilla välikätenä toimiva yk-
sityinen toimija.
Solutos Oy:n sopimus on 
katkolla vuoden lopulla. 
Sopimuksen jatkolle ei ole 
perusteita. Kymsoten tulisi 
sitä vastoin ryhtyä tarkas-
telemaan kriittisesti kaikkia 
muitakin sopimuksiaan. Jos 
Solutokseen liittyvät epäi-
lykset pitävät paikkansa, on 
omaksi toiminnaksi palaut-
tamalla löydettävissä isoja 
säästöjä.

JOONA MIELONEN (vas.) 

kuntavaaliehdokas

Ulkoistaminen luo lisää ongelmia Kymsotessa

Ilmastopolitiikka edellä
Ilmastonmuutoksen huo-
mioiminen investoinneissa 
mahdollistaa järkevän ta-
louskasvun koronan jälkei-
senä aikana. 
Maailmanlaajuinen  ta-
voite  eli lämpenemisen 
pysäyttäminen 1,5 astee-
seen on  saavutettavissa, 
jos investoinnit keskit-

tyvät vähähiilisen infran 
luomiseen ja sitä kaut-
ta uusiin  tätä tavoitetta 
tukeviin työpaikkoihin. 
On turha väittää, että Suomi 
on liian pieni, jotta teoillam-
me olisi vaikutusta. Suomi 
voi olla kokoaan suurempi 
tekijä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä, jos tuemme 

innovaatioiden kehitystyö-
tä ja viemme ne tehokkaasti 
maailmalle.
Nyt pitää toimia.
Kuntatasolla tämä tarkoit-

taa  esimerkiksi siirtymistä 

sähköiseen tai päästöttömään 

joukkoliikenteeseen,  kiertota-

loutta edistävän pienyrittäjyy-

den tukemista, panostamis-

ta  e-palveluihin ja  ilmaston ja 

ympäristön kannalta kestävän 

matkailun kehittämistä.

Luonnonvaroja ei saa ylikäyt-

tää. Kulttuuri ja upea luon-

to ovat Kotkan kehityksen 

valttikortteja.

LEENA GRIINARI (vihr.)

kuntavaaliehdokas

Rakkaamme

Salli Sonja
Orvokki
HUOTILAINEN
s. 21.4.1936 Parikkala
k. 12.4.2021 Kotka

Ei kaipaus hyvään riitä,
sitä tahdottava on.
Ei tahtominen riitä, tehtävä on.
Mitä auttaa viileä järki,
harkinta, aikomus?
Enemmän tarvitaan tunne ja
selvä tarkoitus.
Ei mikä tahansa tunne,
vaan haavat polttavat kun kyselet
miksi toivot, elät, kärsit, rakastat.
(Mihály Váci)

Kaipaamaan jäivät
Sisarukset ja sisarusten lapset
perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Salli on siunattu Kotkan kirkossa 24.4. lähiomaisten
läsnä ollessa.

Lämmin kiitos osanotosta.
Ystävät ja entiset oppilaat järjestävät Sallin muistelutilai-
suuden Sunilan Kantolassa kesällä. Kyselyt Eija Anttila,

045 124 6462.
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Nauti keväästä kaikilla aisteillasi!
Kevät näkyy ja kuuluu suurenmoisesti 
ympärillämme.

TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN  

KUVAT: MIKA ROKKA

Kevät tulee kohisten. Vä-
lillä se tuntuu räjähtävän 
aisteihimme. Suomen 
kansan perinnetietoudes-
sa kiinnitettiin huomiota 
erityisesti lintuihin, mistä 
kertoo tuttu hokema ”Kuu 
kiurusta kesään, puoli kuu-
ta peipposesta, västäräkis-
tä vähäsen, pääskysestä ei 
päivääkään”.
Maailma on muuttunut. 
Pääskysetkin lentävät ai-
kaisemmin Suomeen kuin 
ennen.
Eri puolilla maatamme lin-
tuja tulkittiin eri tavoilla. 
Käen ensimmäinen ku-
kunta-aika oli erityisen 

enteellinen. Vappu toi käen 
kainalossa ja pääskysen 
pivossaan. Jos käki kukkui 
ennen vappua, tuli halla- ja 
katovuosi. Onkohan ku-
kaan vielä sitä kuullut?

Kevät näkyy ja kuuluu 
suurenmoisesti ympä-
rillämme. Linnut tsirtsit-
tävät, livertelevät, svir-
rittävät, viheltelevät, 
kihartelevat ja miten kukin 
haluaa eri lintujen laulua 
kuvaillakaan. Nämä soidi-
näänet iskevät korviimme 
heti ulosmentyämme. 
Vaikka kevät on kosin-
talaulujen aikaa, niin osa 

laulusta on varoitusääniä 
siitä, että ihminen lähestyy 
esimerkiksi pesää. Keväis-
ten soidinlaulujen lisäksi 
onnekas ja ahkera luon-
nossa samooja voi nähdä 
silkkiuikkujen soidintans-
sit ja pesänrakennuksen. 
Joutsenparit saavat meidät 

kuvaamaan innoissamme, 
mutta kuka muistaa sor-
saparia, jossa uros häätää 
tunkeilevaa kosijaa kauem-
maksi. Keväinen luonto on 
täynnä toimintaa.
Ilman täyttävän lintujen 
pariutumisen ohella surina 
ja pörinä ovat ihastuttavaa 
kuultavaa. Vielä meillä ei ole 
onneksi 1960-luvun Yhdys-
valtojen kaltainen äänetön 
kevät. Rachel Carsonin kir-
ja vuodelta 1962 nosti esiin 
tuolloin käytettyjen hyön-
teismyrkkyjen tuhovaiku-
tuksen kaikkiin eläimiin.
Maailmanlaajuisesti on 
havaittu, että pörriäiset 
ja muut hyönteiset ovat 
vähentyneet. Pörriäiska-
toa vastustetaan nykyisin 
pörriäisille rakennetuilla 
”hotelleilla”, pesärakennel-
milla sekä istuttamalla mo-

nipuolisesti kukkia pihoille 
ja puistoihin. Keväinen ki-
malainen kukissa on aina 
yhtä ilahduttava näky vuo-
desta toiseen.
Luonnon monimuotoisuu-
desta on pidettävä huolta. 
Kaikella on tarkoituksensa. 
Vaikka kaikki eivät niistä pi-
däkään, niin kannattaa seu-
rata, miten hyttyset ja muut 
inisijät tanssivat laskevan 
auringon valossa. Kau-
neus on katsojan silmässä. 
Vanha kansa seurasi hyt-
tystenkin survomista par-
vessa. Niiden liian aikainen 
parveilu tiesi huonoa kesää.

Kevät tuo värit uudestaan 
luontoon. Ihmiset rakas-
tavat leskenlehtiä senkin 
takia, että ne ovat luonnon 
ensimmäisiä väriläiskiä. Sit-
ruunaperhonen arvostaa 

leskenlehteä yhtä suuresti 
ruokailupaikkana. Aikui-
set perhoset syövät kuk-
kien mettä. Perhoskasvit 
ovat nykyään suosittuja 
puutarhojen istutuksissa. 
Kukapa meistä ei rakastai-
si silmiin suorastaan tart-
tuvia nokkosperhosta tai 
suruvaippaa.
Kevään värit tarkoittavat 
satoja erilaisia kukkasia. 
Päiväkävelyllä voi jo nyt 
silmä poimia sinivuokko-
ja, jotka kertovat kevään 
olevan hyvässä vauhdissa 
ja kohta puhkeavat valko-
vuokotkin. Heleät vihreät 
nokkosenalut, koivun- ja 
pihlajannuput puhkeavat 
kohta täyteen vihreyteen. 
Näitä viimeisiä kolmea voi 
käyttää kevään maiste-
luun. Nauti keväästä kaikilla 
aisteillasi.

Kuu kiurusta 
kesään, puoli 
kuuta peippo-

sesta, västärä-
kistä vähäsen, 
pääskysestä ei 

päivääkään.

”

Silkkiuikkuparin soitimella esitellään pesänrakennustarpeita.Koe kevät maistamalla pihlajan avautuvia lehtiä.
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Rauhoitettu sinivuokko kaunistaa enemmän luontoa kuin kukkamaljakkoa.

Sitruunaperhosen lounas-
tuokio leskenlehdellä.

Kimalainen hoitaa elämää 
kannattelevat pölyttämis-
tä pajunkukissakin.

RUOKAA LUONNOSTA 
YMPÄRI VUODEN

Kallioimarre -  
lakritsainen herkku

TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN 

KUVA: JUHA METSO 

Kevät etenee ja kohta al-
kaa villivihannesten unel-
ma-aika. Kokeile sitä ennen 
ympärivuotistaherkkua, 
kallioimarretta eli mesi-
juurta Kallioimarre kestää 
kylmää ja kuvaa. Vihreät 
lehdet ovat helppo tunnis-
taa vaikka lumihangesta.
Tuttu saniaiskasvi kasvaa 
kallioilla ja kivien päällä. 
Kannattaa muistaa, ettei 
juurten kerääminen kuulu 
jokahenkilönoikeuksiin – 
pyydä aina maanomistajan 
lupa.
Juuri tai täsmällisesti maa-

Juureksia ja sieniä kallioimarteen kera

 z puoli kiloa juureksia: porkkana, palsternakka,  
 selleri, punajuurta

 z 5–10 senttiä kallioimarteen juurta
 z 1 dl kuivattuja tatteja tms.
 z 50 g voita
 z 2 dl vettä
 z suolaa
 z mustapippuria
 z 2 rkl balsamiviinietikkaa
 z 1 nippu persiljaa
 z

Kuori ja paloittele juurekset. Pese kallioimarteen juu-
ri hyvin. Rapsuta pikkuveitsellä tai kuorimaveitsen 
lappeella puhtaaksi. Hienonna.

Laita aineet etikkaa ja persiljaa lukuun ottamatta 
kattilaan kiehumaan. Älä keitä juureksia liian peh-
meäksi. Maista. Lisää joukkoon etikka ja hienonnettu 
persilja. Kiehauta vielä minuutti. Valuta neste pois.

Tarjoa lämpimänä herkkuna

varsi maistuu lakritsalta, 
ja moni muistaa maista-
neensa sitä lapsuudessa. 
Lakritsamaisen ja makean 
maun aiheuttaa glykyr-
retiinihappo. Kuivattua ja 
jauhettua juurta myytiin 
aikoinaan apteekeissa mm. 
limaa irrottavana rohtona 
ja maksavaivoihin.
Juurta suositellaan maus-
teeksi jälkiruokiin mutta 
se sopii mausteeksi moniin 
paikkoihin. Se antaa esi-
merkiksi juomiin ja smoo-
thieihin kivan vivahteen. 
Juurta voi käyttää pikkels-
seihin, mutta parhaimman 
säväyksen se antaa esimer-
kiksi juureksille ja sienille.
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MUISTOKIRJOITUS

Elämän 
merkityksen etsijä
jätti jälkensä moneen

Kotkalainen äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-
ja, filosofian maisteri Salli Huotilainen kuoli melko 
lyhyen aikaa vakavasti sairastettuaan Karhulan 
sairaalassa 12.4. vain reilua viikkoa ennen kuin olisi 
täyttänyt 85 vuotta. Sallin äkillinen poismeno tuli yl-
lätyksenä lähes kaikille. Salli oli syntynyt Parikkalan 
Koitsanlahdessa maalaistalon tyttäreksi 21.4.1936.
Valmistuttuaan Helsingin yliopistosta ja tehtyään 
opettajana lyhyen kierroksen muualla hän tuli opet-
tajaksi Sunilan yhteiskouluun, myöhemmin Hakalan 
lukio, ja koulun lopetettua Salli siirtyi viimeisiksi työ-
vuosikseen Vesivallin lukioon, myöhemmin Karhu-
lan lukio.

Salli jätti syvän jälkensä lukuisiin ja lukuisiin en-
tisiin oppilaisiinsa ja ystäviinsä. Joidenkin heidän 
elämänsuuntaan ja ammatin valintaan hän vaikutti 
jopa ratkaisevasti. Sallilla ei ollut omaa perhettä, ja 
hän ottikin oppilaansa perheekseen kuten myös 
sisarustensa lapset ja lapsenlapset. Salli kannusti, 
huolehti, potki eteenpäin ja piti yhteyttä.
Meitä oli keväällä 1980 kolme Hakalan lukiosta yli-
oppilaaksi kirjoittanutta tyttöä, joiden kannatti 
Sallin mielestä lähteä opiskelemaan suomen kieltä 
yliopistoon. Salli otti meidät siipiensä suojaan ja lu-
kuisat olivat ne illat, kun istuimme Sallin teepöydän 
ääressä harjoittelemassa lauseenjäsennystä pää-
sykokeisiin. Hyvinhän meidän jokaisen sitten kävi. 
Salli oli myös henkilö, joka minulle ehdotti toimitta-
jan ammattia.

Salli oli tuttu näky erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, 
mutta kirjallisuus ja teatteri olivat hänen sydämes-
sään ykkösiä. Hän kirjoitti satoja kirjallisuusarvioita 
kotkalaisiin ja muihin kaakkoissuomalaisiin lehtiin 
kuten Kymen Sanomiin, Karhulalaiseen ja viimeksi 
Kymensuu-lehteen. Viimeisin Sallin kirjoittama kri-
tiikki julkaistiin Kymensuussa maaliskuun alussa.
Sallin arvioissa kuvastuu hänen oma halunsa etsiä 
elämän merkitystä ja eräänlaista totuutta. Salli ava-
si lukijoilleen olennaisia näkökulmia ja lämpimällä ja 
taitavalla kirjoittajan otteellaan sai varmasti monet 
tarttumaan kirjaan. 
Sallin järjestämät lukuisat teatterimatkat Helsinkiin 
muodostuivat legendaarisiksi tapauksiksi. Niihinkin 
hän valmistautui huolella tutustumalla näytelmiin 
ja niistä kirjoitettuihin kritiikkeihin laajasti. Bus-
simatkalla osallistujat saivat aina aimo annoksen 
analysoitua tietoa ja tunnetta. Salli suunnitteli vielä 
helmikuussa seuraavaa teatterimatkaa, vaikka tun-
si jo voimiensa vähentyvän.

Nyt Sallia lämmöllä muistellessa monen hänen 
entisen oppilaansa ja ystävänsä mielen täyttää 
kiitollisuus. Salli siunattiin haudanlepoon Kotkan 
kirkossa lauantaina 24.4. Koronarajoitusten vuok-
si monellakaan ei ollut mahdollisuutta osallistua 
muistotilaisuuteen. Myös siksi joukko meitä Sallin 
entisiä oppilaita ja ystäviä haluaa järjestää Sallin 
muistelutilaisuuden heti kokoontumisrajoitus-
ten poistuttua, toivottavasti jo kesällä. Lisätietoja 
allekirjoittaneelta.

EIJA ANTTILA
Kirjoittaja on Salli Huotilaisen läheinen ystävä ja en-
tinen oppilas.

Yhden miehen sota
Olli Greijus ei väsy taistelemaan lasten 
oikeuksien puolesta.

EIJA ANTTILA

Karhuvuoren vanha, uuden 
tieltä purettu koulu sairas-
tutti aikoinaan lukematto-
mat määrät lapsia ja koulun 
henkilökuntaa. Moni olisi 
todennäköisesti sairastu-
miselta välttynyt, jos koulu 
olisi suljettu heti, kun sen 
myrkyllisyys tutkimuksin 
todettiin vuonna 2008. 
Niin ei tehty, vaan koulutoi-
minta sai jatkua homeises-
sa koulussa vuoteen 2013, 
ja koulun myrkyllisyys (tut-
kimustulokset) pimitettiin 
niin oppilaiden vanhem-
milta kuin kaikilta muilta-
kin. Koulun todellisen ti-
lan tiesi kenties muutama 
keskeinen virkamies Kot-
kan kaupungilla, eikä Ete-
lä-Suomen aluehallintovi-
rastokaan liene hoitanut 
valvontavelvollisuuttaan.
Kotkan silloiset johtavat 
virkamiehet ovat sittem-
min jääneet eläkkeelle ja 
nykyisten mielestä asia on 
vanhentunut ja sen pitäisi 
antaa olla, onhan Karhu-
vuoreen saatu uusi, nyky-
aikainen koulu. Siis kaikki 
hyvin?
Piikkinä virkamiesten li-
hassa on ollut lähes kym-
menen vuoden Olli Grei-
jus, jonka omatkin lapset 
oireilivat pahoin vanhassa 
koulurakennuksessa. Grei-
juksen mielestä kaikki ei 
todellakaan ole hyvin. Mah-

dolliset virkavirheet tulisi 
hänen mielestään selvittää 
takautuvasti. Hän perään-
kuuluttaa isännänvastuu-
ta eli tässä tapauksessa 
Kotkan kaupungin vastuu-
ta siitä, mitä virkamiehet 
ovat aikoinaan tehneet tai 
jättäneet tekemättä.

Toistaiseksi Olli Greijuk-
sen vaatimukset, lukuisat 
kantelut, jopa rikosilmoi-
tus on tyrmätty ykskan-
taan. Kotkan kaupunki ei 
ole lähtenyt laajaan sisäi-
seen tarkastukseen. Kau-
punginjohtaja Esa Sirviön 
ja teknisen johtajan Vesa 
Vornasen kirjallisessa 
vastauksessa Greijuksel-
le kesällä 2019 todetaan, 
että ”laajemman sisäisen 
tarkastuksen tekeminen 
tämän asian tiimoilta on 
käytännössä mahdoton-
ta siten, että se tuottaisi 
lisäarvoa”.
Myöskään ympäristömi-
nisteriö ei ole reagoinut, 
AVIsta ei ole tullut vastauk-
sia, poliisi ei ole lähtenyt 
tutkimaan ”tällaista” asiaa. 
Eduskunnan oikeusasia-
mies ei ottanut asiaa tut-
kittavakseen, koska se oli 
yli kaksi vuotta vanha hä-
nelle tullessaan.
Antti Hyyryläistä (vas.) lu-
kuun ottamatta Greijus ei 
ole saanut poliitikoiltakaan 

merkittävää tukea, vaikka 
jotkut ovat epävirallisissa 
puheissa myöntäneetkin 
tienneensä, mikä koulun 
todellinen tilanne oli sulke-
mista edeltäneinä vuosina.
 
Greijus kokee olleensa 
asiassa melko yksin, vaikka 
kansalaisilta on kyllä tullut 
kannustavaakin palautet-
ta. Toiset taas pitävät hän-
tä häirikkönä ja uhkailijana.
– Koen olevani kansalais-
ten asian ajaja. En olisi tä-
hän lähtenyt, jollei kysymys 
olisi ollut lasten terveydes-
tä ja syrjäytymisestä.
– Presidentti Sauli Niinistö 
kommentoi eräässä haas-
tattelussa, että lapsiper-
heille tulisi antaa korva-
uksia sisäilmanongelmien 
aiheuttamista vahingoista.
Greijus on tyrmistynyt 
virkamiesten vastuutto-
muudesta ja puhuu heit-
teillejätöstä. Joskus yhden 
miehen sota tuntuu Grei-
juksesta turhauttavalta ja 
jaksaminen on ollut usein 
koetuksella. On ollut aikoja, 
jolloin Greijus on ollut vä-
hällä luovuttaa, mutta jokin 
uusi saa tai käänne hänet 
taas innostumaan.
– Vaikka olenkin periksian-
tamaton luonne, on tuntu-
nut, että vastassa on kallio, 
johon yritän pienellä poral-
la päästä käsiksi.
Mutta taistelu jatkuu.

Vuonnna 2013 koulun kar-
mea tilanne vihdoin tun-
nustettiin, ja sitä edeltä-

neisiin viiteen vuoteen, 
jolloin Karhuvuoren koulua 
olisi pitänyt kiireellisesti 
korjata, mutta mitään ei 
tehty. Sen sijaan sallittiin 
se, että oppilaat ja henkilö-
kunta työskentelevät huo-
nokuntoisessa koulussa ja 
sairastuvat.
Vuonna 2007 kaupunki ti-
lasi Karhuvuoren koulun 
sisäilmasto- ja kosteus-
teknisen kuntotutkimuk-
sen Raksystems Anticimex 
-yritykseltä. Raportissa 
on lueteltu suositeltavat 
toimenpiteet ja jatkotut-
kimukset kiireellisyysjär-
jestyksessä. Tutkimus sa-
lattiin, eikä sitä myöskään 
luovutettu AVIn tarkas-
tajille, jotka kävivät kou-
lussa kahteen kertaan 
2008-2009.
Tutkimusraportin mu-
kaan yksi kiireellisimmis-
tä toimenpiteistä on ns. 
alapohjan tarkistaminen 
ja puhdistaminen, mut-
ta sitäkään ei tehty, kos-
ka avaimet koko koulun 
laajuiseen ryömintätilaan 
olivat ”hukassa”. Kun sama 
yritys teki vuonna 2012 jat-
kotutkimuksen, koulun alle 
mentiin väkisin, jolloin Olli 
Greijuksen hometehtaak-
si kutsuma totuus paljas-
tui: tuulettumaton tila oli 
täynnä orgaanista raken-
nusjätettä ja hyvin kostea 
ilma, josta aiheutui hidas 
palaminen ja myrkyllisten 
kaasujen leviäminen kou-
lun sisätiloihin.

Olli Greijus jatkaa taistelua Karhuvuoren vanhan koulun ongelmien selvittämisestä.

K U VA A JA © E I JA A N T T I L A
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LIIKETTÄ LIIKE-ELÄMÄSSÄ

Salomaan lasiliike vaihtoi omistajaa
Yli 80 vuotta Kotkassa toi-
minut Peili- ja Lasiliike Sa-
lomaa & K:nit on vaihtanut 
omistajaa. Liiketoiminta-
kaupalla yritys on siirty-
nyt Anita Härkisaarelta 
Mika Ääpälän omistukseen 
huhtikuun alussa. Jylpyllä 
toimivassa yrityksessä ei 
ole Ääpälän lisäksi toistai-
seksi muita työntekijöitä, 
mutta alinhankintayhteis-
työtä tuttujen yrittäjien 
kanssa jatketaan entiseen 
tapaan. 
Millekään uudelle alalle 
Tiutisessa asuva Ääpälä ei 
ole ryhtynyt, sillä hän on 
ollut Salomaan liikkeessä 

töissä enemmän tai vä-
hemmän vakituisesti jo 
1990-luvulta lähtien. Rei-
pas nuori asteli aikoinaan 
Salomaan ovesta sisään ja 
huomasi kiehtovan käsi-
työammatin ja kysyi, miten 
tällaisia hommia tehdään.
Käsillään tekemään tottu-
neelle Ääpälälle uuden ma-
teriaalin ja sen käsittelyn 
omaksuminen eivät tuot-
taneet vaikeuksia: mestari 
ja kisälli -mallilla lasialan 
tietotaito on ennenkin siir-
tynyt eteenpäin.
Nuorten kouluttaminen 
yhteistyössä ammattiop-
pilaitoksen kanssa on ollut 

aina erityisen tärkeää yri-
tyksessä ja perinne jatkuu 
Ääpälänkin kaudella. Hän 
vihjaakin, että alasta kiin-
nostuneelle hyvälle tyy-
pille olisi harjoittelupaikka 
tarjolla vaikka saman tien.
Anita Härkisaaren mieles-
tä oli suuri onni, että Mika 
Ääpälä otti perinteikkään 
yrityksen hoitaakseen. 
Hallin ostajia olisi kyllä 
saattanut löytyä muitakin, 
mutta olisiko jatkunut la-
sien hiota ja jalostus, onkin 
toinen juttu.
Yrityksen perusti aikoi-
naan K.E. Palander vuon-
na 1938, joka sittemmin 

muutti Jyväskylään. Liik-
keen lunasti sodasta pa-
lannut entinen oppipoi-
ka Onni Salomaa vuonna 
1946. Vuonna 1988 lasiliike 
siirtyi Anita Härkisaarelle, 
Onnin tyttärelle.
Peili- ja Lasiliike Salomaa 
& K:nien tuotteita ovat 
levylasit, peilit, korjausla-
situkset, sisustus- ja te-
rassilasitukset, veneiden 
ja koneiden lasit, hiekka-
puhallus- ja kaiverrustyöt, 
Tiffany-lasit ja -tarvikkeet 
sekä peilien ja taulujen 
kehystys.
Yritys sai Kotkan yrittäjä-
palkinnon vuonna 2009. 

Palkinnon perusteluissa 
sanottiin tuolloin, että 
yrityksen toiminta-aja-

tuksessa on keskeisellä 
sijalla käsillä tekeminen ja 
työnilo.

Paljon elämää nähnyt lasiveitsi siirtyi uudelle omista-
jalle. Anita Härkisaari luovutti tärkeän työvälineen Mika 
Ääpälälle.

Vesi virtaamaan Uittimensalmessa

Paikalliset osa-
kaskunnat hake-
vat lupaa salmen 
ruoppaamiseksi. 
Hankkeella halu-
taan parantaa lin-
tujen ja kalojen 
elinmahdollisuuk-
sia sekä alueen 
virkistyskäyttöä.

EIJA ANTTILA

Haminan Hevossaaren ja 
mantereen välissä sijaitsee 
Uittimensalmi, joka on ny-
kyisin täysin umpeenkasva-
nutta ruovikkoa. Muutaman 
vuoden kuluttua tilanne 
voi hyvinkin olla toinen, sil-
lä paikalliset osakaskunnat 
– Salmin ja Neuvottoman 
- ovat ryhtyneet tuumasta 
toimeen.
Haminan ja Kotkan raja-
maastoon sijoittuvan ruop-
paushankkeen tavoitteena 
on sekä luonnonolosuhtei-
den että virkistysmahdol-
lisuuksien parantaminen 
alueella. Ruoppaamalla pa-
rannetaan Salminlahden  ja 
Neuvottomanlahden  veden 
vaihtuvuutta. Samalla se 
vahvistaa monien eläinten ja 
kalojen elinmahdollisuuksia.
– Myös melojille ja suppaili-
joille  tulisi avautumaan uusi 
reitti,  jonka reunalla olisi 
onkijoille parhaimmillaan 
mahdollisuus esteettömään 
kalastukseen ja luonnon 
tarkkailuun, sanoo neuvot-
tomalainen Antti Mäkelä.
Itse vesiyhteyden avaami-

sen lisäksi uoman sivuille 
kaivetaan erikokoisia si-
vulampareita ja pienempiä 
allikoita sekä niittomurska-
taan tiheä ruovikko alueen 
avoimuuden lisäämiseksi.
Kunnostettuna salmi voisi 
myös tukea läheisiä, lin-
nustoltaan arvokkaita Sal-
minlahden Natura 2000 
-alueita.
Salmin osakaskunta (alue 
sijaitsee sen alueella) on 
jättänyt ELY-keskuksel-
le vesilupahakemuksen. 
Ruoppauksen lisäksi lupaa 
haetaan rantaviivan muut-
tamiseen sekä ruoppaus-
massojen sijoittamiseen 
osakaskunnan omalle ve-
sijättömaalle, sekä luvan 
antaneiden yksityishenki-
löiden maa-alueille.
Uittimensalmen ongelmien 
juuri on Uittimensalmen 
yli kulkenut vanha kivisilta, 
joka rakennettiin 1950-lu-
vulla. Siltaan rakennettiin 

liian pieni virtausaukko, joka 
pikkuhiljaa alkoi aiheuttaa 
salmen umpeenkasvamista. 
1970-luvulta lähtien vesi ei 
ole salmessa juuri virrannut.
Nykyinen terässilta raken-
nettiin kivisillan tilalle 2013.
– Uuden sillan myötä vuosi-
kymmenten ruoppaushan-
ke on nyt teknisesti mah-
dollista toteuttaa.
Luparuljanssi vie oman ai-
kansa. Mäkelä arvioi, että 
nopeimmillaan ruoppaus 
voidaan tehdä talvikaudella 
2023-2024.
– Ruoppauksen myötä 
saamme kilometrin pituisen 
ennallistetun väylän, kaloil-
le kutualueita ja linnuille 
pesimäaluetta.
– Suunnitteilla on myös 
luontopolku, joka olisi hel-
posti kenen tahansa saa-
vutettavissa esimerkiksi 
pyöräillen.
Uittimensalmi sijaitsee 
muutaman kilometrin 

päässä vanhalta Kot-
ka-Hamina -tieltä, Salmen 
risteyksestä.
Liikenteen lisääntymistä 
Mäkelän mukaan on turha 
rannoilla pelätä. Kunnos-
tuksen jälkeen sillan alta 
pääsee soutuveneellä ja 
syväystä noin 18 metriä 
leveällä väylällä tulee ole-
maan 1,5 metriä.
Vesilupaa odotellessa 
osakaskunnat teettävät 
luontoselvityksen ja neu-
vottelevat hankkeen rahoi-
tuksesta. Hankkeen bud-
jetti on noin 400 000 euroa. 
Mäkelä uskoo, että ELY-kes-
kukselta on mahdollisuus 
saada osa, vesistön kun-
nostamiseen tarkoitetuista 
rahoista. Myös kalataloutta, 
luonnonsuojelua ja riistan-
hoitoa tukevien säätiöiden 
puoleen aiotaan kääntyä 
kuten myös Haminan ja 
Kotkan kaupunkien.

Neuvottomassa asuva Antti Mäkelä Uittimensalmen hankkeen ”puhemies”.

Kotkan Omakotiyhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous siirretään
korona-rajoitusten vuoksi myöhemmin
ilmoitettavaan ajankohtaan.

Pysytään terveinä!
Terveisin hallitus

K U VA A JA © E I JA A N T T I L A

K U VA A JA © E I JA A N T T I L A

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin

Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

Siks           Just 

Mikko Ranki

Yli 600 teoskuvaa 
ja hiukan juttuakin
80 ikävuoden ajalta

TAITEELLISET
MUISTELMAT

Haminan ja Kotkan

sekä verkkokaupasta:
www.suomalainen.com

www.kirjakellari.fi

Kotkan kaupunkisuunnit-
telu ja Ympäristökeskus 
ryhtyvät yhdessä Kuusisen 
alueen toimijoiden kans-
sa siivoamaan sataman 
ympäristöä. Alueen siistiy-
dyttyä ryhdytään järjes-
tämään lisää autopaikkoja 
alueelle sekä järjestämään 
turvalliset kevyen liiken-
teen reitit.
Kuusisen saaressa sijaitse-
va satama toimii saariston 
yhteysalusliikenteen sekä 
muun muassa kalastajalii-
kenteen satamana. Sata-
masta on myös vuokrattu 
alueita usealle toimijalle.
Kaupunki on saanut pa-
lautetta, että alueella kai-
vataan parempaa pysä-
köinnin järjestelyä sekä 
siistimpää ympäristöä.

Kuusiseen
siisteyttä
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Apteekkari Päivi Lattunen huomauttaa ympäristön terveysriskeistä

Kevään merkkien puskiessa tohinalla esiin Karhulalaisen Kontio Ap-
teekin apteekkarin Päivi Lattusen mielessä ovat siitepölyt, punkit 
ja aurinkorasvat. Ja se, miten saisi asiakkaansa ottamaan riittävän 
vakavasti sen, että auringolta ja punkeilta kannattaa suojautua.

– On tärkeää, että aurinkorasvaa laitetaan riittävän paljon kerrallaan, pelkkä sipai-
su ei riitä.
– Punkkikausi näyttää Kotkan-alueella ja varsinkin saaristossa jälleen pahalta. 
Punkkirokote kannattaa ehdottomasti ottaa, jos liikkuu paljon luonnossa, Lattu-
nen sanoo.
Hän muistuttaa myös, että lemmikkejäkään ei saa unohtaa. Kokeneet kissa- ja koi-
raihmiset muistavat laittaa punkkikarkotetta, mutta ensikertalaiset välttämättä 
eivät. Korona-aikana uusia koira- ja kissaihmisiä on syntynyt paljon. Ja kun ihmi-
sellä on lemmikki, varsinkin koira, sen kanssa liikutaan paljon luonnossa.

Maskista voi tulla pysyvä asuste

Luonnon ympäristöissä piilevät terveysriskit ovat säilyneet ennallaan, vaikka ko-
rona muuttanut suomalaisten sairastelukuvioita.
– Flunssaa ei ollut kuluneena talvena ollenkaan, eikä vatsatauteja. Sen näkee siitä, 
että tuotteet jäivät hyllyihin.
Uusia tuotteita tulee apteekkeihin valtavasti lisää koko ajan. Lattunen on huo-
mannut, että kun yksi valmistaja keksii jonkin uutuuden, toiset seuraavat pian pe-
rässä. Mitään mullistavia keksintöjä ei kuitenkaan synny, enemmänkin vanhoihin 
tuotteisiin tehdään hienosäätöjä, vaikka jokin uusi maku vitamiineihin.
Korona on vaikuttanut myös asiakkaiden ”apteekkikäyttäytymiseen”. Lääkkeet 
kyllä haetaan, mutta muiden tuotteiden shoppailu on vähentynyt huomattavasti. 
Iäkkäämmät ihmiset ovat vähentäneet asiointia, jonka lapset ovat hoitaneet hei-
dän puolestaan.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
KONTIO APTEEKKI

Kasvomaskeista Päivi Lattunen povaa pysyvää asustetta.
– Ihmiset ovat jo aika lailla tottuneet maskeihin. Se osoittaa, kuinka sopeutuvainen 
ihminen on. Ja nyt kun on huomattu, että maski suojaa myös kausiflunssalta, niin 
miksei sitä käytettäisi aina pahimpaan flunssa-aikaan.
Kontio Apteekki on perustettu vuonna 2005. Se toimi ensin Karhulan torin kulmal-
la, josta se siirtyi vuonna nykyiseen paikkaansa Karhulan S-marketin kiinteistöön. 
15-vuotiskahvit saatiin juotua viime syksynä ennen kuin yhteiskunta alkoi sulkeutua.
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Liisa Helve-Sibajan piti olla Sveitsissä vain vuosi
Kotkalaislähtöisen toimittajan reissu 
on venynyt 21 vuoteen, eikä paluuta ole 
näköpiirissä.

EIJA ANTTILA

Miltä tuntuu, kun kor-
keasti koulutettu, nuori 
ja älykäs suomalaisnai-
nen huomaakin yhtäkkiä 
joutuneensa kotiäidiksi 
sveitsiläiseen pikkukylään 
Zollikoniin Zürichin ku-
peeseen ja elämään tur-
vallista peruselämää cos-
taricalaisen miehensä ja 
tyttärensä kanssa?
– Eihän tämän näin pitä-
nyt mennä, ajatteli aikoi-
naan kotkalaislähtöinen 
vapaa toimittaja ja kirjai-
lija Liisa Helve-Sibaja, joka 
toki osasi nähdä myös 
Sveitsissä asumisen hyvät 
puolet.
– Minulla on asioihin pers-
pektiiviä. Olen ollut myös 
maissa, joissa eläminen 
ei ole kovin helppoa, Liisa 
Helve-Sibaja sanoo.
Vuoden pituiseksi aja-
teltu Sveitsin-visiitti on 
venähtänyt 21 vuodeksi 
ja kolmekulttuurisen per-
heen elämä asettunut 
uomiinsa.
Sveitsi on Helve-Sibajan 
mielestä suomalaiselle 
monessa mielessä helppo 
maa elää ja Zürich kan-
sainvälisenä kaupunkina 

maahanmuuttajalle hyvä 
ympäristö.
– Sveitsiläiset ovat melko 
samanlaisia kuin suoma-
laiset, vaikeasti lähestyt-
täviä, jotka haluavat pysy-
tellä omissa oloissaan. He 
myös mielellään neuvovat, 
miten kuuluu olla ja tehdä.
– Perusmoraalissakin 
suomalaiset ja sveitsiläi-
set ovat samoilla linjoilla.

Kokemuksistaan kotiäi-
tinä Sveitsissä Liisa Hel-
ve-Sibaja kirjoitti kirjan 
Hausfrau – kotona Sveit-
sissä, joka ilmestyi Ate-
nan kustantamana 2015. 
Kirjan rakenteena on ko-
tiäidin viikko maanantais-
ta sunnuntaihin kaikkine 
rutiineineen. Teos sisältää 
myös kuvausta sveitsi-
läisestä yhteiskunnasta, 
luonnosta ja esimerkiksi 
koulujärjestelmästä.
Liisa Helven kansain-
välinen elämä alkoi, kun 
hän vietti vuoden Hon-
durasissa 15-vuotiaana, 
peruskoulun ja lukion 
välissä. Insinööri-isä työs-
kenteli Enso Gutzeitilla ja 
sai komennuksen. Silloin 

syttyi myös Liisa Helven 
kipinä latinalaisamerik-
kalaista kulttuuria ja es-
panjan kieltä kohtaan, 
jotka aktivoituivat uudes-
taan maisterin opintojen 
gradu-vaiheessa.
– Halusin tehdä yleisen 
kirjallisuustieteen graduni 
latinalaisamerikkalaisesta 
kirjallisuudesta ja mietin, 
mihin levottomista mais-
ta nuori, vaalea pohjois-
maalainen nainen uskal-
taisi lähteä. Costa Rica oli 
rauhallisin.
Gradu-reissusta seurasi 
rakastuminen nykyiseen 
aviomieheen Aldo Siba-
jaan ja neljän vuoden ping-
pong-elämä kahden maan 

  Liisa Helve-Sibaja 

 z Vapaa toimittaja ja kirjailija.
 z Syntynyt 1967 ja käynyt koulunsa Kotkassa.
 z Vuosi Hondurasissa peruskoulun ja  

 lukion välissä.
 z Ylioppilas Kotkan lyseosta 1987.
 z FM Tampereen yliopisto, pääaineena yleinen 

  kirjallisuustiede.
 z Gradu-vaiheessa vuosi Costa Ricassa.
 z Asunut Sveitsin Zürichissä (Zollikon)  

 vuodesta 1999.
 z Perhe: aviomies ja tytär.
 z Elämäntapaan kuuluu paljon liikkumista: 

 mm. patikointia Sveitsin vuoristossa  
 ja maastopyöräilyä.

 z On kirjoittanut kirjan Hausfrau – kotona 
 Sveitsissä (Atena 2015) ja tulossa on Reppu ja  
 reitti (Avain 2021).

 z Vanhemmat ja veli asuvat edelleen Kotkassa.

Liisa Helve-Sibaja ja tyttärensa Hilja patikoimassa alppimaisemissa.

Sveitsiläiset 
ovat melko 

samanlaisia 
kuin suomalai-
set, vaikeasti 
lähestyttäviä, 
jotka haluavat 
pysytellä omis-

sa oloissaan.

LIISA HELVE-SIBAJAN

” välillä. Lopulta tietokone- 
ja elektroniikkainsinöörik-
si opiskellut Aldo muutti 
1995 Kotkaan, jossa Liisa oli 
harjoittelussa ja määräai-
kaistöissä Kymen Sanomi-
en uutistoimituksessa.
Kun Liisa Helve ei vakituis-
ta paikkaa toimituksesta 
saanut, pariskunta muutti 
Helsinkiin. Liisa pääsi ensin 
Ylen kotimaan- ja sitten ul-
komaantoimitukseen, Aldo 
oli töissä Nokialla, kun-
nes 1999 Aldolle tarjottiin 
mahdollisuutta työsken-
nellä ulkomailla. Saksan-
kielisistä maista paikaksi 
valikoitui Sveitsi. Aldo Si-
baja oli kotimaassaan käy-
nyt saksankielisen koulun.

Kotiäitiä uhkaavan mök-
kihöperyyden Liisa Hel-
ve-Sibaja on onnistunut 
torjumaan monin keinoin 
ja projektein. Toimittajan 
ammattiaan hän on har-
joittanut sen, minkä on 
pystynyt ja mitkä ovat ol-
leet suomalaisten tiedo-
tusvälineiden vaihtelevat 
tarpeet ja mahdollisuudet 
ostaa juttuja.
Keskisuomalaiseen hän 
on kirjoittanut kolumneja 
ja erilaisiin ammattijulkai-
suihin juttuja. Helve-Sibaja 
toimii suomen kielen opet-
tajana sveitsiläisille.
Blogia Helve-Sibaja kirjoit-

taa lähinnä siksi, että suo-
men kieli pysyisi notkeana. 
Paikallisen tanssistudion 
respassa hän käy silloin 
tällöin töissä jutellakseen 
ihmisten kanssa.
– Mulla on näitä projekteja 
monta limittäin ja lomit-
tain. Yksi niistä on Trips-
teri. Se on suomalainen 
matkamedia netissä ja 
tein sinne Zürich-oppaan 
ja nyt näistä ympyröis-
tä olen päätynyt teke-
mään virtuaaliopastuksen 
Zürichissä.
Liisa Helve-Sibajalta on 

tulossa myös toinen kirja, 
Reppu ja reitti. Kirjan tari-
noissa patikoidaan Sveit-
sin alppijärville, riippusil-
tojen yli, jäätikön sivua ja 
palmurajaa kohti. Kirja toi-
mii matkaoppaana retkel-
le tai sitä suunnitteleville, 
mutta yhtä hyvin sitä voi 
lukea kotisohvalla.
– Pelkkää matkaopasta 
en halunnut tehdä. Tari-
noiden pohjana ovat ai-
emmat blogikirjoitukseni 
patikkaretkistä ympäri 
Sveitsiä.
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RENKAAT JA VANTEET MYY

Raakunkuja 3, Karhula     puh. 0408677767

www.rengasonnela.� Avoinna:  ark. 8-17, la 9-13

Vapaita aikoja 
silmälääkärille

Näemme ihmisen. Ajanvaraus myös netissä!

Varaa aika lääkärillemme
puh. 05 3400 600

m

puh. 05 262 926

Minna & Mikko
Karhula

puh. 05 262 926

Karhulantie 36, Kotka
ma-pe 9-17,

Vapaita aikoja 
silmälääkärille

Näemme ihmisen. Ajanvaraus myös netissä!

Varaa aika lääkärillemme
puh. 05 3400 600

m

puh. 05 262 926

Minna & Mikko
Karhula

puh. 05 262 926

Karhulantie 36, Kotka
ma-pe 9-17,Karhulantie 36, Kotka  
ma-pe 9-17

Reijo Ahonen 
6.5. ja 27.5.

Alexander Ehrnrooth 
11.5. ja 26.5.

Tervetuloa!Tervetuloa!
Puh.  05-228 5015, Mahlamäentie 1

Ruonalan
kukka

Ruonalan
kukka

Avoinna ma-pe 10 -18, la- su  10-16

SIKS & JUST
sisustussuunnittelu ja myyntipalvelut

Jallu Kauppinen
Tiedustelut 040 5156811 tai

jk.yritys@gmail.com
Siks           Just 

Myyntipalvelut:
• myyntiapua esim. mökin tai asunnon myymiseen.
• yrityksille esim. henkilökunnan kouluttamista
  asiakas tapaamiseen tai myyntitilanteeseen.
• Neuvontaa ja opastusta sekä konsultointipalvelut
  tarpeen mukaan.
Lisäksi:
• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen
  - erityisesti yritykset.

Mukana myös Pekan jalkapallon sekä Karhulan Veikot
Lentopallo seurojen myyntiorganisaatiossa, joten kiinnostuneet yritykset tai tahot, ottakaa yhteyttä.

Lisäksi myyntipalvelusta löytyy myös nettikauppa
hyvinvointituotteille ja kivun lievittäjille ym.
Ole hyvä ja käy ostoksilla:
polarshop.net/�/shop/siks-and-just/

Sisustussuunnittelupalvelu:
• Yksityisille ihmisille ja perheille, kodit, mökit ym. Kokonaisvaltaisesti kaikki tai keittiö,
  kylpyhuoneet, wc jne.  Asunnon stailaukset ja myynnin edistäminen.
• Pinta ja värisuunnittelua, kalustusta ja sijoittelua jne.
• Yrityksille kokonaisvaltaisesti kohteen mukaan.

Hinnat kohteen mukaan ja tapauskohtaisesti. Kotikäynnit tuntiveloituksena 45 €/h sis. alv.
Kilauta rohkeasti vaan! "Ei ole ongelmia, on vain ratkaisuja"
Kaikki palvelut vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla koulutettuna.
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MAAHANMUUTTAJATARINOITA OSA 2

Oma asenne on tärkein
Kun Hiwa Haghi tuli Iranista Suomeen, 
hän aloitti heti suomen kielen opinnot 
ja liittyi Suomen Rauhanpuolustajiin.  
Yleensä hän on tehnyt montaa työtä yhtä 
aikaan.

EIJA ANTTILA

Iranista Suomeen vuonna 
2004 tullut Hiwa Haghi ko-
rostaa, että maahanmuut-
tajalle tärkeintä on opetella 
suomen kieli mahdollisim-
man nopeasti ja hyvin. Sitä 
kautta maahanmuuttaja 
pääsee sisälle suomalai-
seen kulttuuriin, voi opis-
kella ja saada töitä.
Niin hän teki aikoinaan itse.
– Ilmoittauduin heti suo-
men kielen kurssille. Kielen 
oppiminen ei ole helppoa, 
mutta jos yrittää, se on 
mahdollista, Hiwa Haghi 
sanoo.
Alkuvaikeuksien jälkeen 
kieliopinnot sujuivat niin 
hyvin, että oleskelulupa-
kin irtosi kahden vuoden 
odottelun jälkeen kenties 
juuri hyvän suomen kielen 
taidon vuoksi. Haghi saat-
toi kertoa viranomaisille 
asioistaan suomeksi niin 

hyvin, että tuomarin piti 
tarkistaa papereista, onko 
hän tosiaan ollut vasta alle 
kaksi vuotta Suomessa.
Haghi korostaa oman asen-
teen merkitystä. Hän oli ko-
toisin rikkaasta perheestä 
ja päässyt opiskelemaan 
lääketiedettä arvostettuun 
yliopistoon Teheranissa. 
Suomeen tultuaan hän ei 
kuitenkaan pitänyt mitään 
itsestäänselvyytenä.
– Viisitoista kuukautta pe-
sin vessoja Helsingissä. 
Tiesin, että jostain pitää 
aloittaa. Kotoutuminen 
vaatii kärsivällisyyttä ja 
nöyryyttä, mutta kaikki on 
itsestä ja omasta halusta 
kiinni.
Haghi ei väitä, että kaikki 
olisi ollut hänelle Suomes-
sa helppoa. On ollut päi-
viä, että huonoa kohtelua 
on tullut samana päivänä 

kolmesta suunnasta yhtä 
aikaa, mutta hän ei ole an-
tanut periksi.
– Silloin ajattelen, kuinka 
paljon kuitenkin ympärillä-
ni on hyviä ja ihania ihmisiä.

Kurdina ja sunnimuslimina 
Hiwa Haghi oli ajautunut 
ahdinkoon kotimaassaan. 
Tilannetta vaikeutti, että 
perheessä oli poliittisesti 
aktivoinut setä, joka kuului 
kiellettyyn puolueeseen.
– Suomalaiset viranomai-
set ovat usein pitäneet 
Irania turvallisena maana. 
Lain mukaan kaikki uskon-
not ja kielet ovatkin sallit-
tuja. Mutta niin ei käytän-
nössä ole.
– Lainsäädännön ja käy-
tännön välinen kuilu on 
syvä ja sitä suomalaisten 
viranomaisten on ollut vai-
kea uskoa.
Haghin setä oli lähtenyt 
Suomeen jo aikaisemmin ja 
hänen luotaan Helsingis-
sä löytyi nuorelle miehelle 
alkuaikojen asuinpaikka. 
Sedän kautta Haghi liittyi 
nopeasti Suomen Rau-
hanpuolustajat -järjestön 
toimintaan.

– Se oli minulle hyvä startti 
Suomessa.

Tavoitteena Haghilla oli 
opiskelu. Lääketiede olisi 
kiinnostanut Suomessa-
kin, mutta tunne kiireestä 
ja vanhenemisesta sai ha-
keutumaan ”nopeampiin” 
ammatteihin. Puolen vuo-
den lähihoitajaopintojen 
jälkeen matemaattisesti 
lahjakas Haghi pyrki Kyam-
kin (nyk. Xamk) tietotek-
niikkakoulutukseen, pääsi 
ja muutti Kotkaan.
Tuore tietotekniikkain-
sinööri oli jo ehtinyt pe-
rustaa Keidas Food Shopin 
Pasaatiin, eikä tietotek-
niikka muutenkaan tuntu-
nut omalta jutulta.
– Haluan olla ihmisten 
kanssa tekemisissä, enkä 
koneiden.
Tällä hetkellä Hiwa Haghi 
työskentelee tukihenki-
lönä Palvelutaloyhdistys 
Koskenrinteen Kotona 
täälläkin -hankkeessa, jon-
ka tavoitteena on auttaa 
ja neuvoa yli 55-vuotiaita 
maahanmuuttajia, ehkäis-
tä syrjäytymistä ja torjua 
yksinäisyyttä.

Aikaisemmin Haghi toimi 
Kotkan korttelikotiyh-
distyksessä valmentaen 
maahanmuuttajia työ-
hön. Myös myyjänä hän 
on työskennellyt useam-
paankin kertaan.
– Yleensä olen tehnyt sa-
maan aikaan useampaa-
kin työtä tai tehnyt töitä ja 
opiskellut.

Ahkeraksi tekijäksi Haghi 
oppi jo lapsuudessaan per-
heensä suurella maatilalla. 
Lapsena hän tutustui myös 
suureen rakkauteensa, jal-
kapalloon. Muistot lapsuu-
den kaveripeleistä - itse 
ommelluilla kengillä ja itse 
korjatuilla palloilla, kivisillä 
kentillä - nostavat vielä-
kin tunteet pintaan. Ja se, 
kuinka isä suuttui aina, kun 
tavoitti poikansa pelaa-
masta jalkapalloa, vaikka 
hyödyllistäkin tekemistä 
olisi ollut.
– Siksi sanon nuorille tääl-
lä, että teidän pitää ar-
vostaa sitä, mitä teillä on 
– kengät, pallot, kentät. Ja 
vanhemmat, jotka pitkän 
työpäivän jälkeen seisovat 
vesisateessa katsomassa, 

kun te pelaatte.
Haghi on aina ollut kova 
järjestämään turnauksia 
ja kokoamaan joukkuei-
ta. Helsingissä hän ei jal-
kapalloa pelannut, mutta 
Kotkaan muutto muutti 
kaiken: ensin hän kokosi 
Keidas United -puulaaki-
porukan ja sitten Myllyn 
jalkapallokerhosta synty-
neen FC Myllyn.
FC Myllyä seurasi Pekan ja 
Myllyn yhteisjoukkue, mut-
ta yhteistyö Myllyn kanssa 
ei toiminut. Lopulta Haghi 
vetämä PeKa 2 -joukkue 
pelasi 6. ja 5. sarjatasolla. 
Täksi kaudeksi joukkuetta 
ei ole saatu kasaan.
Hiwa Haghi on lopetta-
nut myös itselleen tärkeät 
tuomarointitehtävät. Hän 
oli 12 vuotta Kotkan ero-
tuomarikerhossa, mutta 
pettyi, kun muutoksia toi-
mintaan ei tehty. Jo pelkäs-
tään taustastaan johtuen 
hänellä on nollatoleranssi 
syrjintään ja rasismiin.
– Ehkä pelaan Karhulan 
Pojissa ensi kesänä.

Hiwa Haghi

 z Syntynyt Iranis-
sa 1981.

 z Asuu Kotkassa.
 z T y ö s k e n t e l e e 

Palvelutaloyhdis-
tys Koskenrinteen 
Kotona täälläkin 
-hankkeessa.

 z Monikulttuuri-
seen perheeseen 
kuuluvat vaimo 
sekä 3- ja 9-vuotiaat 
lapset.

 z R a k a s t a a 
perhettään ja 
jalkapalloa.

Hiwa Haghin mukaan suo-
malaiseen yhteiskuntaan 
pääsee sisälle, jos itse ha-
luaa. Kielen oppiminen on 
kaikkein tärkeintä.

K U VA A JA © E I JA A N T T I L A
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OPISKELIJOIDEN TOIMITUS
KOTKAN LYSEOO

KOLUMNI
ELLI PUTKONEN, kirjoittaja opiskelee Kotkan lyseossa.

Vanhoilliset asenteet jarruttavat muutosta 

Elli Putkonen

Lain muutos ei horjuta lukion identiteettiä

Elokuussa 2021 astuu voi-
maan uusi oppivelvol-
lisuuslaki, jonka myötä 
oppivelvollisuus laajenee 
koskemaan kaikkia alle 
18-vuotiaita. Koulutus 
muuttuu samalla maksut-
tomaksi. Monia opiskeli-
joita kuitenkin mietityttää 
uudistuksen vaikutukset 
opiskeluarkeen. Kysyim-
mekin Kotkan opetustoi-
menjohtaja Jukka Tans-
kalta opiskelijoiden mieltä 
painavia kysymyksiä.
O p et u sto i m e n j o ht a j a n 
vastaukset hälventänevät 
monien huolia. 

Peruskoulussa oppivelvol-
lisuuden alaista oppilasta 
ei saa jättää ilman valvon-
taa koulupäivän aikana. 
Ulottuuko tämä periaate 
oppivelvollisuuden muu-
toksen myötä lukioon? 
– Tiedossani ei ole asiaan 
liittyviä uudistuksia. Ylei-
sesti valvontaan liittyvät 
tarpeet liittyvät lapsen 
ikään ja kehitysvaiheeseen. 
Lukioikäiseltä odotetaan 
kypsää käytöstä ja hyvää 
itseohjautuvuutta. 
Onko lukiossa jatkossa 
enää hyppytunteja?  
– Hyppytunnit liittyvät 
yleensä opiskelijan teke-
miin valintoihin. Valinnat 
voivat tuottaa hyppytun-
teja joko tavoitellusti tai 

sivutuotteena. 
Kotkan lyseon toimii kah-
dessa eri rakennuksessa. 
Nyt oppilaat siirtyvät va-
paasti rakennuksesta toi-
seen. Tuleeko tähän muu-
tosta oppivelvollisuuden 
vuoksi? 
– Oppivelvollisuuden laa-
jennus ei muuta välimatkaa 
millään tavalla. Tämäkin va-
paus säilyy, mutta kunkin 
on itse huolehdittava tur-
vallisista siirtymisistä. 
Tuleeko kouluun ”opetta-
japortsarit”, jotka valvovat, 
etteivät oppivelvollisuu-
den alaiset oppilaat poistu 
koulun alueelta esimerkiksi 
välituntien aikana? 
– Opettajilla on varmas-
ti tähdellisempääkin te-
kemistä. Veikkaan, että 
opeportsareita joudutaan 
odottamaan pitkään. 
Poistuuko oppilailta mah-
dollisuus ruokailla vapaasti 
ystäviensä kanssa? Saako 
puhelinta enää pitää esillä 
ruokailun aikana? 
– Jatkossa voi ruokailla ku-
ten nykyisinkin. Mobiililait-
teiden käyttöä ruokailussa 
ohjataan, tarpeen mukaan, 
järjestyssäännöllä. 
Millaisia rangaistuskäy-
täntöjä lukioon tulee op-
pivelvollisuuden myötä? 
Tulevatko jälki-istunnot ja 
kasvatuskeskustelut käyt-
töön lukiossa? 

Sanat ”tyttö” ja ”nainen” ovat edelleen nuorison keskuu-
dessa haukkumasanoja. Eikä väheksyntä selkeästikään 
jää vain murrosikäisten keskustelukulttuuriin. Saman 
ilmiön voi huomata tuoreessa Twitterissä levinneessä 
”tyttöhallitus”-nimittelyssä. Lähtökohtaisesti jo kerro-
taan, että naiseus on jotain naurettavaa. 
Me too -liike, jonka tarkoitus oli luoda vertaistukea ah-
distelun kohdanneille, on yleisesti Suomessa saanut hö-
lynpölymaineen siitäkin huolimatta, että lähes jokainen 
nuori suomalaisnainen on kokenut seksuaalista ahdis-
telua vähintään netissä. Kuvia, tapaamispyyntöjä ja uh-
kailua. Välillä oman ikäisiltä useimmiten reilusti vanhem-
milta henkilöiltä.
Helsingin Sanomat julkaisi juuri tutkimuksen, jossa käy 

ilmi, että yhä useampi nuori nainen ei uskalla kertoa mie-
lipidettänsä netissä, koska pelkää joutuvansa törkeiden 
viestien kohteeksi. Tänä vuonna julkaistussa perhevä-
kivaltaa laajasti tutkivassa väitöskirjassa todettiin, että 
Suomi on Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille. 
Suomessa väkivaltaa on kohdannut lähes joka toinen yli 
15-vuotias nainen. Harva tapaus tulee julki pelon ja hä-
peän takia. Nuorten naisten äänet jäävät siis kuulematta. 
Lapsille opetetaan jo pienestä pitäen, että heistä tu-
lee vanhempia. Osan maamme naisista tulee kuitenkin 
lain mukaan olla hedelmättömiä. Nuorilta naisilta, jotka 
aloittavat pitkän henkisesti ja fyysisesti kivuliaan su-
kupuolenkorjaus prosessin, vaaditaan lisääntymisky-
vyttömyyttä. Näin ollen he eivät laillisesti pysty toteut-

tamaan sitä, mitä heiltä yhteiskunta odottaa: tuottaa 
terveitä veronmaksajia. 
Nuorena naisena ihmettelen, miksi yhteiskuntamme 
käsityksemme naiseudesta on niin ahdas. Muutos ei 
aina ole kiinni laista vaan vanhollisen ja haitallisen kult-
tuuriin rikkomisesta. Pidetään 
siis huoli, että kaikkien ääni tu-
lee kuuluviin ja kyseenalaiste-
taan vanhat aatteemme, jotka 
aiheuttavat vain harmia. Kehi-
tytään yhteiskuntana.

Opetustoimenjohtaja Jukka Tanskan 
vastaukset hälventävät opiskelijoiden 
huolia.

– Tiedossani ei ole tähän 
aiheeseen liittyvää lainsää-
dännön muuttamishanket-
ta. Nykyiset lainmukaiset 
menettelyt ovat edelleen 
käytössä. 
 Saavatko oppilaat kunnan 
kustantamat tietokoneet? 
Kuka vastaa koneiden päi-
vityksistä, huolloista jne.? 
Onko oppilas korvausvel-
vollinen, jos tietokone ha-
joaa? Onko oppilaan käy-
tettävä koulun tarjoamaa 
tietokonetta vai voiko hän 
käyttää henkilökohtaista 
konettaan? 
– Kotkan kaupunki on ti-
lannut opiskelijalaitteet 
Kymijoen ICT:ltä, joka vas-
taa laitteiden ylläpidos-
ta. Opiskelija velvoitetaan 
huolehtimaan vastaanot-
tamastaan lainalaitteesta 
huolellisesti.  
– Opiskelijan ei ole pakko 
vastaanottaa kunnan tar-
joamaa laitetta. Oman lait-
teen yhteensopivuudesta, 
käyttötuesta ja ylläpidosta 
vastaa kukin itse. 
Ovatko yo-kirjoitukset jat-
kossa ilmaisia? Entä kokei-
den uusiminen? 
– Jatkossa pakolliset ko-
keet sekä näiden osalta 
hylättyjen kokeiden uusin-
nat ovat maksuttomia. Jos 
opiskelija osallistuu useam-
paan kokeeseen, peritään 
niistä maksu. 
Lukio on tarjonnut oppilail-
le mahdollisuuden kasvaa 
ja itsenäistyä. Näettekö, 
että oppivelvollisuus uhkaa 
tätä mahdollisuutta? 
– Lukiovuodet osuvat nuo-

ren kasvun ja kehityksen 
kannalta tärkeisiin vuosiin. 
En näe kysymykseen liitty-
vää uhkaa. 
Ovatko konsertti-, eloku-
va-, teatterivierailut jne. 
jatkossa maksuttomia? 
Onko vaarana, että esi-
merkiksi kuntapäättäjien 
tekemien koulutusleik-
kausten takia vierailuista 
luovutaan? 
– Vierailut ja tutustu-
miskäynnit ovat osa lu-
kio-opintoja. Lähtökoh-
taisesti kaikki opetus on 
maksutonta, mutta opin-
toja täydentävistä vapaa-
ehtoisista toiminnoista 
(kuten retkien matkakus-
tannukset) voidaan periä 
maksuja. Myös pakollisiin 
opintoihin voi kuulua opin-
toja täydentäviä vapaaeh-
toisia retkiä, joista voidaan 

periä maksuja. 
Muuttuvatko vanhojen-
tanssit ja penkinpainajai-
set jatkossa maksutto-
miksi? Ovatko tapahtumat 
jatkossa pakollisia kaikille? 
– Wanhat ja penkkarit kus-
tannuksineen hoituvat 
kuten nykyisinkin. Pakolli-
suus ei ole suunnitelmissa. 
Kuinka suuri vaara on, että 
lukiosta katoaa oppilaiden 
arvostama vapaudentun-
ne? Miten varmistutaan 
siitä, ettei pakollisuus joh-
da opiskeluun positiivises-
ti suhtautuvien oppilai-
den motivaation laskuun? 
Miten varmistutaan, ettei 
peruskoulua valitettavas-
ti leimaava oppituntien 
rauhattomuus leviä pakon 
myötä osaksi myös lukion 
oppitunteja? 
– Lukio on lukio, myös 

syksyllä 2021. Oppivelvol-
lisuuden laajentaminen ei 
tee lukiosta säilytyspaik-
kaa - siellä tehdään lujasti 
töitä tulevaisuudessakin. 
Lukion opiskelijaksi pitää 
hakea kuten aiemminkin.  
– Oma motivaatio lu-
kio-opiskeluun pitää 
löytyä jokaiselta alusta 
lähtien. Lukion opiskelu-
kulttuuri ja korkea-asteen 
jatko-opinnot mahdollis-
tava opetuksen taso on 
säilytettävä tulevinakin 
vuosina. 
– Jos jostain olen huolis-
sani, niin perusopetuksen 
oppimistulosten viime 
vuosina tapahtuneesta 
yleisestä heikkenemisestä. 
Jatkuessaan tämä kehi-
tys voi vaarantaa nuorten 
edellytyksiä menetykselli-
seen lukio-opiskeluun.

Kotkan opetustoimen johtaja Jukka Tanska vastasi Kotkan lyseon oppilaiden 
kysymyksiin.
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Viisi veistosta dyyneille on valittu

Kotkan viiden yläkoulun 
kahdeksasluokkalaisille 
järjestetty Viisi veistoista 
Karhulan Dyyneille -kil-
pailu on ratkennut. Jokai-
sesta koulusta on valittu 
voittanut pienoismalli, 
joka toteutetaan Karhu-
lan entisen linja-autoase-
man paikalla olevalle hiek-
ka-alueelle. Ohessa kuvat 
voittajatöistä.
Oppilaat osallistuivat Kult-
tuuripolun kuvanveiston 
työpajoihin kouluilla ku-
luvan lukuvuoden aikana 
kuvataiteen opettajien 
ohjauksessa.
– Korona-aikana jouduim-

Kahdeksasluokka-
laiset kilpailivat 
pienoismalleilla.

me tekemään tavallisesta 
poikkeavan työpajatyös-
kentelyn terveysturvalli-
suus huomioiden. Koulu-
jen kuvataiteen opettajat 
ottivat tehtäväkseen työ-
pajojen ohjaamisen, 
vaikka kulttuuripolun 
toiminnassa tuomme ta-
vallisesti ulkopuolisen 
taidekasvattajan ohjaa-
maan työskentelyä kou-
luissa, toteaa lastenkult-
tuurikoordinaattori Jaana 
Kemppainen kiitollisena.
Viisi veistosta rakenne-
taan tiilistä ja betonikivis-
tä. Rakentamista ohjaa-
vat Ekamin rakennusalan 
oppilaat ja rakentajina 
työskentelee kahdek-
sasluokkalaisista kootut 
työryhmät. Rakentamisen 
ajankohta ei ole vielä tie-

dossa koronan takia, ehkä 
kuitenkin elokuussa.

Keskuskoulun voittaneen 
teoksen työryhmässä 
olivat Onni Virtanen, Eeli 
Nikkari ja Saimi Virtanen.
– Painovoima ei ole mei-
dän työn paras kaveri, 
Saimi Virtanen kuvailee 
teoksen Stanley the Duck 
toteutettavuutta.
Veistosprojekti oli työryh-
män mielestä kaiken kaik-
kiaan mukava.
– Ihan kiva, mukavasti 
erilainen, Saimi Virtanen 
sanoo.
– Sai tehdä käsillä jotain, 
Onni Virtanen jatkaa.
– Erilaista ja hauskaa, Eeli 
Nikkari kommentoi.
Työryhmän teos syntyi 
melko spontaanisti. Ensi 

tehtiin vain ja jossain vai-
heessa ajatus vei ank-
kaan, jonka ääriviivat piir-
rettiin paperille.
Dyynit -hankkeen veis-
toskilpailun tuomareina 
toimivat kuvanveistäjä 
Olli Mantere, kaavoitus-
arkkitehti Jarkko Puro, 
lehtori Markku Sosunoff 
ja kuvataiteilija Heini Nie-
minen. He arvioivat töitä 
kolmen kriteerin mukaan: 
taiteellinen taso, toteu-
tuskelpoisuus ja viiden 
teoksen muodostama 
kokonaisuus.

Laajempi juttu luettavissa 
osoitteeessa: www.ky-
mensuu.fi

Virran viemää, Langinkosken koulu.

Stairway to Heaven, Helilän koulu.

Stanley the Duck, Keskuskoulu.Arki, Karhuvuoren koulu.Sydämen voima,Karhulan koulu .

KOLUMNI
Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Mike
Huomaan viettäväni paljon aikaa Google Earthin parissa. 
Nyt kun ei pääse matkustamaan, voi muistella vanhoja 
reissuja vaeltelemalla satelliittikuvien avulla tutuilla ka-
duilla ja toreilla.
Kävin Kap Verdeen kuuluvalla Salin saarella vuoden 2019 
tammikuussa vaimoni ja lastenlasteni kanssa. Se oli en-
simmäinen ja toistaiseksi viimeinen Afrikkaan suuntau-
tunut matkani. 
Pieni turismista elävä Santa Marian kaupunki ei juurikaan 
poikennut esimerkiksi Espanjan vastaavista kaupun-
geista: italialaisia ravintoloita, irkkupubeja, kiinalaisten 
kauppoja. 

Zoomaan Google Earthin kuvan Santa Marian reunalla 
sijaitsevaan italialaisten ylläpitämään lomakylään, jossa 
asuimme. 
Tuo tuossa on suuri ravintolarakennus, jossa näin Miken 
ensimmäisen kerran. Pitkä takapuoleen ulottuva tukka, 
villinä rehottava parta ja hippimäisen rento vaatetus he-
rättivät mielenkiintoni heti. 
Seuraavan kerran kohtasin Miken (jonka nimeä en tässä-

kään vaiheessa vielä tiennyt) allasalueella. Mies hyppäsi 
hurjasti karjuen vaatteet päällä altaaseen. 
Tammikuussa Kap Verdellä on talvi, ja vaikka lämpötila 
nousi päivittäin 25 asteeseen, lämmittämättömien al-
taiden vesi oli liian kylmää uimiseen. Kiinnostuin lisää 
Mikestä.

Kohtalon oikku tai paremminkin tikkakisa ajoi meidät 
yhteen. Olimme ainoat pohjoismaalaiset kisaan osallis-
tuvien joukossa ja näin muodostimme Pohjoismaiden 
joukkueen.
Mike paljastui ruotsalaiseksi, joka joi kuin suomalaiset. 
Hän oli vihkiytynyt rockmusiikkiin kuten minäkin, joten 
jutunjuurta riitti.
Keskustelimme musiikista altaan reunalla groguelasit 
käsissämme. Kapverdeläisten mukaan merirosvot eivät 
juoneet rommia, vaan Kap Verden kansallisjuomaa, gro-
gueta. Perhe ja tikanheiton lisäksi monet muut urheilu-
harrastukset estivät minua hukkumasta groguemereen. 
Toisin kävi Miken.

Viimeisen kerran tapasin Miken karaokeillassa. Mies not-
kui baaritiskillä groguekola kourassaan. Nähdessään mi-
nut hän huusi: ”Ilkka perkele saatana Hurriganes.” Mike 
kertoi laulavansa Queenin Bohemian Rhapsodyn, jota on 
selvin päinkin lähes mahdotonta esittää virheettömästi.
Kun marssin laulamaan Lady Janea, kuului baaririskiltä 
tuttu mylvintä: ”Ilkka perkele saatana Hurriganes.”
Mike hoippui illan viimeisenä esiintyjänä lauteille esittä-
mään Bohemian Rhapsodyn. Vaikka mies ei pysynyt kun-
nolla tolpillaan, hän lauloi laulun lähes Freddie Mercuryn 
veroisesti.
Tämän jälkeen Mike katosi kuin 
vulkaaninen saari mereen. Hänen 
vaimonsa luki kirjaa altaalla kuten 
ennenkin, mutta viereinen aurin-
kotuoli pysyi tyhjänä.

Ilkka Muurman
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Titaanilegenda muistetaan Kotkassa

Suomalaisten suosikkila-
ji jääkiekko on nostanut 
päätään Kotkassakin aika 
ajoin, ja paikkakunnalta on 
ponnistanut huipputason 
pelimiehiä kuten juuri 17 
vuoden ammattilaisuransa 
päättänyt Ossi Louhivaa-
ra, vastikään ensimmäiset 
NHL-pelinsä pelannut Ras-
mus Kupari tai  vaikka jo 
1950-luvulla loistanut Jor-
ma ”Jerry” Salmi.
1950-luvulla Kymin Pal-
lo pelasi kaksi kautta jopa 
mestaruussarjassa (1954-
56). Sen jälkeen toiseksi 
ylimmällä sarjatasolla ovat 
piipahtaneet vuorollaan 
Peli-Karhut, Kiri-Pojat, 
KTP, Reipas, Sunilan Sisu 
ja viimeisimpänä Titaanit 
2006-08.
Lajin lippulaivan Titaanien 
syntytarina 1970-luvun 
alkupuolella  ja kuvannee  
jääkiekon asemaa palloilu-
kaupungin kartalla.
Valtikka siirtyi 1960-luvun 
lopulla Kotkasta (Reipas) 
Karhulaan (Sisu), ja menos-
sa oli orastava noususuh-
danne, kun Sisun piskuinen 

kyläjoukkue pelasi kaudella 
1973-74 ainoana luonnon-
jääjoukkueena Suomen 
sarjassa, joka oli silloin toi-
seksi ylin sarjataso.
Menestyksen myötä käy-
tiin Karhulassa vilkasta 
keskustelua tekojääradan 
tarpeesta ja rakentamises-
ta. Talouselämän kivijalka A. 
Ahlström Oy halusi auttaa 
ja lahjoittaa maa-alueen ja 
500 000 markkaa radan ra-
kentamiseen sen kunniaksi, 
että yhtiö oli toiminut paik-
kakunnalla 100 vuotta. Ra-
hasumma vastaa nykyra-
hassa noin 500 000 euroa.
Raha ei kuitenkaan kelvan-
nut päättäjille.
– Kun radan rakentamises-
ta ei ollut päätöstä, ei Kar-
hulan kauppala halunnut 
ottaa lahjoitusta vastaan, 
tekojääradan keskeisin 
puuhamies Veikko Halonen 
kertoo.
Kun lahjoituksen antami-
nen ei ollut mahdollista 
Sunilan Sisulle, joka oli lähel-
lä toista isoa yritystä (Sunila 
Oy), perustettiin Karhulaan 
jääkiekkoilun erikoiseura 

Titaanit huhtikuussa 1974.
– Sisun jääkiekkoväki siir-
tyi Titaaneihin, eikä Sisulla 
ollut mitään sitä vastaan 
siinä tilanteessa, Titaanien 
ensimmäisenä puheenjoh-
tajana toiminut Halonen 
muistelee.
Titaanit rakensi tekojäära-
dan talkootöinä Katajaisten 
kentän viereen ja kesti yli 
vuoden ennen kuin Karhu-
lan kauppala suostui otta-
maan sen hoitoonsa.
– Helsingistä annettiin 
ymmärtää, että se kuuluu 
kunnan tehtäviin. Taidettiin 
myös kertoa, että tukea ei 
tule muihin liikuntahank-
keisiin ennen kuin asia on 
hoidettu.
Silloin haaveiltiin myös 
suuremmasta. Jääkiekko-
väki käynnisti saatuaan  
tiedon lahjoituksesta 
hankkeen, jolla yritettiin 
rakentaa suoraan jäähalli 
Etelä-Kymenlaaksoon.
– Jos Kotka ja Karhula oli-
sivat ottaneet myönteisen 
kannan, jäähalli olisi raken-
nettu. Käsitykseni mukaan 
hanke kaatui kotkalaisen 

Juniorityö on Kotkassa 
osattu aina paremmin kuin 
edustuskiekkoilun pyörit-
täminen. Pari viikkoa sitten 
kauakalosta kiinteistövä-
littäjäksi hypännyt titaa-
nikasvatti Ossi Louhivaa-
ra, 37, on paras esimerkki. 
Joukkuepelaajan puseroon 
tarttui  15 vuotta ja 729 
SM-liigapelin aikana myös 
322 (154+168) tehopistet-
tä, kaikki Jyväskylän JYP:n 
paidassa.
– Voit yrittää pelata mah-
dollisimman hyvin ja aut-
taa sillä joukkuetta. Vie-
lä tärkeämpää on auttaa 
kaikin keinoin joukkuetta 
ja saada itse sitä kautta 
hyvää, Louhivaara tiivisti 
pelifilosofiansa.
Nykyisistä pelimiehistä 
mainittakoon haminalaisen 
Kiekkoympyröiden kasvatti 
Toni Suuronen, jolla on taka-
naan 322 liigapeliä. Titaanien 
kasvatti Oskari Salminen 
siirtyy Mikkelin Jukureiden 
maalin suulle ensi kaudeksi.
Jatkoa seuraa varmasti. 
Muun muassa nuorten maa-

joukkueeseen nimetty Kalle 
Väisänen raivaa tietään  Tu-
run TPS:n organisaatiossa.
Louhivaara voitti kaksi 
Suomen mestaruutta ja  
kruunasi uransa Suomen 
leijonamiehistössä keväällä 
2015. 
Junnuvuosien kotkalaiset 
pelikaveri Janne Laakso.tii-
visti Louhivaaran pelaajana 
osuvasti jo kuusi vuotta sit-
ten MM-kisojen aikaan.
– Ossi ei koskaan pelannut 
itselleen, vaan logolle (jouk-
kueelle). Hän on monipuo-
linen ja saattaa samassa 
pelissä olla paras pistemies 
sekä blokata eniten kiekko-
ja, junnuvuosien paras ka-
veri totesi.
Kotkalainen Antti Luuk-
konen toimi valmentajana, 
kun ilmeisen kyvykäs poika 
ilmestyi 1990-luvun alussa 
F-junnujen harjoituksiin.
– Kävi heti selväksi, että Os-
sin on erinomainen luisteli-
ja, Luukkonen muistelee.
Lahjakkuudelle oli annetta-
va joskus tiettyjä vapauksia 
jo joukkueen edun nimissä.

Kotkastakin voi nousta jääkiekkoilun huipulle

Ossi Louhivaaran 17 vuoden ammatti-
laisura päättyi juhlallisuuksiin kaksi 
viikkoa sitten.

JORMA JYRKILÄ

Jyväskylän JYP:n ja Kouvolan KooKoon välinen kauden 
viimeinen liigaottelu keskeytettiin, kun JYP halusi kun-
nioittaa neljän joukkueesta kauden päätteeksi lähtevän 
pelaajan uraa. Kotkalaislähtöinen Ossi Louhivaara oli yksi 
heistä. Hän vilkutti perheelleen aitiokatsomoon luistel-
lessaan kaukaloon.

Loukusta 
 näki,että  
hänellä on  
peliälyä ja  

johtajuutta. 
Toisaalta hän 

oli aika 
 velmu ja  

vilkas.

AUVO GRÖNHOLM

”

– Loukku teki yli puolet mei-
dän maaleista. Joskus hän 
saattoi pujotella koko läpi 
kentän, Luukkonen sanoi.
Vanha totuus, että joukkue-
harjoitukset eivät riitä, pitää 
Louhivaarankin tapaukses-
sa paikkansa. Tuohon aikaan 
pikkutitaanit kokoontuivat 
Laaksojen tai Louhivaarojen 
takapihalla.
– Joskus virallinen peli vain 
keskeytti tärkeämmät pi-
hapelit. Pelin jälkeen käy-
tiin syömässä ja jatkettiin 
pihalla kunnes vanhemmat 
hakivat illalla kotiin, Laakso 
kertoo.

Kaksikko pelasi samassa 
ketjussa B-nuoriin asti.
– Tallella on paljon ystä-
vyyttä ja yhteistä historiaa 
pelikentiltä. Iso osa joukku-
eesta kokoontuu edelleen 
joulupäivänä vaihtamaan 
kuulumisia, Laakso kertoo.
Myös joukkue-urheilija tar-
vitsee laajan tukijoukon 
menestyäkseen.
– Uskon, että perhe ja ystä-
vät ovat olleet Ossille kivi-
jalka vaikeuksien hetkellä., 
Laakso sanoi.
Tomi Pylväläinen viilet-
ti Ossin toisena laiturina 
B-nuorissa.
– Ossi on tietysti yksi par-
haista kenen kanssa olen 
pelannut. Hän on hyvä 
myös pukukoppipelaaja: 
aina positiivinen ja tulee hy-
vin toimeen muiden kanssa, 
Pylväläinen kertoi.
Titaanien ehkä kaikkien 
aikojen junnujoukkueen  
valmentajana toimi Auvo 
Grönholm, jonka pojas-
ta Ossi-Petteristä  ke-
hittyi yli 600 liigapelin 
huippupuolustaja.
– ”Loukusta” näki, että hä-
nellä on peliälyä ja johta-
juutta. Toisaalta hän oli jun-
nuna aika velmu ja vilkas,  
Auvo Grönholm totesi.

Titaanien edustusjoukkueen kantavia voimia 2000-luvun alussa olivat Simo Rouvinen 
(vas.), Tero Pylväläinen, Ossi-Petteri Grönholm ja Tomi Pylväläinen. Kovia pelimiehiä.

kolmen kirjaimen jalka- ja 
koripallopiirien vastustuk-
seen, Halonen sanoo.
Hankkeen valmisteluihin 
liittyy hauskojakin piirteitä.
– Kun valmistelimme jää-
hallin osakeantia, ilmoittau-
tui Miehikkälän kunta heti 
mukaan. Kunnanjohtaja 
soitti ja kysyi mikä heidän 
osuutensa olisi, Halonen 
muistelee.

Jääkiekon asema saattaisi 
olla Kotkassa tyystin eri-
lainen, jos halli olisi saatu 
silloin, sillä esimerkiksi Kou-
volaan ja useille muillekin 
nykyisille liigapaikkakunnil-
le jäähalli rakennettiin vasta 
1980-luvulla.
Vettä virtasi Kymijoessa 
vielä pitkään ennen kuin 
tekojäärata katettiin. Se 
tapahtui vuonna 1986. 

Tunnelmallisen rättihallin 
aikaa elettiin lähes kaksi 
vuosikymmentä. ”Kumig-
lobeniksi” kutsutun hallin 
paikalle rakennettiin viih-
tyisä puurakenteinen halli 
vuonna 2004. Se riittää toi-
seksi ylimmälle tasolle eli 
Mestikseen. Titaanit pelaa 
yhtä alemmalla tasolla eli 
Suomi-sarjassa.

K U VA A JA ©J O R M A J Y R K I L Ä

K U VA A JA ©J O R M A J Y R K I L Ä
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Golf on terveysliikuntaa 
parhaimmillaan
Kymen Golfissa ja muissa suomalaisissa golfseuroissa on mietitty 
vuosikaudet päät puhki, miten saataisiin jäsenmäärä kääntymään 
laskusta uuteen nousuun. Jo ennen koronaakin golfin uusi tulemi-
nen oli nähtävissä, mutta lopulliseen nousuun pandemia kokoontu-
misrajoituksineen antoi lisäpotkua. 

Golf on ollut koronarajoitusten voittajalaji. Kymen Golf sai viime vuonna reilusti 
toista sataa uutta jäsentä ja nettolisäyskin oli 59.
Syy golfin suosioon on selvä: olosuhteet. Golfia pelataan pienessä porukassa, 
raikkaassa ulkoilmassa ja pienillä lisärajoitteilla pelaaminen on saatu terveystur-
valliseksi. Toinen syy lienee se, että pitkään golfyhteisössä tehty valistustyö alkaa 
tuottaa tulosta: golf ei ole elitistinen laji, eikä kallis harrastaa.
Haminan Neuvottomassa asuvat Helena ja Matti Haarala aloittivat golfaamisen 
vuosi sitten ilmoittautumalla Kymen Golfin järjestämälle greencard-kurssille. 
Kurssilla opitaan golfin perustaidot ja etikettiä sen verran, että pelaaja pääsee 
kentälle pelaamaan.
Ratkaisevaa Haaraloiden päätöksen kannalta oli, että pienestä pojasta lähtien 
golfia harrastanut tyttären avopuoliso houkutteli mukavan harrastuksen pariin. 
Myös Helena Haaralan golfia harrastavat työkaverit olivat jo pitkään pyytäneet 
mukaan kentälle. Pariskunnalle kävi kuten useimmille sille pikkusormensa anta-
neille: laji vei mennessään.
– Kyllä se on meidät koukuttanut. Pelaamme tosi paljon, viime syksynäkin vielä 
marraskuun lopussa, Helena Haarala sanoo.
– Golf on tosi hyvää terveysliikuntaa ja monipuolisempaa kuin pelkkä metsässä 
kävely. Voi myös seurata luontoa ja sitä, miten kevät etenee.
– Kyllä silmä ja mieli lepäävät keväisessä luonnossa, Matti Haarala lisää.
Haaralat iloitsevat myös siitä, että voivat harrastaa monen tasoiset pelaajat kes-
kenään ja harrastusta voi hyvinkin iäkkääksi asti.
Haaraloilla ei ole mitenkään liian vakava asenne golfiin. Onnistuneet lyönnit tuovat 
mielihyvää ja se, että golfkierroksen jälkeen huomaa, ettei ole muutamaan tuntiin 
suonut työasioille yhtään ajatusta.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
KYMEN GOLF
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STP 14x120
Valkolakattu

PANEELI
talouslaatu

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15

Polttixin maa-aines kauppa käy

Löydät meidät
myös Facebookista

Koneellinenlastauspalvelu
– myös kuomukärryihin!

Peräkärry lainaksi

kuljetuksiin!

KOIVUBRIKETTI
10 kg / pkt

Kesän aukioloajat 1.5. - 31.8. Arkisin 8–19 , la 9 - 15
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PAIKALLISESTI 
PARASTA

PORAKAIVOT
myös puhdistukset ja paineaukaisut

 LÄMPÖKAIVOT
poraukset

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

Jarno Lonka 041-3148400

Jonas Liljeqvist  045-679 6595

JLtalotekniikka@gmail.com

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla. 

 

100 % paikallinen.

Kotkan Varaosakulma Oy
Rautatienkatu 4, 48100 Kotka, p. 05-216 945

kotkan.varaosakulma@osaset.fi

 

 

Määräaikais-
huollot

takuusta
tinkimättä!

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

Ratapihankatu 4, puh. 05-217 800

Aittakorventie 2, puh. 044-766 8550

Kesän viilennykseen
Huollata autosi 

ilmastointi ajoissa!
myynti, varaosat, huolto

MLVUOKRAUS
“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

  
  

 

JYLPYN KYLÄKAUPPA

0500 654 301
• remontti- ja maalaustarvikkeet

• työkonevuokraus

uusille autoille

Hyödynnä etu

-90€

Muistathan suojata
rakkaimpasi?

 
 

 

 
 

 
 

Taistelussa ruostetta vastaan!

Säilytä silmäteräsi arvo!
Finikor Ruostesuojaus saa autosi kestämään. Ruoste-
suojaus estää auton korin ruostumisen ja antaa pitävän 
suojan Suomen vaihtelevia kelejä vastaan. Suosittelemme 
ruostesuojausta AINA uuteen autoon, mutta vanhemman
kaan auton kohdalla ei suojaus ole myöhäistä.

-

Hyödynnä 90 euron etu!
Uuden auton ostajana olet oikeutettu 90 euron arvoiseen 
alennukseen ruosteenestokäsittelyistä. Alennuskuponki 
lähetetään myös kirjeitse suoraan uuden auton omistajalle. 
Älä siis aikaile vaan tartu tilaisuuteen ja anna autollesi 
parempi huominen!

Uusi AutosuojaamoKysy lisää ja varaa aika:

Takojantie 16, 48220 Kotka - puh. (05) 2286 197 - www.uusiautosuojaamo.fi - info@uusiautosuojaamo.fi
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12 VASTAUSTA

1) Heinäkuun puolivälissä 

(THL:n arvio 22.4.).

2) Leo Tolstoin.

3) 70 vuotta. Kymin kunnan 

teollistuneista osista muo-

dostettu kauppala aloitti 

vuoden 1951 alussa.

4) Merkurius.

5) Hampaiden 

kiinnityskudossairaus.

6) RKP:n Thomas Blomqvist.

7) Englannista (6), Espanjasta 

(3) ja Italiasta (3).

8) Max Jakobsson.

9) Noin 3 076 000, joista noin 

341 000 oli vailla vakinaisia 

asukkaita (tilastotieto vuo-

delta 2019).

10) Vuonna 1962, meripäivä-

vieraita oli 30 000.

11) 1. elokuuta.

12) 42-vuotias, syntynyt 

6.5.1978.

 
Avattu uudet 

pienvarastotilat Kotkaan.
21 - 20m  varastoja sekä yksityisille että yrityksille. 

Seppolantie 5B, Kotka 
Soita ja kysy lisää 040-9011304 www.tehovarastot.net

Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
Jari Rahikka
puh. 044 550 5575

OMAnuohoojan voit tarkistaa osoitteesta: www.nuohoojat.�

Muistathan vuosittaisen nuohouksen!
Tilaa kiinteistösi nuohous ja öljykattilan puhdistus

Paikallinen nuohousyrittäjä • Pitkä työkokemus
Yhteydenotot arkisin klo 8-18

PESU- 
KUPONKI

15,-

19,-

29,-

Valitse  
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU
ovh. 19,80

HOHTOPESU
ovh. 35,00

KIILTOPESU
ovh. 25,80

Kuponki voimassa 
31.5.2021 asti
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Huoltokatu 1, 
Metsola, KOTKA 
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Sisustustalosta tuotteet ja vinkit onnistuneeseen
talon ulkomaalaukseen ja terassin kunnostukseen. 

Tikkurila Vinha
-peittävä suoja puulle 
-puolihimmeä vesiohenteinen 

89,90€ / 11,7L
(7,68€/L) + sävytys

Terassipesu
Rensa Terrace 1L,
-tehokas pesuaine
ennen terassin
käsittelyä 

8,90€ / 1L 

Terarassiöljylasta Anza 
-varsi+tyyny, nopea ja
helppo tapa
levittää puuöljy
terassille 

12,90€ 
Vaihtotyyny  
7,90€ 

Woodex puuöljy
-uudet ja painekyllästetyt
terassit, soveltuu myös
puutarhakalusteiden
kunnostamiseen. 

75€ / 9L

-myös varaosat, mm. Vastukset,
lasiluukkujen lasit 

Puukiuas
Kastor Karhu 20 349€

norm. 455€ 

Helo ja Kastor Karhu
kiukaat Sisustustalosta
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