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MAA-AINESTEN MYYNTI ALKANUT!
Monipuolinen valikoima
maa-aineksia:
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• kuorikkeet • mullat • kivituhkat
• hiekkalaatikkohiekat • pintasorat
• värisepelit • sepelit
• seulanpään kivet

PIHALAATAT & -HARKOT
Peräkärry lainaksi
maa-aineskuljetuksiin!
Löydät meidät
myös Facebookista

Avoinna
ark. 8-19, la 9-15
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Sapokasta Koskipuistoon
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Kotkan kaupunginpuutarhurin Heikki Laaksosen johdolla
likaisesta teollisuuskaupungista tuli Suomen puistopääkaupunki. Eläkkeelle heinäkuussa jäävä puutarhaneuvos
jättää jälkeensä paljon vaalittavaa.

Laaksonen aloitti Kotkassa 37 vuotta sitten. Kotkan visiitin piti jäädä muutaman vuoden mittaiseksi. Hän kuitenkin näki heti, mitkä mahdollisuudet Kotkalla olisi kehittyä
todelliseksi puistokaupungiksi. Siitä alkoi määrätietoinen
työ. Ensimmäisenä suurena kohteena oli Sapokka ja viimeisenä vielä työn alla oleva Koskipuisto.

Lopputulos, vertaansa vailla oleva erikoispuistojen verkosto, on nyt jokaisen nähtävissä. Helpolla se ei kuitenkaan ole syntynyt. Laaksonen myöntää myös, että keskittyminen erikoispuistojen rakentamiseen on jättänyt
muut kohteet kuten leikkipaikat vähemmälle huomiolle.

/8-9

Heikki Laaksosen oma vapaa-ajan keidas on Pyhtään Hevossaaressa, jossa atzalea on viihtynyt ja kukkinut aurinkoisessa kasvupaikassa jo parikymmentä vuotta. Tämän yksilön ansiosta Fuksinpuistosta on tullut Suomen komein atzaleapuisto. Sielläkin osa kasveista on auringossa. Vieressä valkoinen marjaomenapensas (malus sargentii).

Teemu Turunen arvostaa
elämisen laatua Kotkassa
K U VAAJA© K AIS A T U R U NE N

Metsänomistusta etänä
Etämetsänomistus on yleistä. Anja Roikosen oma metsä sijaitsee Juvalla.

/10
Taiteilija rakastui saareen
Haapasaaren kumpuileva maasto ja jykevä
peruskallio ovat Olavi Heinon rakkainta
maisemaa.

/12-13

/20
Teemu Turunen päätti palata opiskelujen jälkeen perheineen Kotkaan. Lakimies hyödyntää oman pelaajauransa kokemuksia edustaessaan muun muassa Suomen parasta jalkapalloilijaa Teemu Pukkia.

Aallonmurtaja valmistuu
Kaunissareen
Venesataman aallonmurtaja on viimeistelyä
vaille valmis.
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PÄÄKIRJOITUS

Aallolle arvoa
Eräänä toukokuun päivänä kirjailija, toimittaja Tommi Melender kuvaajineen vietti päivän Sunilassa.
Melender laati laajaa juttua Kotkasta ja nimenomaan
Sunilasta Image-lehteen. Koska olin Pro Sunila -yhdistyksen puheenjohtajana yksi haastatelluista,
sain jutun nähdäkseni etukäteen. Juttu ilmestynee
tällä viikolla.
Juttuun on haastateltu myös Suomen johtaviin
muuttoliikkeen tutkijoihin lukeutuvaa Timo Aroa,
joka uskoo, että etätyön yleistyminen antaa toivoa
sellaisille alueille, jotka ovat saaneet viime vuosikymmeninä siipeensä. Kun päivittäinen liikkuminen kodin ja työpaikan välillä ei enää olekaan arkea
eniten määrittävä tekijä, asuinympäristön viihtyisyys, väljyys ja asumisen edullisuus alkavat vetää
puoleensa.
Aron mukaan Kotka kuuluu niihin maakuntakeskuksiin, joilla on momentumia: ”Kaupungin vain pitäisi
osata pelata korttinsa oikein”. Olennaista on työpaikkojen ja palveluiden lisäksi kaupungin omaleimaisuuden hyödyntäminen.
Sunilan asuinalue on yksi osa Kotkan omaleimaisuutta. Aron mielestä on kummallista, ettei kaupunki ole nostanut Alvar Aaltoa ja hänen arkkitehtuuriaan paremmin esiin kuten ovat tehneet Seinäjoki
ja Jyväskylä.
Jotta etätyöläisen arkeen siirtyvät pääkaupunkiseutulaiset voisivat löytää Sunilan funkistalot,
Kotkan pitäisi Aron mielestä sisällyttää ne kertomukseensa. Hän huomauttaa, että ihmiset eivät
voi kiinnostua sellaisesta, jonka olemassaolosta he
eivät tiedä.
Helsingistä Kotkaan on henkisesti pitempi matka
kuin fyysisesti. Henkistä etäisyyttä olisi pystyttävä lyhentämään. Kaupunginpuutarhuri Heikki
Laaksosen johdolla Kotkaan tehty erikoispuistojen
upea verkosto on ollut jo pitkään parasta pr:ää kaupungille. Sen lisäksi historiastakin olisi vielä paljon
ammennettavaa.

EIJA ANTTILA

?

KADULTA KYSYTTYÄ
PAULIINA LUNNA

Mihin Kotkassa veisit ystäväsi/tuttusi?

Sara Pohjantuli

Aino Griinari

Hessu Kolehmainen ja AP Jukka Griinari
Railevirta

– Olen Langinkosken keisarillisessa kalatusmajassa
kesätyöntekijänä. Työhöni
kuuluu asiakaspalvelu ja
museo-oppaan tehtävät.
Ehdottomasti
suosittelen paikkaa kaikille ja tulen
tuomaan kaverini tänne.
Langinkosken luonto ja historiallinen arvo puhuttavat
minua eniten. Ylipäätään
Aleksanteri III:n elämä kiinnostaa matkailijoita.

– Käymme kavereiden
kanssa aika usein Santalahden luontopolulla ja sinne mieluusti veisin vieraitakin, koska luonto ja meren
läheisyys tekevät alueesta
houkuttelevan. Katariinan
Meripuistossa on kiva istua aurinkotuoleilla, käydä
piknikillä, ollaan myös tutustuttu siihen puistoplanetaarioon. Toivottavasti
lampaat tulisivat sinne tänäkin vuonna.

Moottoripyöräilijöiden suosikkikahvila on Susikoskella
– niin myös Hessun ja AP:n.
– Susikosken kahvila on
hyvä kohtaamispaikka muiden moottoripyöräilijöiden
kanssa. Sen lisäksi tänne
on kiva pysähtyä kahville
ja samalla ihailla kaunista
Kymijokea.
– Sapokkaan tulee useimmin vietyä tutut. Kahviloissa maistuu aina olut tai
kahvi.

- Kaikki Kotkan puistot ovat
upeita esiteltäviä tutuille.
Joki- ja Koskipuistoissa on
jotakin vielä hienompaa.
Kaunissaari on myös tutustumisen arvoinen paikka.
Äijänniemi ja sen ympäristö jää monilta kesällä huomaamatta, sen pitkä rantaviiva ja edessä avautuva
Suomenlahti saaristoineen
on hieno.

Kymensuu-lehti luettavissa myös verkossa
Kymensuu-lehden voi näköislehtenä osoitteessa
www.kymensuu.fi

Palautetta jakelusta voi antaa toimitukseen (045124 6462, eijaanttila@outlook.com ) tai suoraan jakelijalle
(http://jakelusuora.fi/fi/jakelupalaute, 029-0010043).

Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 12.8.

KOLUMNI

KARI HÄKÄMIES, kirjoittaja toimii Varsinais-Suomen maakuntajohtajana

Mistä kotkalaisuus on tehty?
Olen asunut hiukan siellä sun täällä ympäri Suomen ja oppinut heimo-ominaisuuksista paljon. Savolaisuus on savolaisuutta
ja varsinaissuomalaisuus varsinaissuomalaisuutta. Selväksi on myös tullut,
että mitään kymenlaaksolaisuutta ei ole
olemassa, ehkä juhlapuheissa, mutta ei
muutoin. Ihmiset ovat ja haluavat olla kotkalaisia, haminalaisia, pyhtääläisiä tai kouvolalaisia, mutta kukaan ei tituleeraa itseään kymenlaaksolaiseksi.
Kun kymenlaaksolainen määrittelee itsensä pelkästään kotikuntansa perusteella, se ei ole mikään ihme. Jo pelkästään
maakunnan eteläisessä osassa ihmiset
erottuvat tosistaan, riippuen siitä, ovatko
he haminalaisia, vai kotkalaisia.
Kotkan identiteetti on vahvin, tai ainakin
tunnetuin. Siihen on ymmärrettävät syyt.
Kun kotkalaisesta tulee valtakunnallisesti
jotakin, hän ei muutu yhdessä yössä stadi-

laiseksi, vaan aika usein korostaa edelleen
olevansa sieltä, missä ”kunnon kundia ei
päähän potkaista.” Urheiluselostajat kertovat aina Teemu Pukin olevan Kotkasta,
ei Helsingistä, josta hän Klubin kautta oikeasti maailmalle lähti.
Kotkalaisuudessa on taatusti myös raivostuttavia piirteitä. Tunnusomaista on,
että puheääni on kuuluva, omia urheilutai kulttuurisuorituksia ei kätketä vakan
alle ja luottamus siihen, että keskustelukumppani, oli hän kotoisin sitten mistä
tahansa maailman kolkasta, tietää missä
Kotka sijaitsee ja että se on maailman johtavia satamakaupunkeja.

Antero Kekkonen, joka hyppäsi televisioruudusta politiikkaan jo 1987, mutta vieläkään Yle ei ole löytänyt yhtä puhtaasti
artikuloivaa toimittajaa hänen sijaansa.
Päätoimittajakaartista kotkalaistausta
on ainakin Ylen Riikka Räisäsellä ja myös
hiljattain eläköitynyt Ilta-Sanomien päätoimittaja Tapio Sademies on syntynyt
Kotkassa.
Musiikin alueella on tyypillistä, että kevyt
musiikki on ottanut selkeän voiton klassisesta. Tapani Kansa, Erkki Liikanen, Juha
ja Ilkka Vainio… Listaa riittää, olkoonkin,
että suurimmat tähdet alkavat olla emerituksia ja osa on jo nukkunut pois.

Kotkalaisuuteen liittyy usein tietyn sortin
lyhytjännitteisyys. Kaupunki on saattanut
maailmalle valtavasti suuremman määrän
toimittajia kuin kirjailijoita (toki heitäkin
löytyy, pisteenä i-kirjaimen päällä akateemikko Toivo Pekkanen). Tunnetuin lienee

Onko lyhytjännitteisyys, tai joku muu ominaisuus, huono vai hyvä asia, on yhdentekevä juttu. Oleellista on, että kaupungilla
on profiili.
Kun Porissa tehtiin yhtä Jussi Vares-elokuvista, kaupungista etsittiin avustajia,

jotka olisivat jonkin sortin laitapuolen kulkijoita. Osa porilaisista suuttui. Täysin vastakkaisen kannan otti Satakunnan Kansan päätoimittaja Jouko Jokinen. Hänen
mukaansa porilaisten oli syytä olla vain ylpeitä, että heidän kaupungissaan on niin
aitoa särmää,
että se kiinnostaa jopa elokuvateollisuutta.
Jokiseen on
helppo
yhtyä.
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TV antaa väärän kuvan tapahtumista
Muistan hyvin, kun jouduin maaliskuussa kantamaan tavaroita työpaikalta kotiin. Tein toimiston keittiön isolle
pöydälle, muut huoneet olivat jo muiden perheenjäsenten toimistoja.
Ensimmäinen huono uutinen kuului maaliskuussa koripallosarjasta yli 50-vuotiaille. Olin ajatellut pelata sarjassa, koska siellä pelasi paras koriskaverini ja entisiä NB -pelaajia. Mutta onneksi päätin tehdä niin vasta ensi vuonna.
Ensimmäisen playoff-pelin jälkeen voittajajoukkue meni
juhlimaan ja melkein kaikki pelaajat saivat koronatartunnan. Kolme heistä kuoli.
Muistan myös, kuinka lääkäri kaverini saattoi kertoa
päivästään läheisessä sairaalassa: ”Tänään kahdeksan
kuolemaa”.
Mieleeni tulevat myös viruksesta johtuvat hyvät asiat.
z Ihmiset joutuivat puhaltamaan yhteen hiileen.
Osavaltioiden kuvernöörit auttoivat toisiaan jakaen
resurssejaan. Washingtonia lukuun ottamatta politiikka hävisi kuvioista ja suhtautuminen virukseen oli
asiallista ja tosiasioihin perustuvaa.
z Saasteinen, autoista johtuva ruskea ilmakerros
New Jerseyn yläpuolella hävisi pariksi kuukaudeksi.
Meiltä näkyy ikkunoista taivaanranta New Jerseyn
puolella ja osa Manhattanin ”skylinea”.
z Työmatkan puuttuminen säästi kaksi tuntia muille asioille.
z Seuraavaa pandemiaa varten ollaan järjestelemässä uutta organisaatiota, jota ei ennen ollut.
z Eläimet saivat olla rauhassa pari kuukautta. Pesukarhuja nukkui takapihoila. Brooklynissa ja Bronxissa
näkyi enemmän kojootteja ja jopa majavia.
z On opittu, että vanhusten hoitokodeissa on melkein kaikissa maissa paljon parantamisen varaa.
z Olen käynyt puistossa usein lintuja bongaamassa.
Tämän kesän ennätys on 22 eri lajia yhtenä päivänä.
Näin myös haikaran nielevän ison kilpikonnan. Siihen
meni 10 minuuttia.
z Joka lauantai tuttu DJ Guyanasta soittaa karibialaista tanssimusiikkia facebookin kautta ja olemme
olleet online-tansseissa viikoittain.

Mieleeni jäi myös yksi ennakkoluuloihin perustuva virhe.
Pandemian alkuvaiheilla maan johto varoitteli Kiinasta
tulevaa virusvaaraa, mutta Eurooppa unohdettiin kokonaan. New Yorkiin tulikin lento lennon jälkeen ihmisiä
idästä, etenkin Italiasta. Nyt onkin selvää, että New Yorkin Covid-19 virus on DNA analyysin mukaan peräisin
Euroopasta.
Suomeen verrattuna erilaista on se, että melkein kaikki
käyttävät hengityssuojaimia, jopa yksin kävellessään.
Ihmiset eivät tunnu riitelevän siitä, ovatko ne hyödyllisiä
vai ei.
Juuri kun Covid-19 alkoi olla hallinnassa, George Floyd
kuoli väkivaltaisesti poliisin käsiin Minnesotassa. Tämä ja
ehkä nykyisen poliittisen johdon käyttäytyminen sai tulvaportit avautumaan. Koko kansa näyttää kavahtuneen
ja nousseen barrikaadeille.
Hienoa on mielestäni se, että ihmiset, jotka ovat eivät ole
poliisivakivallan kohteena, ovat ottaneet asiakseen ajaa
vähemmistöjen asiaa. Mielenosoitukset ovat jatkuneet
jo pari viikkoa. Parin korttelin päässä meiltä on Flatbush
Avenue, joka kulkee Brooklynin halki Manhattanilta Atlantin rannalle. Se on ollut päivittäisten mielenosoitusten
näyttämö.
Mielenosoitukset ovat olleet suurimmalta osalta rauhallisia, vaikka joskus jotkut henkilöt ovat käyttäneet
tilaisuutta hyväkseen ja varastelleet tavaroita ikkunoita
rikkomalla. Nuo hetket usein päätyvät televisioon ja antavat väärän kuvan tapahtumista. Joka tapauksessa, nyt
tuntuu silta, että muutoksia on tulossa parempaan suuntaan. Paine on niin kovaa.
Poliisien koulutusta ollaan muuttamassa monessa paikassa. Rahaa on tullut rasismin vastaiseen työhön (Michael Jordan 100 miljoonaa dollaria). Asiasta puhutaan
kaikkialla, kouluissa, lakitoimistoissa, televisiossa, jopa
muissa maissa. Näyttää silta, että ihmiset, jotka eivät
ole asiasta aikaisemmin valittaneet, ovat ottaneet asian
omakseen.
ARI RÄISÄ,
Kirjoittaja on entinen kotkalainen,
joka asuu New Yorkissa.

12 KYSYMYSTÄ

1) Kuka oli Karhulan ensimmäinen
kauppalanjohtaja?
2) Kuinka vanha on amerikkalainen elokuvanäyttelijä ja -ohjaaja Clint Eastwood?
3) Mikä on kaskikeiju?
4) Mikä on Suomen kauppalaivaston alusten
määrä?
5) Paljonko ovat Kotkan kaupungin toimintakulut vuodessa (tilinpäätös 2019)?
6) Kenen säveltäjän teoksia ovat Unkarilaiset
tanssit?
7) Mikä on pinta-alaltaan Euroopan laajin
kaupunki?
8) Missä sijaitsee Linnunlahden ravirata?
9) Kuinka paljon on vedenpinnan kokonaispudotus Saimaan kanavan alun ja lopun
(Suomenlahti) välillä keskimäärin?
10) Seiväshyppääjä Pentti Nikula hyppäsi Euroopan ennätyksen Karhulan keskuskentällä 8.6.1962. Paljonko tulos oli?
11) Mikä on apportti?
12) Kuinka monta vesivoimalaitosta on
Kymijoessa?
Vastaukset sivu 23.

!

LYHYET

z Kesäyössä, makuuhuoneen ikkuna auki,
yhtäkkiä herätessään voi empaattisesti ajatella, miten jonkun nuoren miehen itsetunto ja elämänhallinta vahvistuu, kun hän vihdoin saa jotakin aikaan. Jos ei muuta, niin
moottorin pärinää ja pakoputken paukahduksia yöhiljaiseen kaupunkiin. – Valoisa ajattelija
z Kotkan kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä olisi viime vuoden jälkeen ollut yli 17 miljoonaa euroa, ellei olisi löytynyt 1990-luvun puolivälissä tehtyä virhettä kaupungin omistamien
energiayhtiön osakkeiden arvossa. Vastausta
kysymykseen kriisikunnan asemaa loitontavan
potin synnystä ei löytänyt tarkastuslautakunta,
kuten eivät ole löytäneet aikaisemminkaan asiaa
käsitelleet instanssit. Toinen yhtä avoin hyvä kysymys on se, miten tällainen virhekirjaus on päässyt kulkemaan taseesta toiseen 25 vuoden ajan!
z Oletteko huomanneet, että ennen tuli, mutta
nykypuheessa saapuu: juna saapuu asemalle, raha
saapuu tilille, sadealue saapuu. Pian varmaan vesikin saapuu hanasta, ja hampaaseen reikä. Tulla-verbi on joutumassa samaan erityissanastoon, mihin
panna-verbi on pantu jo aikaa sitten. – Kielipollari

Tällä palstalla julkaisemme lukijoiden lyhyitä kommentteja. Kirjoitusta ei ole pakko signeerata. Se saa
olla korkeintaan 350 merkkiä (sisältäen välilyönnit).
Lähetä kommenttisi joko tekstiviestillä numeroon
045 124 6462 tai sähköpostilla eijaanttila@outlook.
com. Laita alkuun: LYHYET.

Ari Räisä (edessä) on entinen kotkalainen, joka asuu New Yorkissa. Yhdysvalloissa on viime aikoina osoitettu voimakkaasti mieltä sen jälkeen, kun kun GeorgeFloyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsiin.
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Kaunissaaressa on pian erinomaiset olosuhteet rakentaa laitureita sadoille veneille.

Se valmistuu sittenkin
Kaunissaaren venesataman aallonmur– Kaikki likapyykki on helptaja on viimeistelyä vaille valmis.
EIJA ANTTILA
Kaunissaaren
pienvenesataman surullisen kuuluisaksi tullut aallonmurtaja
alkaa olla valmis. Satamien
rakentamiseen erikoistunut
kotkalainen Merikuriiri Oy
tekee valmiiksi ensimmäiseltä urakoitsijalta kesken
jääneen urakan.
Aloittaessaan työt huhtikuussa Merikuuri arvioi
homman olevan kesäkuun
loppuun mennessä tehty ja
niin se tulee olemaan. Kevään ja alkukesän säät ovat
olleet merellä rakentamiseen varsin suosiolliset eli
vähätuuliset.
– Jos tuulee 5-6 metriä sekunnissa, se on jo liikaa.
– Kiviä on tuotu proomulla
Kotkasta. Ensin siirrettiin
Pyhtäältä Siltakylän rampin kainalosta moottoritien
rakentamisesta yli jäänyt
kasa. Loput täytyi ostaa
muualta, sanoo Merikuriirin
toimitusjohtaja Jussi Keveri.
Kiveä on kuljetettu mantereelta ja asemoitu aallonmurtajaan noin 18 150 tonnia. Kuutioissa määrä lienee
noin 7 000.
Keverin mukaan ei ole lainkaan sama, mitä kiveä aallonmurtajaan laitetaan.
– Alun perin aallonmurtajaan tarvittavat kivet oli
ajateltu saatavan kasatuksi
sataman syventämiseksi

tehdystä ruoppauksesta.
– Ruoppausmateriaali oli
kuitenkin enemmälti savea
kuin kiveä.
Kiven kuljetus mantereelta
saareen on paitsi hankalin
myös kallein osa projektia,
koska kuljetuskaluston pitää olla riittävän jykevää.
Merikuriirin merikuljetuskalusto on sen verran suurta,
että yhdellä kertaa kulkee
2500 tonnia tavaraa. Yhtiön
suurin, Viiru-lautta kantaa 5
000 tonnia, mutta Kaunissaaren satama-altaan 2,4
metrin syvyys rajoittaa lastin määrän 2 500 tonniin.
– Nyt kivet ovat saaressa,
loppu
on
perusmaanrakennusta.
Alun perin aallonmurtajan
piti valmistua viime vuoden huhtikuussa, mutta
ensimmäisen urakkakilpailun voittanut joensuulainen Rapinsto Oy ei koskaan
päässyt maaliin, eikä edes
puoleen väliin. Kun alkuperäinen urakka-aika oli
ylittynyt kahdeksan kuukautta, Pyhtään kunta purki
sopimuksen tämän vuoden
tammikuussa.
Jussi Keveri ei ollut yllättynyt siitä, että alkuperäinen
urakka meni pieleen. Hän
näkee syytä niin sysissä kuin
sepissäkin.

po heittää edellisen urakoitsijan niskaan. Ja totta onkin, ettei sillä ollut sopivaa
kalustoa kivien tuomiseksi
mantereelta.
– Mutta kyllä aallonmurtaja
oli myös huonosti suunniteltu ja kuviteltiin, että se
saadaan tehtyä 500 000
eurolla.
Keverin mukaan aallonmurtaja oli alun perin suunniteltu liian kapeaksi ja matalaksi.
Osana massan sijoitussuunnitelmaa oli, että liettyvät
maa-ainekset
sijoitettaisiin aallonmurtajan sisään
kankaaseen kietomalla ja
asettamalla päälle kiviä pitämään maa-ainekset paikoillaan suojaamassa satamaa aallokolta ja ahtojäiltä.
– Valitettavasti liettyvät
pienipartikkeliset maa-ainekset eivät kestä kasassa
Kaunissaaren kaltaisessa
ulkosaaressa, jossa meriveden virtauksen, aallokon ja
tuulten vibra tekee töitä 365
päivänä vuodessa.
Luotsinakin työskentelevä
Keveri on myös merikapteeni, joka tuntee elementtinsä läpi kotaisin. Hän huomauttaa, että Kaunissaari
sijaitsee aivan ulkomeren
”reunalla”, mikä tarkoittaa,
että sen satama on alttiina
vallitsevien tuulten (etelä,
lounas ja länsi) aiheuttamalle aallokolle.
Aallon korkeus voi Keverin
mukaan nousta helposti

KU VA A JA © M A RKKU KO RPPA S

Aallonmurtajan rakentamiseen tarvitaan järeää kalustoa, joka on tuotava mantereelta.
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

jopa 4-5 metriin.
– Suomenlahden ja osin
pohjoisen Itämeren pauhu
rankoo Kaunissaaren aallonmurtajaa todella kovalla
voimalla pitkin vuotta.
– Pahin tilanne on, jos meren jäät lähtevät myrskytuulen mukana liikkeelle ja
ahtautuvat vasten aallonmurtajaa. Siinä puhutaan
sellaisista luonnonvoimista, Merikuriiri Oy on Satu ja Jussi Keverin monet myrskyt kesjoiden ymmärtäminen on tänyt perheyritys.
haasteellista mutta erittäin
tärkeää.
Pyhtään kunta aikoo ha– Vain luonnonvoimat Pyhtään kunnalle aallon- kea Rapinstolta korvausta
ymmärtämällä voi yrittää murtaja on iso hanke, jon- kaikista
kustannuksista,
tehdä riittävän kestävän ka tavoitteena on rakentaa jotka aiheutuvat urakan
rakenteen, jonka tulee kes- Kaunissaaresta Suomen- loppuun saattamisesta siltää satoja vuosia, tuhan- lahden helmi, jonka mari- tä osin, kun ne ylittävät alsia myrskyjä ja ahtojäiden nassa voisi olla tilaa jopa kuperäisen urakkasumman
paineita.
sadoille venepaikoille.
viivästyssakkoineen.
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Sunilan koelaitos valmis
ensi vuoden alussa
Stora Enson koelaitoksen avulla puusta saadaan raaka-ainetta esimerkiksi
paristoihin.

KOTIMAAN MATKAILUA
24.6.

Bengtskärin majakka,
bussi ja merimatka, lounas. 149 €
1.7.
Saimaan kierros alk. 50 €
15.-18.7. Runon ja Rajan tie
(Ilomantsi-Kuusamo-osuus)
5-12.9. Ruskamatka Kilpisjärvelle 699 €
20-27.9. Ruskamatka Kilpisjärvelle 699 €

EIJA ANTTILA

toimisto@heinotours.com tai p. 0440 653 102
Uusiutuvaa puupohjaista
hiiltä valmistava koelaitos valmistuu Stora Enson Sunilan tehtaalle ensi
vuoden alussa. Koelaitos
vastaa maailman akkumarkkinoiden kasvavaan
kysyntään.
– Sunilassa tullaan valmistamaan tehtaan erikoiskuivaa ligniiniä hyödyntäen grafiittia korvaa
materiaalia muun muassa
kulutuselektroniikan ja autoteollisuuden tarpeisiin
sekä suuriin energian varastointijärjestelmiin, sanoo projektipäällikkö Kari
Nikunen.
Stora Enso ilmoitti kymmenen miljoonan euron
investoinnistaan Sunilaan
viime heinäkuussa. Koelaitos on jatkumoa Sunilassa
2015 alkaneelle onnistuneelle ligniinin tuotannolle.
Stora Enson tähtäimessä ovat nopeasti kasvavat
akkumarkkinat, joilla kaivataan laadukkaita, hinnaltaan houkuttelevia ja vastuullisia materiaaleja.
– Sunilan biojalostamo

valmistaa ensimmäisenä
maailmassa huippukuivaa
(97%) ligniiniä männystä
ja kuusesta. Kuivuus takaa tasaisemmin laadun ja
reaktiivisuuden.
Sunilan biojalostamo tuottaa 50 000 tonnia ligniiniä
vuodessa. Se tarkoittaa
kymmentä 600 kilon säkkiä tunnissa. Ligniini on
myrkytön raaka-aine, jonka lämpöarvo on samaa
Projektipäällikkö Kari Nikunen esitteli Sunilan koelaitosta.
luokkaa kuin kivihiilen.
Ligniini on yksi puun pääainesosista. Sunilan tehtaalla
valmistettavalla ligniinillä,
tuotenimeltään Lineo™ by Sunilan tehdas
Stora Enso, voidaan jo nyt
z Kuuluu Stora Enson Biomaterials-divisioonaan.
korvata fossiilisia ainesz Tuottaa mänty- ja kuusihakepohjaista sellua
osia esimerkiksi liimojen
375 000 tonnia vuodessa), ligniiniä (50 000 t/a)
fenolihartseissa.
sekä mäntyöljyä ja tärpättiä.
Sunilan uusi koelaitos on
z Henkilöstöä noin 250.
yksi esimerkki siitä, kuinka
z Tehtaan ja sen yhteyteen rakennetun
fossiiliset materiaalit voiasuinalueen on suunnitellut Alvar Aalto.
daan tulevaisuudessa valz Tehtaan rakentaminen alkoi 1936 ja tehdas
mistaa uusiutuvasta matekäynnistyi keväällä 1938.
riaalista eli puusta.
Kaupallistamisesta päätetään koetuotannon tulosten arvioinnin jälkeen.

Konsultti luopui 700 000 euron
vaatimuksestaan
Kotkan kaupungin ei tarvitse maksaa noin 700
000 euron konsulttipalkkiota, joka olisi liittynyt
muutaman vuoden takaisiin Kymenlaakson Sähkön osakekauppoihin.
Osakekaupoista välityspalkkiota vaatinut Navigatum Oy lähetti toukokuun lopulla kaupungille
kirjeen, jossa yhtiö ilmoitti
luopuvansa vaatimuksestaan. Yrityksen mukaan
laskun lähettämisen jälkeen on tullut ilmi, että
laskun perusteena olevan
sopimuksen solmimiseen

liittyy kaupungin sisäiseen päätöksentekoon
liittyviä epäselvyyksiä ja
kaupunki on ilmoittanut
riitauttavansa laskun.
Navigatum Oy:n hallituksen puheenjohtaja on
Ville-Matti Sailas. Jos yrityksen lähettämä lasku
Kotkan kaupungille olisi
mennyt läpi, yhden hengen yritys olisi korjannut
sillä tulostaan ja liikevaihtoaan melkoisesti.
Navigatumin
liikevaihto esimerkiksi vuonna
2017, jolloin sopimuksen

alainen konsultointi on
tehty, oli 185 000 euroa.
Navigatumille eikä Sailakselle ole saatavissa
puhelinnumeroa.
Kaupunki ryhtyi selvittämään kesällä 2017 tehtyihin Kymenlaakson Sähkö
Oy:n osakejärjestelyihin
liittyvää välityspalkkiota,
kun se sai keväällä noin
700 000 euron laskun
asiantuntijapalveluista,
joita ilmoitetaan käytetyn
osakejärjestelyjen
yhteydessä.
Asiantuntijapalveluista
on 7.10.2016 päivätty toi-

meksiantosopimus, jonka on Kotkan kaupungin
puolesta allekirjoittanut
silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.
Kotkan kaupunginhallitus päätti tehdä tutkintapyynnön poliisille koskien
osakekauppoihin
liittyviä toimeksiantosopimuksia. Kaupunki pyysi
poliisia tutkimaan, onko
sopimuksen allekirjoittajalla Lindelöfillä ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.
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Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen jää eläkkeelle kesällä.

Taksvärkki on tehty
Heikki Laaksosen johdolla likaisesta
teollisuuskaupungista tuli Suomen puistopääkaupunki. Eläkkeelle heinäkuussa
jäävä puutarhaneuvos jättää jälkeensä
paljon vaalittavaa.

On Kotkan, kotkalaisten
ja oikeastaan koko suomalaisen viherrakentamisen suuri onni, että Kotka
Svenska Samskolan ammatinvalinnan opettajalla ei aikoinaan ollut aivan
ajantasaiset tiedot hallussaan. 70-luvun puolivälissä lukion loppuvaiheessa
Heikki Laaksosen mielessä
oli arkkitehdin ammatti, mutta haave romuttui
opettajan ”tietoon”, että eihän lyhyen matematiikan
opinnoilla voi arkkitehdiksi
edes pyrkiä.
Olisi voinut, mutta Laaksoselle asia selvisi vasta vuosia myöhemmin. Silloin hän
oli jo valinnut rakennusten
sijaan ympäristön suunnittelun innostuttuaan alasta
Lahden silloisen kaupunginpuutarhurin Arvo Toi-

Hän sanoo olevansa edelleen käytettävissä suunnittelijana, mutta enää se
ei ole hänen elämässään
ykkösasia. Oma paikka
Pyhtään Hevossaaressa
TEKSTI JA KUVAT odottaa ja pääkirjastosEIJA ANTTILA ta yhdessä Olavi Heinon
kanssa syksyksi varattu
volan
lehtihaastattelun näyttelyaika.
luettuaan.
Koskaan emme saa tietää, Heikki Laaksonen aloitti
mitä Laaksonen olisi saa- Kotkassa 1983 ensin apunut aikaan arkkitehtina. laiskaupunginpuutarhuPuistojen suunnittelijana rina siirtyen hyvin pian
hänen meriittilistansa on kaupunginpuutarhuriksi.
Suomessa vertaansa vail- Yhdysvalloissakin opiskella. Eikä mistään muualta, lut ja Oslossa työskennelainakaan Suomesta, löydy lyt nuori hortonomi ajatsamankaltaista
erikois- teli, että olisi Kotkassa 3-4
puistojen sarjaa, joka Kot- vuotta.
kaan Laaksosen aikana on Sy n ny i n ka u p u n g i l l e e n
Kotkalle hän kuitenkin ansyntynyt.
Laaksosen viimeinen työ- tautui tunnetuin seuraukpäivä Kotkan kaupun- sin, mutta kilpakosijoitakin
ginpuutarhurina on 10.7. matkan varrella on ollut
Marraskuussa 65 vuotta kuten Tampereen kaupuntäyttävä puutarhaneuvos ki 1980-luvun lopulla.
jää hyvillä mielin viettä- Laaksonen pystyi kuvittemään eläkepäiviä viralli- lemaan, mitä kaikkea Kotka
sesti 1.9. alkaen.
voisi olla, jos sille annetaan
– Enköhän ole oman taks- mahdollisuus. Laaksonen
värkkini tehnyt, Laaksonen ryhtyi puhemieheksi.
sanoo.

Laaksosen aloittaessa Kotka oli likainen teollisuuskaupunki ja Sapokanlahti
pahoin saastunut, haiseva lammikko. Kukapa olisi
tuolloin uskonut, että kymmenen vuoden kuluttua
paikalle olisi rakennettu
keidas, josta tulisi Suomen
palkituin puisto.
Laaksonen itse varmasti
uskoi. Eteenpäin-lehden
haastattelussa 24.8. 1986,
siis vuosia ennen kuin
Sapokan
rakentaminen
lähti käyntiin, Laaksonen
totesi, että ”Sapokka on
mahtavien mahdollisuuksien
vetovoimatekijä.”
Laaksosen profetia ulottui
Sapokkaa laajemmallekin:
”Kotkan ilme muuttuu vielä
tulevaisuudessa.”
Kun Sapokka pitkän väännön jälkeen sai rahoituksensa ja yleisönkin hyväksynnän valmistuen lopulta
vuonna 1994, kaupunginpuutarhuri sai lisää pontta
visioilleen Kotkasta todellisena puistokaupunkina.
– Määrätietoisella työllä
Kotkan imago pystyttäisiin kymmenessä vuo-

Lampaat ovat jo useamman kesän huolehtineet osasta
nurmenleikkuuta Hevossaaressa.
dessa muuttamaan niin,
että Kotka olisi eturivin
puistokaupunkeja
koko
maassa. Kaupunki tunnettaisiin muutenkin hyvästä
ympäristöstään eli puhdistuneesta joestaan ja
saaristostaan, Laaksonen
totesi Kymen Sanomissa
17.9.1995.
Tämä kaikki on toteutunut,
hienot puistot ovat seuranneet nonstoppina toisiaan. Mutta monet niistä
ovat syntyneet tuskan
kautta.

Koko 1900-luvun viimeiset vuosikymmenet
Kotkassa oli pieni, mutta
sitäkin äänekkäämpi toisinajattelijoiden joukko,
jonka mielestä kaikki, mitä
Laaksonen ja puisto-osasto tekivät, meni pieleen.
Kovimmilla
panoksilla
ampui Kotkan ympäristöseura, joka muun muassa
yritti sabotoida yrttipuiston rakentamisen Redutti
Kotkaan tilaamalla museovirastosta sopivan sisältöisen lausunnon.
– Vielä Meripuistoa tehtäessä kampittajilla oli vähän
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Heikki Laaksosen tärkeät paikat
z Sapokan vesipuisto. Sitä en pysty tällaisessa listauksessa ohittamaan,
koska siitä kaikki alkoi. Se oli iso mahdollisuus, mutta myös riski. Siihen liittyy
paljon fyysistä ja henkistä työtä.
z Katariinanniemen meripuisto. Siinä kiehtoo sen moninaisuus, jota
ympäröi meri. 1700-luvun linnoitusten rauniot täydentävät kokonaisuuden.
z Jokipuisto. Pieni, mutta aivan omanlaisensa kokonaisuus. Olin ajatellut
pitkään, että lummelampi pitää johonkin saada.
z Koskipuisto. Työn alla oleva on aina eniten mielessä. Veden liike ja ääni,
parhaimmillaan pauhu, on myös terapeuttista.
z Pyhtään Hevossaari. Tärkein maisema on kuitenkin oma lahti, joka
avautuu edessä, kun silmät aamulla avaa. Se on myös lapsuuden maisema,
rikas lintulahti.

– Olen aina pyrkinyt säilyttämään eri kohteissa kaiken sen luonnonvaraisen,
joka vain on ollut mahdollista ja järkevää säilyttää. Koskipuistossahan se on
koko puiston ydinjuttu.
– Luonto on luonut mahdollisuudet ja muokannut, ihminen vaan
vähän viimeistellyt, jotta ihmisen jäljet eivät liikaa vaurioita arvokkaita
luontoarvoja.
– Kaikissa nimeämissäni rakennetuissa puistoissa olen hakenut vesiaiheilla
osittain myös visuaalista äänimaailmaa myös. Liikkuva vesi myös kosteuttaa
eli parantaa ilmanlaatua.
– Vesi puutarhassa tai puistossa on kun takka olohuoneessa, jatkuvaa
muodonmuutosta ei väsy katselemaan, Heikki Laaksonen sanoo.
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Skippy Toursin matkoja Suomessa, Venäjälla ja Baltiassa.

Kokoa ryhmä ja tilaa bussi!
Alkamassa vakituinen linjaliikenne
Kotkasta Viipuriin neljä kertaa viikossa, kun raja aukeaa.
Viipurista hyvät junayhteydet Pietariin ja takaisin bussille.

+358 44 743 3044 • www.skippytours.fi

Kaikki matkustamiseen liittyvät palvelut.
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Pyhtään Hevossaaren maisema, johon Heikki Laaksonen herää eläkkeensä myötä yhä
useammin.
yritystä, mutta sitten vastarinta mureni.
– Yhtään suunnitelmaa
emme kuitenkaan kriitikoiden
vaatimuksesta
muuttaneet.
Laaksonen
myöntää,
että välillä kyllä on sattunut. Toisaalta sitä arvokkaammalta tuntuvat
onnistumiset.
Laaksonen myöntää senkin, että hän on asettanut
erikoispuistojen verkoston
rakentamisen
etusijalle
joidenkin muiden kohteiden kustannuksella.
– Esimerkiksi leikkipaikat
ovat jääneet vähemmälle.
Nyt niihin pitääkin satsata
kunnolla 4-5 vuotta ja tehdä niistä kaikenikäisten ihmisten oleskelutiloja.
– Puistotoimen 450 000
euron vuosittaista investointimäärärahaa ei pidä
ainakaan pienentää.

Laaksosen
seuraajasta
kaupunginpuutarhuriksi
ei ole vielä tietoa, mutta
selvää on, että isojen saappaiden lisäksi odottamassa on erilainen rooli kuin
edeltäjällään.
– Työn painopiste muuttuu. Erikoispuistot on nyt
tehty ja ne pitää pystyä pitämään kunnossa.
– Se, mitä on vuosikymmenet rakennettu, voidaan
helposti muutamassa vuodessa tuhota kunnossapito romahduttamalla.
Niin Kotkan erikoispuistot
kuin Laaksonen itsekin
ovat saaneet vuosikymmenten kuluessa lukuisia
palkintoja. Ammatillisesti
tärkeimpänä hän pitää sitä,
että on saanut olla neljä
kertaa pääsuunnittelijana
Vuoden ympäristörakenne -palkitussa kohteessa.
Presidentin
myöntämä

puutarhaneuvoksen arvonimi on tietysti myös arvokas asia.
Laaksosen vision mukaan
Kotkasta on tullut Suomen
puistopääkaupunki, josta
jokainen kotkalainen voi
olla ylpeä.
– Se onkin parasta, että
kaikki kotkalaiset voivat
kokea olevansa isäntiä
puistojen Kotkassa.
– Kun kotiseudulta löytyy aidosti asioita, joista voi olla ylpeä, se lisää
sitoutumista.
– Puskaradio on tehokkainta kaupunkimarkkinointia.
Kotkan tarina likaisesta teollisuuskaupungista
puistopääkaupungiksi on
luettavissa syksyllä ilmestyvästä kirjasta, jota tämän jutun haastattelija ja
haastateltava valmistelevat yhdessä graarikko Seppo Vakkarin kanssa.
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Huumantie 5, 48230 Kotka. www.jussinjattikirppis.fi

Tervetuloa!
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Metsien Suomea hoidetaan
yhä enemmän etänä ja eläkkeellä
Kotkalaisen Anja Roikosen metsäsuhde syntyi Savossa Purholan kylässä.
Nyt omaan metsään on matkaa yli 200
kilometriä.
TEKSTI JA KUVAT
JORMA JYRKILÄ
Suomalaisista yli 500 000
omistaa metsää joko yksin,
perheensä kanssa tai perikunnan jäsenenä. Kotkalainen Anja Roikonen on yksi
heistä.
– Olen eläkkeellä ja metsäni
sijaitsee Juvalla, Roikonen
kertoo.
Hän onkin uunituoreen
tutkimuksen mukaan mitä
tyypillisin metsänomistaja.
Luonnonvarakeskuksen
Suomalainen metsänomistaja 2020 raportin mukaan
eläkeläiset omistavat yli
puolet metsistä.
Myös palkansaajien osuus
on kasvanut viimeisen 10
vuoden aikana. Vain runsas
kolmannes metsänomistajista asuu enää omistamallaan tilalla.
–Lapsuuteni asuin metsän
keskellä. Kirkonkylälle oli
matkaa 18 kilometriä, Roikonen kertoo.
Karkeasti ottaen suomalaisista metsistä kaksi
kolmasosaa on yksityisten omistuksessa. Valtio,
metsäteollisuus ja erilaiset
yhteisöt omistavat myös
merkittävästi metsiä. Valtion omistuksen painopiste on pohjoisessa.
Roikosen
metsäsuhde
on syntynyt Savossa Ju-

van kunnassa Purholan
kylässä.
– Muistan hyvin, kuinka olen lapsuudessa isän
kanssa istuttanut metsää
siemenistä alkaen, Roikonen kertoo.
Metsän saaminen perinnöksi tulee monelle enemmän tai vähemmän yllätyksenä. Uusia asioita on
paljon.
– Muistan ensimmäisen
puukauppani. Olin kaikkien
käsitteiden kanssa aika
ihmeissäni.
Asuinpaikan ja metsän
pitkä etäisyys tuo monelle haasteita metsänhoitoon, mutta apuakin on
saatavissa.
– Metsänomistaja saa hyvin ammattiapua omalta
metsänhoitoyhdistykseltä,
Metsäkeskukselta, puutavarayhtiöiltä ja muilta alan
organisaatioilta, Roikonen
selvittää.
Myös oman osaamisen kartuttaminen on mahdollista.
– Olen suorittanut metsätalousyrittäjän tutkinnon.
Se auttoi paljon metsäasioiden ymmärtämisessä
ja tietojen syventämisessä.
Aktiivisena metsänomistajana Roikonen on mukana
työryhmässä, joka valmis-

”

Muistan hyvin, kuinka
olen lapsuudessa isän
kanssa istuttanut metsää siemenistä alkaen.
ANJA ROIKONEN
telee Etelä-Kymenlaaksoon
uutta kanavaa paikkakunnan etämetsänomistajille.
–
Etämetsänomistajien
yhdistys on tarkoitettu
paikkakunnan
metsänomistajien
sosiaaliseen
verkostoitumiseen ja keskustelukanavaksi, Roikonen sanoo.
Taloudellisen hyödyn ohella
luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja metsien
monikäyttö kuten riistanhoito ovat lähellä Roikosen
sydäntä.
– Olin työssä terveydenhoitoalalla.
Mielestäni
metsä tarvitsee samalla
tavalla huolenpitoa kuin
ihminenkin.
Työn alla on metsäomaisuuden siirto seuraavalle
sukupolvelle, mikä on yksi
metsäalan kipukohdista.
– Onneksi poikani on kiinnostunut jatkamaan, RoiKotkalainen Anja Roikonen on tyypillinen 2020-luvun metsänomistaja. Hän on saanut
konen toteaa.
metsänsä perinnöksi ja on eläkkeellä. Sukupolvenvaihdos on jo käynnissä.

Etämetsänomistajille omat yhdistykset
Etämetsänomistajaksi
kutsutaan sellaisia metsänomistajia, jotka asuvat
etäällä
metsätilastaan.
Tällaisia metsänomistajia
on Suomessa kymmeniä
tuhansia. Jos metsänomistaja haluaa osallistua
metsänsä sijaintipaikkakunnalla
järjestettävää
koulutukseen, niin hänen
pitää luonnollisesti matkustaa paikkakunnalle.
Tähän tilanteeseen haluttiin saada muutos ja
monille
paikkakunnille

on perustettu metsätilaomistajayhdistyksiä, jotka
järjestävät koulutusta jäsenilleen asuinpaikkakunnalla. Vanhimmat yhdistykset ovat toimineet jo yli
30 vuotta.
Etämetsänomistajien Liitto on aktiivisesti hakenut
sellaisia kaupunkeja, joissa
vielä ei ole metsätilanomistajayhdistystä ja selvittänyt halukkuutta perustaa
yhdistys alueelle. Tätä työtä Etämetsänomistajien
Liitto on tehnyt yhdessä

Metsäkeskuksen kanssa.
Karhulassa
järjestettiin
keväällä 2020 tiedotustilaisuus asiasta ja paikalla
oli parikymmentä etämetsänomistajaa. Asia herätti
kiinnostusta ja joukosta
valikoitui puolen kymmentä sellaista henkilöä, jotka
ottivat asiakseen hoitaa
hommaa eteenpäin. Hieno juttu ja toivotaan, että
Kymenlaaksoon saadaan
perustetuksi oma yhdistys.
Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä metsätilanomistajayhdistys-

tä ja niiden jäsenmäärät
vaihtelevat muutamasta
kymmenestä useaan sataan. Yhdistysten keskusjärjestönä toimii Etämetsänomistajien Liitto, jonka
puheenjohtajana allekirjoittanut toimii.
Rauno Numminen,
Etämetsänomistajien
liiton puheenjohtaja,
metsätalousneuvos

Suomalainen metsänomistaja 2020
z
z
z
z
z
z
z
z
		

Eläkeläisiä yli puolet
Naisia neljä kymmenestä
Tilalla asuu kolmannes
Maatalouden harjoittajia joka kymmenes
Kuolinpesän hallussa joka kymmenes tila
Metsänomistajan keski-ikä 62 vuotta
Tilan keskikoko n. 30 hehtaaria
lisätietoja:
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837
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Tuttu hoitaja antaa kiireetöntä hoitoa
Hoivapalveluyritys
Kotkassa.

Kotkassa on aloittanut
uusi
hoivapalveluyritys
Wallaton. Forssassa muutama vuosi sitten perustettu yritys on nyt laajentanut toimintaansa useille
muille paikkakunnille.
Wallaton tarjoaa ikääntyneille ihmisläheistä palvelua asiakkaan omista
tarpeista lähtien. Kotikäynneillä käy oma tuttu
hoitaja, joka hoiva- ja hoitotyön lisäksi antaa tarvittaessa asiointi-, kauppa-,
ruoanlaitto- ja muuta apua
sekä tekee apuvälinekartoitukset ja hankinnat.
Kotkan Wallattomassa toimivat hoitajina Kirsi Taski-

Wallaton

aloitti kaikille, jotka kokevat tur-

vattomuutta, yksinäisyytTEKSTI JA KUVA: tä ja avuntarvetta – iästä,
EIJA ANTTILA asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.
nen ja Jaakko Sandström. Wallaton käyttää hyödyksi
Tavoitteena on antaa kii- myös teknologiaa ja tarjoaa
reetöntä, laadukasta ja ko- mahdollisuutta esimerkiksi
konaisvaltaista apua kotiin jatkuvaan videopuheluyhikääntyneen elämän lop- teyteen asiakkaan ja hänen
läheistensä välillä. Yhteys
puun saakka.
Taskinen ja Sandström us- on mahdollista asettaa aukovat, että palvelulle on keamaan automaattisesti,
joten siihen ei tarvitse itse
kysyntää.
– Tuntuu, että asiakkaat nousta vastaamaan.
ja omaiset arvostavat kii- Palvelun avulla myös hoireettömyyttä ja sitä, että toalan ammattilaiset voivanhuksen – usein muis- vat suorittaa etäkäyntejä
tisairaan – luona käy sama ja tarkkailla vanhuksen
tuttu hoitaja, Kirsi Taskinen vointia.
sanoo.
Wallattoman
konseptiin
Ikäihmiset ovat luonnol- kuuluu, että mukana olelisesti suurin ulkopuolis- vat hoitajat ovat itsenäisiä
ta apua tarvitseva ryhmä, yrittäjiä. Asiakkaat maksamutta palvelut sopivat vat palveluista itse. Sand-

Kirsi Taskinen ja Jaakko Sandström vievät kiireetöntä hoivapalvelua ihmisten luokse.
strömin mukaan yritys
on hakeutumassa myös
palvelusetelituottajaksi.
– Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia,
Sandström sanoo.

Sekä Sandström että Taskinen ovat peruskoulutukseltaan
lähihoitajia.
Taskinen opiskelee työnsä
ohessa jalkojenhoitajaksi.
Sandströmillä puolestaan

ovat meneillään geronomin opinnot.
Lisätietoja: Kirsi Taskinen
050 528 1463 ja Jaakko
Sandström 045 7877 9107.

Kirppiskansa lähti liikkeelle
Jussin Jättikirppis
muutti takaisin entisille kulmilleen.
Kirpputorikansa lähti liikkeelle heti, kun koronarajoitukset poistuivat. Se on
huomattu muun muassa
Jussin Jättikirppiksellä, joka
alkuvuodesta muutti uusiin
tiloihin Jylpylle, Hyvinvointikeskus Huuman naapuriin.
Vakioasiakkaat käyvät kirppiksellä päivittäin ja vapaata
myyntipöytää joutuu hieman odottelemaankin.
Uusissa tiloissa Jussin jättikirppis ehti olla auki vain
pari
kuukautta
ennen
koronasulkua.
– Myynti on palautunut koronaa edeltäneelle tasolle,
sanoo niin kirpputoria kuin
kuntosalia isännöivä Mikko
Paavola.
Kirppis palasi entisille kulmilleen tehtyään pikavisiitin


     


Mikko Paavola ja asiakaspalvelun Oona Orre ovat huomanneet, että vakioasiakkaat käyvät kirppiksellä
päivittäin.
Karhulan itäpuolelle. Viime
syksynä alkoi nykyisten tilojen remontointi suureen
teollisuushalliin.
– Kun olimme jo kaksi kertaa aikaisemmin tehneet
saman homman, tiesimme,
mitä tehdä. Meillä on viimeisen päälle hiottu konsepti.
Jussin Jättikirppis kysyi
myös asiakkailta, mitä he

eniten toivovat uusilta
tiloilta.
– Useissa vastauksissa toivottiin hyvää ilmanvaihtoa,
avaruutta ja tilaa. Olemme
uusineet kaiken, käytävät
ovat leveät ja valoa riittää.
Edelliseen paikkaan verrattuna neliöt ovat lähes tuplaantuneet 1200:aan. Myyntipöytiä on noin 170.

Pihkoon
uusi koulu etenee
Kotkan
kaupunginhalli- mediateekin rakentaminen nus sopisi Pihkoo—Pertuksella oli maanantaina
päätettävään
Pihkoon
koulun hankesuunnitelma.
Hallitukselle esitettiin hyväksyttäväksi vaihtoehto,
jossa koulu tehdään hirsirakenteisena ja paikalla
rakennettuna.
Hankkeen kilpailutuksen
valmistelu voidaan käynnistää kesän 2020 aikana.
Hankkeen jatkovalmistelussa kaupunginhallitus
pyytää selvittämään, onko

tarpeellista, mikäli tulevaisuudessa jokaisella oppilaalla on henkilökohtaiset
tietokoneet käytössä.
H a n ke s u u n n i te l m a s s a
kouluinvestointia perustellaan alueen veto- ja pitovoiman kasvulla. Uusi
koulu nähdään vetovoimatekijänä, joka saa jo nyt
lapsiperhevaltaisen alueen
suosion kasvavan edelleen.
Toteuttamalla hanke hirsikouluna,
uudisraken-

noo—
Jäppilä-alueen
maaseutumaiseen maisemaan hyvin. Kaupunkisuunnittelu tutkii alueen
lisärakentamismahdollisuuksia koulun oppilaaksiottoalueella riittävän oppilasmäärän varmistamiseksi
myös tulevaisuudessa.
Uudet tilat suunnitellaan
muuntojoustaviksi siten,
että niiden muuttaminen
toiseen käyttötarkoitukseen onnistuu.

   
   
      
    







 



Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
Jari Rahikka
puh. 044 550 5575
Paikallista ja luotettavaa nuohouspalvelua entiseltä
piirinuohoojalta, 40 vuoden työkokemuksella.
Savuhormien nuohous ja lämmityskattilan
puhdistukset Kotkassa ja Pyhtäällä.
OMAnuohoojan voit tarkistaa osoitteesta: www.nuohoojat.fi
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SAARISTON TARINOITA 3/3

Olavi Heino rakastui Haapasaaren jykeviin kallioihin
ensi silmäyksellä 70-luvulla. Pieni saari on kaukana,
mutta niin lähellä.

Maailman saarista Haapasaari vaikutti eniten
Taiteilija Olavi Heinon sielu on kiinni
Haapasaaren peruskalliossa. Hän on
maalannut rakkaasta saarestaan satoja
kuvia ja pitänyt siellä näyttelyitä 1990-luvulta lähtien.
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN
KUVAT@MIKA ROKKA&JUHA METSO/BANJA MEDIA OY

– Haapasaari kosketti minua enemmän kuin
mikään muu saari oli tehnyt. Ihastuin välittömästi
saaren peruskallioon ja
taivaanrantaan.
Näin kotkalainen taidemaalari ja runoilija Olavi
Heino kuvaa ensimmäistä
matkaansa Haapasaareen
neljäkymmentä
vuotta
sitten. Kotkan Taiteilijaseura oli perustettu vuonna 1977, ja taiteilijat kävivät
yhdessä kesällä retkillä eri
saarissa. Haapasaari meni
Heinon ihon alle.
– Sinne on niin pitkä matka, pelkkä matka irrottaa
sinut mantereen elämästä. Niin kaukana ja eristyksissä, oikea ulkosaari ja
siellä kylä.
Heino tunnustaa, ettei
pidä
hiekkarannoista.
Kenties siksi Haapasaaresta on tullut rakkaam-

pi kuin Kaunissaaresta.
Kaunissaarikin miellyttää
Heinoa, mutta se on niin
latteaa maata ja hiekkaa,
oikeastaan Haapasaaren
vastakohta.
– Haapasaaressa peruskallio kumpuilee. On siellä
latteaakin maata, mutta
kalliota kaikkialla ja niin
lujaa, että tuntee. Pientä saarta ympäröivän
meren ja luonnon kokee
vahvemmin.

Yli 450 teosta
saaresta
Heino on pitänyt kesänäyttelyn Haapasaaressa 1990-luvulta vuoteen
2018. Jokaisessa näyttelyssä on ollut esillä 20–25
saarimaalausta.
Heino
naurahtaa:
– Se tekee noin 450 Haapasaari-maalausta, joista
suuri osa kuvaa kallioita,

”

Olen aina
pelännyt ja
kunnioittanut merta.
OLAVI HEINO
merta ja taivaanrantaa
mutta suuremman osan
muodostavat pienet impressionistiset, kevyet tutkielmat. Niissäkin aina kun
olen kuvannut rakennettua ympäristöä, olen ollut
tarkka siitä, että teos ankkuroituun tiettyyn paikkaan, eikä ole paikaton.
Taiteilija yhdisti sanan ja
valokuvan vuonna 2017 julkaisemassaan Haapasaari-kirjassa. Valokuvissa oli
satakin vuotta vanhoja arkistokuvia ja sitten hänen
omia kuviaan. Menneen ja
nykyisen rinnastamisella
sekä sanallisten impressioiden, pienten proosallisten runojen kautta hän
halusi tuottaa sekä ajan
tunteen että viedä omia
ajatuksiaan ihmisille.
– Kirja oli kunnianosoitus

Haapasaaressa sijaitsee Suomen pienin osuuskauppa.

saarelle ja kaikille siellä viettämilleni kauniille
hetkille.

Kiertänyt kaukaiset saaret,
päätynyt Haapasaareen
Heino jää ihmettelemään
kysymystä siitä, että miksi
Haapasaari on muodostunut hänelle niin tärkeäksi.
Hän tunnustaa kiertäneensä paljon Kreikan ja

muidenkin maiden saaria.
Turunkin saaristo on nähty. Silti Itäisen Suomenlahden kotisaaristo on rakkain, vaikka se on kaikista
lähinnä – tai rakkain juuri
läheisyyden takia.
– Olen aina pelännyt ja
kunnioittanut merta, enkä
kenties siksi ole hankkinut kunnon venettä. Vene
meillä oli vielä kaksi vuotta sitten, mutta koska en
pidä koneista, bensasta ja

rassaamisesta, se oli vain
vene sähköperämoottorilla, jolla mentiin vain Kukouriin saakka.
Pidemmillä matkoilla Heino on aina turvautunut
tuurimoottoreihin ja tietysti satunnaisesti jonkun
hyvän ystävän kyytiin.

Haapasaaren
leima ajatuksissa
Heino on niin monta kertaa sivellyt pensselillään
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Kottaraisen kotipöntöllä

KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Vanha poika viiksekäs.

Vanhan kalastajakylän rantamaisemaa.

kankaalle mielensä maisemaa ja syvää rakkauttaan
Haapasaareen, että hän
pystyy kertomaan luonnon
kokemisen ihmeellisyydestä Haapasaaressa. Hän toivoisi, että jokainen meistä
tai kuten hän sanoo, meistä kaupunkilaisista löytäisi
itsensä – ja sitä kannattaa
etsiä saaresta, vaikka Heino vähän naurahtaakin
ajatukselleen.
– Kun hakeutuu Haapasaareen, puhdistuu hälinästä
ja rauhoittuu vähitellen jo
matkalla. Saaressa voi hiljentyä ja löytää oman itsensä. Haapasaari on kaupunkielämän täydellinen
vastakohta. Luonto antaa
voimaa. Saavuta paikan
henki, koe se!
Menomatkalla kännykät
voi unohtaa ja vaikka koko
menneisyytensä. Haapasaaressa odottaa päivästä
toiseen aina vain erilainen
peruskallio keskellä merta Taiteilija työssään. Olavi Heino on tehnyt Haapasaaresta
– ja taivaanranta!
satoja maalauksia.

Moni luulee, että keltanokkaiset kottaraiset ovat
häviämässä tai ainakin vähentyneet uhkaavasti suomalaisesta luonnosta.
Luontoasiantuntija Urpo
Koposen mukaan väite ei
pidä paikkaansa tai on ainakin liioittelua.
– Olen laittanut yhteensä
noin 400 pönttöä kottaraisille. Tänä keväänä olen
rengastanut niistä noin 300
poikasta. Kierros on vielä Martti Suokko poimii kottaraisen poikaset pöntöstä.
kesken, Koponen sanoo.
Toukokuun puolivälissä Koponen kävi apurinsa Martti
Suokon kanssa tarkastamassa neljä pönttöä Kymijoen rannassa Karhulan
keskuskentän yläpuolella –
hyvin tuloksin.
– Kahdessa pöntössä oli
poikaset. Toisessa kasvoi neljä ja toisessa viisi seuraavan sukupolven
keltanokkaa.
Koponen neuvoo, kuin- Urpo Koponen tarkastelee keltanokkaista.
ka
saada
kottarainen
naapuriksi.
– Aukealla pellolla sijaitsevat yksittäiset puut ovat
sopivia pöntöille. Silloin oravatkaan eivät löydäi pönttöihin läheisitä metsistä,
Koponen vinkkaa.
Nyt kesäkuun puolivälissä kottaraisen poikaset
ovat jättäneet pesän, mutta pöntöt ovat saattaneet
saada jo uudet asukit.
– Tervapääsky käyttää mielellään kottaraisilta vapau- Kottaraisen poikanen saa renkaan jalkaansa.
tuvat kodit, Koponen sanoo.

Opastettuja kävelyjä Kotkassa
Kotkan matkailuoppaat ry:n
opastetut kävelykierrokset alkavat jälleen. Viidellä
eurolla pääsee mukaan 1,5
tunnin kierroksille.
Kierroksilla tulee muistaa
turvavälit sekä riittävä hygienia. Kierroksille ei saa
osallistua sairaana.
30.6. klo 18 (kirjaston
edestä)
Taidetta kanjonin molemmin puolin
Taidekierros Karhulan keskustaan ja Hovin kartanomiljööseen Kymijoen rantaan.
11.7. klo 13 (Meripuiston
alaparkkipaikka)
Perhekierros Katariinassa
Kierroksella etsitään oppaan jakaman aarrekartan
avulla puistoon kätkettyä
aarrearkkua,
tutustutaan
puiston historiaan ja lennä-

tetään leijaa tai puhallellaan
saippuakuplia. Kierroksen
jälkeen mahdollisuus jäädä
puistoon piknikille.
4.8. klo 18 (Tulikukon
edusta)
Tarinoita Katariinan polun
varrelta
Edetään oppaan johdolla Katariinan kaupunginosan rantatietä myöten kohti Katariinan puistoa. Kävelyn aikana
opas kertoo Ruotsinsalmen
linnoituskaupungin historiaa
ja nykypäivän näkymistä.
11.8. klo 18 (Sunilan entinen
kansakoulu)
Hellahuoneesta asumaan
moderniin 30-luvun
funkkisasuntoon
Kävelyllä Sunilassa tutustumme sekä ennen sotaa,
että sodan jälkeen rakennettuihin kerros- ja rivitaloihin.

Näemme tehdasyhdyskuntaan läheisesti liittyneet
rakennukset.
16.8. klo 18 (kesäteatterin
viereinen lounaisportti)
Kyminlinna venäjäksi
18.8. klo 18 (Toivo Pekkasen
puisto)
Tarinaa veistoksista ja niiden tekijöistä
2.9. klo 18 (kesäteatterin
viereinen lounaisportti)
Kyminlinna suomeksi että
venäjäksi
Linnoituksen eri vaiheet
1791-2005.
8.9. klo 18 (hautausmaan
kirkon puoleinen portti)
Kymin vanha hautausmaa
Muistellaan mennyttä aikaa
ja sen ihmisiä.
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Siitä asti, kun äiti summalaisen osti
Lapsena soutuvene vei Heikki Kauppisen telttaretkille lähisaariin. Merestä ja
veneilystä tuli muusikolle elämäntapa.
Puuvene on Kauppisen juttu.
TEKSTI JA KUVAT
EIJA ANTTILA
Ellan kotisatama on nykyään Kotkan Itäranta. Ella
on Summassa 1965 veistetty meriläismallinen kaunotar – taiten tehty ja hyvin
pidetty kypsän iän puuvene. Monien mielestä kotisatamansa kaunein.
Heikki Kauppinen esittelee
venettään ylpeänä. Muusikkoystäviensä avustamana Kauppinen lakkaa Ellan
joka kevät.
– Pakkasten aikana hion ja
sitten jään odottelemaan
sopivaa säätä lakkaamiselle. Se tarkoittaa vähintään
viittä plusastetta, eikä yöpakkasia saa olla.
Kauppinen myöntää, että
toki puuveneestä on vaivaa,
mutta kyllä se sitten palkitseekin. Muusikkoystävänsä
Kauppinen palkitsee kesäisillä veneretkillä saaristoon,
Ulko-Tammiokin on kierretty eräänä kesänä.
Heikki Kauppinen on omistanut nykyisen puuveneensä seitsemisen vuotta.
Hän kiirehtii vakuuttamaan,
että ei hän lasikuitupaattejakaan vihaa. Kauppinen

ymmärtää, että ihmisten
on päästävä töiden jälkeen
nopeasti saareen.
Heikki Kauppisen on harvoin päästävä nopeasti
mihinkään, ei ainakaan veneellä. Siksikin hiljakseen
etenevä puuvene on hänen
juttunsa.
– Tämä menee sellaista
kuutta ja puolta tai seitsemää solmua. Se on ihan
riittävä vauhti, jossa ehtii
hyvin katsella maisemia,
välillä rantautua hiljaiseen
saareen eväitä syömään ja
kahville.
Hitaastikin ehtii paljon. Leu- Itärannan laituriss kelluva Ella on noin 8-metrinen kaunotar, joka kulkee vedessä pehmeästi. Heikki Kauppiselle meri
don talven vuoksi Kauppi- ja veneily ovat olleet tärkeä osa elämää lapsuudesta asti.

”

sä ja toukokuun loppuun
mennessä mittariin oli kertynyt jo yli 500 merimailia,
kilometreiksi muutettuna
noin tuhat.
– Se on kyllä ennätys.
Ennätykseen
osasyyllinen on tietysti myös koHEIKKI KAUPPINEN
rona, joka tyhjensi muunen aloitti veneilykesän jo sikon
keikkakalenterin.
huhtikuun puolessa välis- Veneilylle jäi paitsi aikaa,
se myös tarjosi riskiryhmäläiselle
turvallisen
Meriläismallinen
oleskeluympäristön.
z Kutsutaan usein uppoumarunkoiseksi. Sillä on
Kauppinen ohjaa veneenhyvät meriominaisuudet
sä nykyään mielellään selz Uppoumaveneellä saavutetaan tavallisesti
laisten saarten poukamiin,
7-9 solmun nopeus.
joissa muita ihmisiä ei ole.
z Uppoumarunkoisten tyypillisiä edustajia ovat
– Keikkailuaikana jouduin
rannikon kalastajamalliset veneet, joiden mallit
elämään sellaisessa huvaihtelevat jonkin verran valmistuspaikan
linassa, että nykyään etmukaan. Kuuluisimpia ovat summalaiset
sin rauhallisia paikkoja.
ja pellinkiläiset.
Olen kai vähän erakoituz Uppoumarunkoinen vene kulkee pehmeästi
nut. Kotonakaan en juuri
aallokossa keinuen.
pidä TV:tä tai radiota auki,
Lähde: finnboat.fi
vaikka kyllä minä musiikkia
kuuntelen.
Solmu
– Oma rauha on tullut
z Solmu tarkoittaa (kn) nopeuden yksikkönä
tärkeäksi.
meripeninkulmaa tunnissa.
z 1 solmu = 1 mpk/h = 1,852 km/h ≈ 0,5144 m/s.
Meri ja veneily ovat olleet
z Solmut on helppoa muuttaa metreiks
Kauppiselle tärkeitä aina.
sekunnissa jakamalla lukema kahdella.
Jo siitä asti, kun äitinsä
Lähde: wikipedia
osti 40-luvulla summalaisen soutuveneen. Perhe
asui Kymenlaaksonkadulla
Eranto
ja venettä pidettiin nykyiz Erantokertoo,paljonkomagneettinenpohjoinen
sen Yrttipuiston vieressä
eli kompassin näyttämä suunta eroaa
olleessa altaassa.
maantieteellisestä pohjoisesta.
– Veneellä soudettiin teltz Suomessa eranto vaihtelee Ahvenanmaan
taretkille muun muassa
6 asteesta itärajan 14 asteeseen. Kotkassa se on
Raatokariin, joka sittemnoin 10 astetta.
min jäi nykyisen Mussalon
sataman alle, Lehmään ja
Lähde: ilmatieteenlaitos.fi
Langinkoskelle. Siinä se

Oma rauha
on tullut
tärkeäksi.

Veneen hytissä Kauppinen on tuulelta ja tuiverrukselta suojassa. Veneilykautensa hän
aloittikin jo huhtikuun puolessa välissä.
KU VA © H E I KKI KAU PPI N E N

toimintasäde suurin piirtein oli.
Kauppisen
ensimmäiset
omat pienet veneet 60-luvulla olivat ajan hengen
mukaisesti
lasikuituisia.
80-luvulta lähtien hän on
omistanut puuveneitä. Ellan hän kohtasi muusikkoystävänsä Pentti Aholan
veljenpojan Asko Aholan
pihalla Kannusjärvellä.
Merenkulkijana Kauppinen
on paljon oppinut itsekseen, mutta suorittanut
myös rannikkolaivuritutkinnon yli 30 vuotta sitten.
Suunnistustaito tarttui jo
RUK:ssa kuten tieto siitä,
mikä on eranto.
– Nykyään tunnen lähisaa- Ilmeestäkin näkee, että Heikki Kauppinen on elementissään merellä.
riston aika lailla tarkasti.
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Satu Väisänen ja hänen tyttärenä Suvi Väisänen ovat molemmat EKEY:n hallituksessa. Kaikki vapaa-aika kuluu nyt
uuden tilan remontoimisessa tulevia asukkeja varten.

Eläintalo avautuu
heinäkuussa
E t e l ä - Ky m e n l a a k s o n
eläinsuojeluyhdistyksen
(EKEY) oma eläintalo avautuu heinäkuun alussa Kotkan Hovilassa. Yhdistys on
vuokrannut lähes 200-neliöisen tilan Kotkan Julkiset
Kiinteistöt Oy:ltä Temppelikatu 2:sta.
Eläintalo palvelee paitsi
eläinten väliaikaisena kotina myös vuoden verran
toimineen
yhdistyksen
tukikohtana. Lisäksi eläinlääkäri Maj Häggblom alkaa
pitää eläintalossa vastaanottoa pari kertaa viikossa.
Häggblomilta voi varata
aikoja kuka tahansa sen
lisäksi, että hän hoitaa tarvittaessa myös eläintalon
asukit.
EKEY.n
puheenjohtaja
Satu Väisänen iloitsee sekä
eläintalosta että eläinlääkäripalveluista. Yhdistyksen ei tarvitse kuljettaa
suojattejaan kauemmaksi
lääkäriin.
Rahahuoliinsa yhdistys sai
vastikään helpotusta, kun
sille myönnettiin rahankeräyslupa. Myös yhdistyksen tärkeät tulonlähteet, kirpputorit, ovat taas
avoinna.
Kesäkuun alussa Väisästä
vielä vähän jännitti, miten
talo saadaan avajaiskuntoon kuukaudessa, sillä
kaikki hommat tehdään
talkoilla. Tärkeimmät ovat
tilat eläimille, jotta niillä on

hyvät oltavat.
Talkootyön lisäksi yhdistys
kaipaa yhä tarvikkeita lahjoituksina kuten vesivaneria, kana- tai minkkiverkkoa ja kaikenlaisia eläinten
tarvikkeita. Yhdistyksen
ensimmäinen
hankinta
keräysvaroilla tulee Satu
Väisäsen mukaan olemaan
höyrypesuri, jolla eläinten
tilat saadaan parhaiten
pudistettua ja desinfioitua.
Hätämajoitukseen eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin
tulee kissoja, koiria ja muita pieneläimiä monesta eri
syystä kuten pitovaikeuksien tai omistajan äkillisen sairastumisen vuoksi.
Uusi eläintalo toimii myös
löytöeläintalo Kuppiksen
”jatkohoitopaikkana”, jossa
esimerkiksi kissat odottelevat uutta kotia.
Satu Väisänen korostaa,
että
eläinsuojelutyössä
yhteistyö eri toimijoiden
välillä on ensiarvoisen tärkeää. Etelä-Kymenlaakson
eläinsuojeluyhdistys pyrkiikin toiminnassaan avoimuuteen, jotta jokainen
eläinsuojelutyöstä
kiinnostunut voi tulla mukaan
toimintaan oman kiinnostuksensa mukaan.
Tällä hetkellä EKEY:ssä
on noin 70 jäsentä. Kotkan-seudulla toimii myös
Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys (KESY).

EKY:n toimintaa
z neuvoo eläinasioissa
z auttaa muun muassa karkurien ja arkojen
eläinten kiinniottamisessa
z antaa kuljetusapua eläinlääkärikäynneille
z antaa
hätämajoitusta
ja
sijaiskotiapua
pieneläimille
z auttaa etsimään uutta kotia kodinvaihtajille
z yhdistystä ja eläimiä koskevissa kysymyksissä
voi soittaa numeroon 045 332 6161 (9-22) ja
kissan
adoptiosta
voi
kysyä
numerosta 045 257 2470.

AVAT TU
Kantelu seurakunnan vierailuista
kouluihin
Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Kotkan
kaupungin lausuntoa kantelusta, joka on kohdistettu
opetustoimenjohtaja Jukka
Tanskaan. Kantelun kohteena on Tanskan menettely seurakuntien kouluvierailuja koskevassa asiassa.
Kantelussa katsotaan, että
Kotka-Kymi seurakunnan
vierailut Kotkan alakouluihin ovat opetushallituksen
ohjeistuksen vastaisia. Kotkan kaupungille osoitetussa selvityspyynnössä eduskunnan
oikeusasiamies
pyytää erityisesti selvittämään muun muassa, järjestääkö seurakunta kouluissa
uskonnollisia tilaisuuksia
ja sisältyykö tilaisuuksiin
uskonnonharjoitusta? Selvitystä varten on Kotkan
peruskoulujen rehtoreilta
pyydetty vastauksia kysymyksiin. Lisäksi on pyydetty
opetustoimenjohtaja Jukka
Tanskan vastine kantelun
johdoista.
Omassa lausunnossaan hyvinvointilautakunta toteaa,
ettei opetustoimenjohtaja
Jukka Tanska ole tehtävissään toiminut opetushallituksen ohjeiden tai EIS 9
artiklan vastaisesti kuten
kantelija väittää.

UUSI

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

Öljynvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Ohjauskulmien säädöt
Renkaanvaihdot
Korjaukset

TERVETU

LOA!

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17
Löydät meidät myös facebookista
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MAINOS

K ARHULAN TEOLLISUUSPUISTO RY

Oma lehti yhdistää Karhulan teollisuutta
Karhulan teollisuuspuistossa on ilmestynyt oma lehti jo
75 vuoden ajan. Vuosikymmenten saatossa Ahlströmin
Karhulan tehtaitten henkilökuntalehtenä aloittaneen
julkaisun nimi on vaihtunut, samoin julkaisija ja nykyisen
Karhu ja Tähti -lehden kohderyhmäkin on toinen.
Ympäristössään tapahtuneista muutoksista huolimatta
lehti on ilmestynyt tauotta vuodesta 1945. Se on osoitus
lehden merkityksestä yhteisöllisyyden ylläpitäjänä, liimana silloin, kun
Karhulan tehtailla useissa johtotehtävissä ollut ja viimeksi AKP Karhulan toimitusjohtajana toiminut Samppa
Ahtiainen tuntee lehden ja sen historian hyvin. Hän tietää, että lehden ilmestymisen jatkuminen ei aina ole ollut
itsestäänselvyys.
– Murroskohdissa kuten 1990-luvulla, kun tehtaat yhtiöitettiin ja myytiin, on aina kyseenalaistettu, kannattaako lehteä jatkaa, Samppa Ahtiainen muistelee.

Yhtiöläisten yhdysside
Joulun alla 1945 asemiesten kotiuttamisjuhlassa johtaja
Hans Ahlström lausui Karhulan Tehtaitten oman henkilöstölehden syntysanat.
Tervehtiessään lukijoitaan lehden näytenumerossa Hans Ahlström toivoi lehdestä uutta yhdyssidettä, joka ”entisestään vielä lujittaisi tehtaamme
henkilökunnan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja lähentäisi toinen toisiinsa työväkeä, työnjohtajia, insinöörejä ja konttorihenkilökuntaa.”
Nimikilpailun tuloksena lehti nimettiin Mesikämmeneksi,
jonka nimisenä se ilmestyi aina 1960-70-lukujen taitteeseen saakka. Lehti jatkoi siitä keskeytyksettä Karhulan
Anttina, kunnes 2000-luvun alussa lehti sai nimekseen
Karhula NYT. Reilu kymmenen vuotta sitten lehdestä tuli
Karhu ja Tähti, joka se on edelleen.

Yhdistys otti yhtiön roolin
Karhulan teollisuuspuistoyhdistys perustettiin vuonna
2007 vaalimaan alueen vanhoja, nyt jo 150-vuotisia, perinteitä ja kehittämään yritysten ja alueella työskentelevien ihmisten välistä yhteistoimintaa. Työntekijöistään
kokonaisvaltaisesti huolta pitänyt vanha patruunayhteisö oli pirstaloitunut aika päiviä sitten kansainvälisten
ja kotimaisten yritysten ryppääksi. Yhteishengelle ei ha-

”

Murroskohdissa on kyseenalaistettu, kannattaako lehteä jatkaa.
SAMPPA AHTIAINEN

luttu käyvän samoin.

Samppa Ahtiainen ja Hannu Oksanen ovat olleet perustamassa Karhulan teollisuuspuisto ry:tä vuonna 2007. Yhdistys
jatkaalehdentekemisenpitkääperinnettä,jokaonolluttärkeäosaentistenahlströmiläistenjanykyistenteollisuuspuistolaisten yhteisöllisyyttä.
taan. Lehden nimen lisäksi sen tehtäväkin on muuttunut tyystin toiseksi.
Mesikämmen nuoli sodan aiheuttamia haavoja ja yritti
hyväntuulisuudellaan valaa tulevaisuuden uskoa jälleenrakentamisen ja sotakorvausten uuvuttamien
työntekijöiden arkeen onnistuenkin siinä.
Tämän päivän Karhu ja Tähti sen sijaan kertoo
teollisuuspuiston yrityksistä ja työntekijöistä
ja yhtenä tavoitteena on nostaa alueen profiilia edelleen ja saada sinne uusia yrityksiä.
Lehden kautta teollisuuspuisto muistuttaa muuta Kotkan-seutua olemassaolostaan pari, kolme kertaa vuodessa.

AKP Karhulan myynti ruotsalaiselle Coor Service Managementille tarkoitti sitä, että lehdelle oli löydyttävä uusi
koti. Luontevaa oli, että tuore teollisuuspuistoyhdistys
sai vastuulleen myös lehden julkaisemisen. Yhdistys
tuotti Merikeskus Vellamoon suuren suosion saavuttaneen videoinstallaation ja vanhojen valokuvien näytte- Lehteä jaetaan noin 2000 kappalyn, jonka nimi oli Karhu ja Tähti, josta se siirtyi luontevas- leen painoksena Kotkan-seudun
ti myös yhdistyksen julkaiseman lehden nimeksi.
yrityksiin. Lehden päätoimittajana toimii Karhulan teolliNäyteikkuna ulospäin
suuspuisto ry:n toiminnanTeollisuuspuiston lehti on vuosikymmenten myötä johtaja Hannu Oksanen.
muuttunut yhden yhtiön henkilökuntalehdestä teollisuuspuiston näyteikkunaksi muun yhteiskunnan suun-
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Tutustu toimintaamme ja
varaa ilmainen kartoituskäynti.

PALUUMUUTTAJA

Juttusarjassa kerrotaan (takaisin) Kotkaan muuttaneista
ihmisistä.

Kolmannen kerran
kotkalainen
Terttu
Suhonen
haukkoo henkeään
lenkkeillessään
ympäri
kaunista
kotikaupunkiaan.
Hän toivoo Kotkan
markkinoivan paremmin
itseään
pääkaupunkiseutulaisille.
TEKSTI JA KUVA
EIJA ANTTILA
150-vuotiaan norjalaispytingin ja samaa tyyliä tavoittelevan
uudemman
kerrostalon välistä Terttu
Suhonen näkee pilkahduksen merestä. Parvekkeelta avautuvaa näkymää
Gutzeitintiellä pehmentävät talojen välissä suuriksi
kasvaneet vaahterat.
– Täällä on niin rauhallista.
Mistään ei kuulu mitään,
Terttu Suhonen ihmettelee.
Suhosesta tuli kotkalainen
helmikuussa
kolmannen
kerran. Hän muutti Kotkaan
Nurmijärven Klaukkalasta.
Tuupovaaralaistytön ensimmäinen kokemus Kotkasta oli teini-ikäisenä 1963.
Visiitti siskon luona jäi vain
vuoden pituiseksi, kunnes
maailma kutsui.
Toinen Kotkan-aika kesti jo
pidempään. Koko 70-luvun
hän työskenteli siskonsa
Aino Hiltusen ja tämän miehen Erkki Hiltusen omistamissa Kahvila Bulevardissa

ja Ranta Saluunassa, kunnes
jälleen elämä vei muualle.
Vaikka Suhosen juuret ovat
Pohjois-Karjalassa, jonne
hän aikanaan palasi 25 vuodeksi ravintolan ja hotellin
pitäjäksi, häntä voi hyvällä
syyllä pitää myös kotkalaisena paluumuuttajana.

Wallattoman hoivassa vanheneminen on turvallista.

”

Kotkasta on
ihania
muistoja.
TERTTU SUHONEN

Sisko on oikeastaan ”syyllinen” myös tähän viimeiseen Kotkaan muuttoon.
Suhosen miettiessä, minne
asettuisi seuraavaksi, sisko
vinkkasi, että miksi et tänne
ihanaan Kotkaan.
– Ja kun sisko vielä tarvitsi
vähän apua, oli helppo tulla
tuttuun paikkaan. Kotkasta
oli paljon ihania muistoja.
Suhonen ei kuitenkaan arvannut, minkälaiseen paratiisiin hän lopulta päätyisi.
Varsinainen
muistikuva
Kotkasta oli 40 vuoden takaa, eikä sen päivittämiseen
riittäneet viime vuosien Kotkan-vierailut, jotka ovat olleet tyyliin kuppi kahvia siskon luona Koivulassa ja taas
menoksi kohti vapaa-ajanpaikkaa Parikkalassa.
– Eikä kukaan koskaan sanonut, että jää nyt yöksi
ja katsele, kuinka kaunista
täällä on.
Nyky-Kotka on hurmannut Suhosen täysin. Hän ei
väsy ylistämään kaupungin
kauneutta, sen ”ihan mielettömiä puistoja”, joiden
yksityiskohdat on Suhosen
mielestä mietitty pienintä
kiven koloa myöten.
Tajunnan räjäyttänyt es-

teettinen totuus paljastui
Suhoselle sitä rajummin,
mitä pidemmälle kesää
kohti kevät ehti. Ystävät
ovat seuranneet Suhosen
hullaantumista leikillisen
huolestuneina ja kehottaneet hankkimaan nitroja
parhaimman kukinta-ajan
varalle.
Suhonen on ahkera lenkkeilijä ja pyöräilijä. Usein hän
pakkaa aamukahvit reppuun seitsemältä ja suuntaa kohti läheistä Sapokan
vesipuistoa. Oivallinen retkikohde on myös siskon
siirtolapuutarhamökki. Karhulan suunta on vielä kokonaan tutkimatta, ainakin
Jokipuistossa hän aikoo
piakkoin käydä.
Uudelta kotikaupungiltaan
Suhonen toivoo, että se panostaisi vieläkin enemmän
markkinointiin ja muuttajien houkutteluun pääkaupunkiseudulta.
Suhonen
itse ei muista koskaan kohdanneensa mainosta, jossa
Kotkaa esitellään hyvänä ja
edullisena asuinpaikkana.

• Wallattoman asiakkaana valitset aina oman hoitajasi.
• Asioitasi hoitaa aina sama ihminen. Tuttu hoitaja reagoi
nopeasti pieniinkin muutoksiin asiakkaan voinnissa.
• Hoivakäynnit muokataan asiakkaan näköisiksi ja hänen
tarpeidensa mukaisiksi.
Palvelumme sopivat kaikille, jotka kokevat turvattomuutta,
yksinäisyyttä ja avuntarvetta – iästä ja elämäntilanteesta
riippumatta. Voit tilata palveluita itsellesi tai lähimmäisellesi.
Olemme turvaamassa asiakkaidemme arkea. Hoivakäyntien
lisäksi hoidamme myös kauppa- ja
asiointikäynnit. Tuomme ostokset
kotiisi aina jääkaappiin asti.
Kotkan seudulla kiireetöntä hoitoa
kotiin tutun hoitajan toimesta.
Jaakko Sandström
lähihoitaja
p. 045 7877 9107
jaakko.sandstrom@wallaton.fi
Kirsi Taskinen
lähihoitaja, jalkojenhoitaja opiskelija
p. 050 528 1463
kirsi.taskinen@wallaton.fi

www.wallaton.fi

MURSKETTA
SORAA
HIEKKAA
0400 253444

LAADUKKAAT KIVIAINEKSET
KAIKKEEN RAKENTAMISEEN
PAIKALLISELTA TOIMIJALTA !
Terttu Suhosen parvekkeelta Gutzeitintiellä avautuu näkymä merelle päin.
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KULTTUURI

Maailmanlopun meininkiä
Kotka Art esittelee nykytaiteilijoita, jotka käsittelevät tuotannossaan
pirstaloituvan
maailmankuvan
teemaa.
EIJA ANTTILA
Järjestyksessään
neljäs
Kotka Art -kesänäyttely
on esillä Galleria Uusikuvassa Kotkassa. Vuosittain
järjestettävä taidetapahtuma on yksi Kymenlaakson
merkittävimmistä
kesänäyttelyistä.
Vaikka näyttelyn teemana
ja nimenä onkin Maailmanloppu, kuraattorit Udi Salmiaitta ja Marko Turunen
eivät ole koonneet näyttelyyn mitään lopun aikojen
synkistelyä. Toki konkreettisiakin tuhon kuvauksia
näyttelystä löytyy, mutta
myös lohdullisesti ja kauniisti teemaa käsitteleviä
teoksia. Myös humoristisia
sävyjä on löydettävissä.
– Näyttely pyrkii olemaan
monipuolinen kombinaatio
maailmanlopun teemasta.
Työt ovat samanhenkisiä,
mutta eivät samanlaisia,
Salmiaitta sanoo.
Tämän vuotinen Kotka
Art syntyi eri tavalla kuin
aiemmat, joihin oli taiteilijoilla avoin haku. Nyt kuraattorit etsivät sopivat
taiteilijat omista, laajoista
verkostoistaan.
Kotka Art 2020 on sekoitus
kokeneita, palkittuja tekijöitä sekä uusia nousevia
kykyjä. Mukaan
kutsutut taiteilijat ovat
Jussi Lehtisalo, Mika Taani-

Pauliina Mäkelän näyttävät piirrokset saavat valonsa gallerian ikkunoiden kautta.
la, Vilunki 3000, Lauri Ainala, Hemuloordi,
Pauliina Mäkelä, Francois
de Jonge (Sveitsi) ja Helge
Reumann (Belgia).
He ovat kukin käsitelleet
pirstaloituvan maailmankuvan teemaa tuotannossaan. Taiteilijavalinnoissa
on kiinnitetty huomiota
taiteellisen laadun lisäksi siihen, ettei tekijöitä ole
nähty alueella aiemmin.
Mukana on ensimmäistä
kertaa myös taiteilijoita
Suomen ulkopuolelta.
Vilungin töitä on lisäksi

esillä tienvarsien mediatauluissa ja Karhulassa
Suurniitynkadun Nesteen
tankkauspisteellä.
Sekä Salmiaitta että Turunen ovat osallistuneet
aiempiin Kotka Art -tapahtumiin taiteilijoina. Nyt
kuraattoreina he ovat lähestyneet maailmanlopun
teemaa kumpikin omien
lapsuuden ja nuoruuden
kokemusten pohjalta.
Turusen elämässä maailmanloppu oli lapsuudessa
läsnä Raamatun ennus-

tuksena ja myöhemmin
Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuutena ja nykyisin ilmastoahdistuksena.
Salmiaitta heräsi synkkiin
tunnelmiin varhaisteininä
syyskuun 11. päivän terroiskujen myötä.
Turunen ja Salmiaitta haluavat näyttelyllä tarjota
katsojille silmiä avaavia, yllättäviä (WAU-) elämyksiä.
Kotka Art näkyy Galleria
Uusikuvassa 8.8. saakka.
Avoinna ti,to,pe 12-18, ke Udi Salmiaitta ja Marko Turunen ovat valinneet Kotka Art
12-20 ja la 12-15. su ja ma -näyttelyyn Galleria Uusikuvaan monipuolisen koosteen
nykytaidetta.
suljettu.

Mähösen maalauksia
neljältä vuosikymmeneltä
Kaksi
vuotta
sitten
kuolleen
kotkalaistaiteilijan Timo Mähösen
(17.2.1960-28.5.2018)
maalauksia on esillä Tiitiäisen Kellarigallerissa
Karhulassa.
Mähönen aloitti taiteilijana 80-luvun alkuvuosina. Kookkailla ja värikkäillä maalauksillaan hän
herätti huomiota myös

ulkomailla.
Mähönen
työskenteli
paitsi yksin myös taiteilijaryhmissä kuten Taideahtaajat ja Jätkät.
– Maalarina itseoppinut
materiaaleja innokkaasti kokeillut taiteilija teki
80-luvulla laajan sarjan
sisätilakuvia. Näyttää siltä, että bitumi henkii yhä
erikoista himmeää valoa,

kirjoittaa Helena Paakkinen taiteilijaesittelyssä.
Isoja sisätilakuvia on
näyttelyssä useita. Kehystettyjen lisäksi nähtävänä ja ostettavana on
myös pino kehystämättömiä maalauksia.
Näyttely on avoinna kesäkuun ajan ja elokuun
kaksi ensimmäistä viikkoa ma-to kello 10-15.

Tiitiäisen Kellarigalleriassa on esillä Timo Mähösen maalauksia eri
vuosikymmeniltä.
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Näytelmiä, fantasiaa ja
mysteereitä
PETRI PIETILÄINEN

Ruotsinsalmi-näyttelyssä on hyödynnetty myös uusinta esitysteknologiaa.

Ruotsinsalmi-näyttely
avautui Vellamossa
Merikeskuksessa
jatkuvat yhä Tahdon!, Merimonsterit, Lasia kaikille ja
Tähtiyö.
Merikeskus
Vellamossa
on avautunut Kohtalona
Ruotsinsalmi
-näyttely,
joka kertoo nykyisen Kotkan edustalla vuonna 1790
käydyn Itämeren merkittävimmän
meritaistelun
ja sen jälkeen rakennetun
linnoituskaupungin tarinan. Sen kertomista näyttelyn keinoin on valmisteltu
jo vuosia. Toteutuksessa
voitiin hyödyntää myös
3D-mallinnoksia ja uusinta
peliteknologiaa.
Ruotsinsalmi on edelleen
voimakkaasti läsnä Kotkas-

sa. Torin alle on jäänyt linnoituksen harjoituskenttä,
kerrostalojen alla tiedetään
sijainneen asumuksia ja
lenkkipolun varrella kohoavat vanhat muurit. Merellä
suursataman alusliikenne
ja huviveneet lipuvat hylkyjen ja taisteluissa hukkuneiden yläpuolella. Kotkan
kansallinen kaupunkipuisto
alkaa tuolta alueelta meren
pohjasta.
Ruotsi ja Venäjä kävivät
vuosisatoja
kamppailua
Itämeren herruudesta. Rajaseutu, nykyinen Suomi,
joutui useaan otteeseen
suurvaltojen sotaisten yhteenottojen näyttämöksi.
Kohtalona
Ruotsinsalmi
-näyttely avaa näkymän
sodan ja rauhan rajalle sekä
ihmisiin suurvaltojen pu-

ristuksessa. Ytimessä on
ihmisen kokemus ja sen
riippumattomuus maiden
rajoista.
Näyttely on uusi avaus Merikeskus Vellamossa toimivien kahden museon,
valtakunnallisen Suomen
merimuseon sekä alueellisesta museotoiminnasta
vastaavan Kymenlaakson
museon yhteistyössä, ja se
on Suomen kansallismuseon ja Kotkan kaupungin
tuotantoa.
Näyttelyn verkkosivu: www.
kohtalonaruotsinsalmi.fi
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99, Kotka
Avoinna: 2.–21.6. ja 17.8.–
31.12.2020 ti, to-su 10–17,
ke 10–20, ma suljettu.
22.6.–16.8.2020 ma-ti, to-su
10–18, ke 10–20.

Lars Häkkisen matkakuvia pääkirjastossa
Lars Häkkisen matkakuvia
Teneriffalta ja Madeiralta
on esillä Kotkan pääkirjastossa 26.7. saakka. Häkkinen
kuvaa maisemia ja ihmisiä.
Lars Häkkinen on kotkalainen pitkän linjan valokuvaaja, jonka kuvia on ollut
aiemmin esillä mm. Kotkan
valokuvakeskuksessa, Haminan kirjastogalleriassa,
Kotkan konserttitalolla, Kymin seurakunnan tiloissa ja
Kotkan pääkirjastossa.
Lars Häkkinen on kiinnostunut valokuvauksen teknisestä puolesta. Hänen
kameroitaan ovat Mamiya
ja Nikon 2470 linssillä. Kuvansa hän vedostaa itse

Lars Häkkisen kuva iloisista autonkorjaajista.
kokoon 30x40 ja 40x50.
– Kotona autotallissa on
kaikki vedostamiseen tarvittava. Vedostaminen on
aikaa vievä ja tarkka pro-

sessi ja siksi ei se ole rahallisesti kannattavaa, Häkkinen toteaa.

Haminan museonhoitaja
Taina Parikka on monilahjakkuus: hän kirjoittaa
näytelmiä, näyttelee, tekee
elokuvia ja vanhoja vaatteita, mutta erityisesti hän
kunnostautuu kirjailijana.
Sundmanin,
kirjakauppa-apulaisen, salapoliisitutkimukset ovat edenneet
jo kolmanteen osaan. Karsserissa kadettikoulussa ilmestyi keväällä 2020.
– Pääsin Suomen kirjailijaliiton jäseneksi, että voin nyt
sanoa itseäni kirjailijaksi,
Taina Parikka sanoo.
Sundmanin seikkailut kerivät alkuun matkailutuoteideana. Parikka halusi kertoa
historiallisista henkilöistä,
puvuista, tavoista ja tapahtumista
kotikaupungissaan. Salapoliisikertomus
oli käytännön ratkaisu.
– Murhia en käytä dekkareissani, koska ne olisivat
minusta
epäuskottavia
tuon ajan naisihmisen ratkaistaviksi. Eihän Sherlock
Holmes
-tarinoissakaan
aina murhata.
Tällä hetkellä Parikalla on

Taina Parikka
työn alla vuoden 2019 Möllärimestari-kilpailussa parhaana romaanina palkitun
Tyttö ja Jalopeura -teoksen jatko-osa. Sitten hän
tarttuu seuraaviin osiin Julia Sundman -mysteereitä.

– Piti kirjoittaa neliosainen
sarja, mutta eteeni tuli niin
mielenkiintoista materiaalia Haminan palosta, etten
voi sille mitään, että sarjasta tulee viisiosainen.

Sundman törmää nuoreen
Mannerheimiin
Taina Parikka: Karsserissa kadettikoulussa. Neiti
Sundmanin
seikkailuja
Fredrikshamnissa 3. Omakustanne 2020.
Uusimmassa Julia Sundman -kirjassa kollegiasessorin tytärtä piinataan
nimettömillä lemmenviesteillä. Koska tuohon aikaan
tytön maineen piti olla
täysin tahraton, tutkimuksiin tarttuu Julia Sundman,
nyt jo lähempänä 40 vuotta oleva, tuon ajan silmissä
jo ikäneito.
Sundmanin tutkimukset
vievät hänet Kadettikouluun ja tuttavuuteen Mannerheimin kanssa. Kirja
tarjoaa neitojen sielunmaisemaa, hurmaantumista, jännitystä ja pientä
väkivaltaa, mutta suorastaan tarkkoja ja innostavia
havaintoja tuon ajan tavoista ja erityisesti naisten

maailman reunaehdoista.
Koska kyseessä ei ole
murha ja koska kirjoittaja
haluaa tavoittaa ajan hengen, eikä venyttää historiallista todellisuutta, niin
nykydekkareita
lukevat
lukijat voivat pitää kirjaa
hieman
sievistelevänä.
Itse pidän teosta hurmaavana Sherlock Holmes ja
Jane Austen -tunnelmien
yhdistelmänä.
Erityisesti pidin kirjan
Mannerheim-käsittelystä.
Vaikka Parikka kuvaakin
tulevaa marsalkkaa kunnioittavasti, Sundmanin
ja kadetin kohtauksista ei
särmääkään puutu.
Parikka luo sarjassaan uskottavan kuvan 1800-luvun lopun pikkukaupungista ja erityisesti naisista.
Sundmanin kehitystä rakkaushuolineen, avioliittotoiveineen ja nyt keski-iän

hupsuuteen eli nuoreen
mieheen ihastumisineen
lukee mielellään.
Tarina on uskottava ja historiallisten mahdollisuuksien rajoissa, jopa sekin,
että Sundmania auttaa
tutkimuksissa kirjuri Sigglund, joka uskoo olevansa Venäjän tsaarin Aleksanteri II poika – ja johon
Sundman ihastuu!
Jos joku lukisi tätä kirjaa
ääneen, voisi sulkea silmänsä ja kävellä menneisyyden katuja käsi kädessä
neiti Sundmanin tai jonkun
muun paremman väen
tyttären kanssa tai tanssia
kadettitansseissa. Jokainen kaupunki olisi onnellinen, jos sillä olisi ikioma
Parikkansa herättämässä
menneisyyttä henkiin.
PETRI PIETILÄINEN

20/

¤

NRO. 3/2020 – KESKIVIIKKO 17.6.2020

URHEILU

Teemu Turunen: " Kotkassa
on kyllä jotain todella kiehtovaa rosoisuutta, mutta se
on samalla todella kaunis
kaupunki. Hieno paikka
elää!"

Teemu Turunen haluaa Kotkan siivilleen
Lakimies Teemu Turunen auttaa työssään yrityksiä ja jalkapalloilijoita. Kotikaupunkinsa päättäjiltä Turunen odottaa selkeämpää visiota tulevaisuudesta.
TEKSTI: JORMA JYRKILÄ
KUVA:KAISA TURUNEN
Suomen parhaan jalkapalloilijan Teemu Pukin edustajana tunnettu Teemu
Turunen päätti palata perheineen Kotkaan viisi vuotta sitten.
– Mietimme missä haluamme lapsemme kasvattaa ja
rakensimme talon Kotkaan.
– Täällä meillä on tukiverkot, eikä työni ole paikkaan
sidottua.
– Elämisen laatu on Kotkassa aivan toista kuin pääkaupunkiseudulla, Turunen
perustelee.
Kotka on yksi niistä paikkakunnista, jota 2000-luvun
rakennemuutokset
ovat rankimmin ravistelleet. Se näkyy ja tuntuu,
mutta se voidaan kääntää
vahvuudeksi
– Kotkalaisten tulisi olla
ylpeitä omasta kaupungistaan. Kotka on tietyllä tavalla karu, mutta kaunis, jossa
on todellista luonnetta.

Vähän kuten Berliini, joka
on tehnyt omasta rankasta
historiasta itselleen voimavaran, Turunen sanoo.
Optimisti tunnistaa kotkalaisuudessa useita tarinoita
jaettavaksi – ja valtavasti
potentiaalia. Kotka on yhdistelmä työläiskulttuuria,
satamameininkiä ja luontoa
puistoineen.
– Kuinka monella pienellä
kaupungilla on kansainvälisen läpimurron kynnyksellä
oleva innovatiivinen yritys
(Kotkamills), Suomen suurin vientisatama, urheilun
supertähti (Teemu Pukki) sekä puhdas, erityinen
luonto ja meri? Näistä meidän pitää olla ylpeitä, Turunen luettelee.
Kotkalla on Turusen mielestä kaikki edellytykset nousta siivilleen.
– Mitä haluamme olla 15
vuoden päästä? Samankal-

taisten tarinoiden kasvaminen pitää mahdollistaa
myös tulevaisuudessa, Turunen sanoo.
Turunen kaipaa kotikaupungiltaan selkeämpää visiota
ja tulevaisuuden strategiaa.
– Kaikki lähtee siitä, mikä
on Kotkan ja kotkalaisuuden
identiteetti, ja mitä Kotka
haluaa tulevaisuudessa olla.
Millä me erotumme muista
kaupungeista? Sen jälkeen
viestinnän ja markkinoinnin
tulisi olla rohkeaa ja terävää.
Tällä hetkellä se ei sitä valitettavasti ole.
Kotka voisi kasvaa sijaintinsa
ansiosta Suomen johtavaksi
etätyöpääkaupungiksi.
– Täällä on tilaa hengittää.
Eikö Kotka voisi olla kaupunki, joka pystyy hyödyntämään lehtokentän läheisyyttä digitaalisessa mielessä.
Teollisuudesta
eläneen
paikkakunnan elinkeinorakenteen muuttaminen ei
onnistu hetkessä.
– Mikään ei koskaan muutu,
jos ei oteta riskejä. Mitä menetettävää meillä on?
Kotkan väestön ikärakenne
on hankala. Turusen mielestä pitää luoda syitä, minkä
vuoksi Kotkaan kannattaa
muuttaa tai palata.

”

Elämisen
laatu on Kotkassa aivan
toista kuin
pääkaupunkiseudulla
TEEMU TURUNEN
– Pitää panostaa lapsiperheisiin ja kouluihin. Emmekö voisi olla Suomen paras
koulukaupunki?
Jalkapallo on ollut aina iso
osa Turusen elämää. Kesällä
2005 19-vuotias keskikenttäpelaaja nousi FC KooTeePeen paidassa raketin
lailla Veikkausliigan seuratuimpien nuorten pelaajien
joukkoon. Turunen valittiin liigan kevätkierroksen
tähdistöjoukkueeseen.
Ammattilaisuus Euroopan
kentillä oli realistinen tavoite. Hän kävi veljensä Tuomon kanssa muun muassa
italialaisen pääsarjajoukkue
Udinesen testattavana.
”Haluan pitää kaikki ovet

avoinna”, Turunen kertoi 15
vuotta sitten Helsingin Sanomien haastattelussa.
Pelaajauran huippukohtia
oli Suomen mestaruus turkulaisen FC Interin paidassa. Kansainvälinen ura jäi
lyhyitä Norjan ja Ruotsin
visiittejä lukuun ottamatta haaveeksi. Ura päättyi
polvivammojen saattelemana 2011 FC Lahdessa
25-vuotiaana.
Turunen valmistui Helsingin
yliopistosta vuonna 2015,
mutta aloitti pelaaja-agenttina toimimisen jo opiskellessaan. Nyt asiakkaat
hyötyvät Turusen oman pelaaja-uran kokemuksista.
– Autan urheilijaa seuran
hankinnassa ja neuvotteluissa, mutta se on vain yksi
osa työtäni.
– Koen, että työni on henkistä valmentamista. Autan
urheilijaa löytämään itsensä ja potentiaalinsa, Turunen sanoo.
Turunen on voinut hyödyntää niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia asiakkaidensa hyväksi.
– Jälkikäteen ajateltuna
oman pelaajauran päättyminen oli parasta mitä
minulle ihmisenä on tapah-

tunut. Se oli itsetutkistelun
paikka, Turunen sanoo.
Yhteistyö ystävän Teemu
Pukin kanssa alkoi vuonna
2014. Yhteinen polku on
osa suomalaisen jalkapallon historiaa Pukin siirryttyä
vuonna 2018 englantilaisen
Norwichin riveihin.
– Tämän työn suola on se,
että urheilija saavuttaa tavoitteensa, Turunen toteaa.
Oman kotkalaisen mausteensa Turusen ja Pukin yhteistyökuvioon tuo se, että
Turusen vaimon isä Jouko
Lehtoranta toimii Pukin
managerina.
– Meillä on käytössä jonkinlainen hybridimalli. Jokke
keskittyy yhteistyökumppanuuksiin ja minä urheilulliseen puoleen, Turunen
selventää.
Erityisellä lämmöllä Turunen muistelee Suomen
osalta riemukkaasti päättyneitä EM-karsintoja. Turusen kolme asiakasta olivat
näkyvästi esillä varsinkin
yhdessä pelissä.
– Pukki ja Benjamin Källman
tekivät maalin Liechtensteinia vastaa ja Lassi Lappalainen syötti, kun Suomi voitti
2–0, Turunen sanoo.
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Keskuskentän remontti aikataulussa
Heinäkuussa järjestetään avajaiskisat,
Syyskuun SM-viestien kohtalo oli viime
viikolla avoinna.

TEKSTI JA KUVAT
JORMA JYRKILÄ

Karhulan
keskuskentänviime elokuussa aloitettu
remontti on viittä vaille
valmis.
– Tällaistä kenttää ei löydy
muualta Kymenlaaksosta.
Ei muuta kuin kovia kisoja
ja tuloksia, Kotkan kaupungin liikuntajohtaja Antti
Mattila sanoo ylpeästi.
Pääpaino oli pinnoitteiden
uusimisessa, mutta muitakin parannuksia saatiin
aikaiseksi.
– Juoksuratojen kallistuksia
korjattiin. Hyppypaikkojen
toiminnallisuuksia ja pukuhuoneita parannettiin. Ajanotto- ja lähetystekniikkaa
uusittiin, Mattila luettelee.
Erillisenä projektina keskuskentän
itärinteeseen
on kesäkuussa rakennettu
harjoitteluportaat,
mikä
osaltaan täydentää monipuolista liikuntapaikkaa.

Remontti oli edellytys,
että Karhulan Katajaiset ja
Karhulan Urheilijat saivat
järjestettäväkseen tämän
vuoden SM-viestit.
Katajaisten puheenjohtaja Lauri Vuorisen mukaan
tilanne on edelleen avoin
syyskuun
SM-viestien
osalta.
Valtioneuvosto linjasi viime
viikolla yleisötapahtumien
järjestämistä koronaepidemian jäljiltä heinäkuun alun
jälkeen.
– Viime viikon päätökset
eivät auta meitä. Ne on
tarkoitettu
suuremmille
stadioneille.
SM-viestien aikaan kenttäalueella on samaan aikaan
helposti jopa 2 000 urheilijaa, huoltajaa ja katsojaa.
–Odotamme juhannukseen
mennessä täsmentäviä oh-

Juniorigolfin
SM-kisat pelataan
Mussalon kentällä
juhannuksen
jälkeen.
Viime viikolla Karhulan keskuskentällä näytti tältä.

TEKSTI JA KUVA
JORMA JYRKILÄ
Karhulan Urheilijoiden seitsenottelija Janette Hanski
ei ole menettänyt motivaatiotaan koronaepidemian
vuoksi.
– Tykkään treenaamisesta.
Nyt siihen on ollut aikaa.
On ehtinyt tutkailla asioita
ja tehdä jotain jopa eri tavalla kuin normisti, Hanski
kertoo.
Hanski on yksi niistä urheilijoista, joka on saanut
käyttää Ruonalan urheiluhallia privaatisti.
– Siitä iso kiitos. Muuten olisi ollut hankalaa. Vaikka kelit olisivat sallineet ulkona
harjoittelun, keskuskenttä oli remontissa, Hanski
sanoo.
Kotkalainen voitti viime
kesänä 19-vuotiaiden Suomen mestaruuden ja ja si-

fmeriittejä
hankkinut
kouvolalaisen Koski-Golfin Krista Junkkari. Viime
kaudella Junkkari nappasi
amatöörien
EM-hopeaa.
Junioripuolelta Junkkari on
saavuttanut kaksi Suomen
mestaruutta. Finnish Tourin
ensimmäisessä osakilpailussa kuusankoskelainen
oli kolmas jättäen taakseen
monta kovaa kotimaista
ammattilaisgolfaria.

Alle 18- ja 21-vuotiaat jujeita, ja teemme päätökset
niorigolfarit
pelaavat
niiden perusteella, Vuorilyöntipelin SM-mitaleista
nen sanoi sunnuntaina.
Mussalon kentällä juhanNykyisillä
rajoituksilla
nuksen jälkeisellä viikolla.
mennään heinäkuun lopKymen Golfin 24.-26.6. isänpuun. Ne mahdollistavat
nöimiin kisoihin osallistuu
kentän
avajaiskilpailujen
yli sata Suomen parasta
Kolmipäiväiset SM-kisat
järjestämisen heinäkuun
juniorigolfaria.
käynnistyvät keskiviikkona
puolivälissä.
– Lajivalikoimasta tulee
SM-kisassa kotikentällä pe- 24.6. kello 8. Kaikki kisaan
sellainen, että molempien
laava Elias Haavisto nousi osallistuvat pelaajat iskevät
seurojen
ykkösurheilijat
alle 21-vuotiaiden kuumim- palloa kahtena ensimmäisaataisiin mukaan. Tärkeää
maksi
ennakkosuosiksi. senä pelipäivänä. Kolmanon myös testata tekniikkaa
yllättämällä viime viikon- nelle kierrokselle pääsevät
SM-viestejä silmällä pitäen, Keskuskentällä on nyt por- loppuna suomalaisammat- poikien sarjoissa 24 ja tyttaat harjoitteluun.
tilaiset Paltamon kisassa.
töjen sarjoissa 10 parasta
Vuorinen sanoo.
Haaviston talvikausi sujui pelaajaa.
USA:ssa opiskelun ja gol- Ko ro n av i r u s e p i d e m i a n
fin merkeissä. Viime kau- takia Kotkan SM-kisoissa
della kotkalaisgolfari sai ovat voimassa Suomen Golpronssia SM-kisasta ja si- fliiton antamat erityisohjoittui neljänneksi miesten jeet kilpailun järjestämiselle
Urheilija aloitti mole- sarjassa.
ja kilpailuun osallistuville
kyylibiotieteiden
opis- Alle 21-vuotiaiden tyt- pelaajille.
kelun
viime
syksynä töjen sarjassa Kotkassa
Helsingin
yliopistossa. kilpailee jo kosolti golHarjoittelupaikka
löytyi
KU VA A JA © RO N JA TA I PA L E
Loviisan
ydinvoimalassa
kemianharjoittelijana
– Onhan se vähän haastava yhdistelmä urheilun
kanssa, kun työ on vähän
kauempana. Tässä tilanteessa oli kuitenkin hyvä
saada työharjoittelu alta
Karhulan Urheilijoiden seitsenottelija Janette Hanski pois, Hanski sanoi.
tunnusteli viime viikolla ensimmäisen kerran Karhulan Pohjoismainen mestaruuskisa piti olla kauden pääkeskuskentän juoksuradan uusittua pintaa.
kilpailu kesäkuussa. Nyt aljoittui aikuisten SM-kisois- hampaankoloon, Hanski kaneen kesän kilpailukausi
on sattuneista syistä vielä
sanoi.
sa hienosti viidenneksi.
– Neljän kärki oli vielä aika – Tavoitteena on kehittyä lähes täysi arvoitus.
kaukana, mutta olin seu- tasaisesti. Seuraavaksi täh- – Olen vielä ajamassa jutturaavan joukon paras. Pää- täimessä on päästä 5 500 ja tekniikan ja fysiikan osalsin seuraamaan läheltä pisteen rajan paremmalle ta sisään, Hanski kertoo.
Kalenteri on melko tyhjä,
mitä kärjen tulostasoon puolelle, Hanski kertoo.
Seitsenottelu on vaativa mutta kaksi kisaa on erityivaaditaan, Hanski sanoo.
Hanski oli aikuisten tilas- laji. Tarvitaan nopeutta, sesti mielessä.
tossa seitsemäs ja nuo- tekniikka sekä kestävyyttä – Remontoidun keskuskentän avajaiskisat heinäkuun
rin urheilija 10 parhaan sopivassa suhteessa..
– Vahvimmat lajini ovat puolivälissä ovat tietysti
joukossa.
– Hieno kesä kaiken kaik- 800 metrin juoksu ja kuu- mielessä sekä syyskuun
kiaan. Pääsin ensimmäisiin lantyöntö. Talven aikana SM-viestit, jos ne Kotkassa
arvokisoihin (20-vuotiai- valonpilkahduksia on nä- järjestetään.
Kymen Golfia edustava Elias Haavisto pääsee kisaamaan
den EM-kisat) ja tein en- kynyt korkeushypyssä ja
SM-mitaleista kotikentällään. Hän kuuluu kilpailun ennätykseni (5 319 pistettä), keihäänheitossa, Hanski
nakkosuosikkeihin 21-vuotiaiden sarjassa.
mutta tietysti paljon jäi kertoo.

Janette Hanski odottaa kisakauden alkua
Seitsenottelijan kisakalenterissa on
tilaa, mutta keskuskentän avajaiskisat
heinäkuussa on jo
mielessä.

Krista Junkkari ja
Elias Haavisto
juniorikisojen kovimmat nimet
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RUOKAA LUONNOSTA
YMPÄRI VUODEN

KALAN PAULOISSA

Juttusarjassa tunnetut henkilöt kokkaavat kalaruokaa.

Lehtileike innosti uuniloheen
Näyttelijä
Antti
Leskisen suurina
makuaistin
intohimon
kohteina
ovat
kiinalainen
ja intialainen ruoka. Kala näyttelee
vahvaa
kolmoissijaa. Näitä kaikkia hän kokkailee
mielellään.
TEKSTI JA KUVAT
PAULIINA LUNNA
Helsingissä syntynyt ja Rousein vaniemen kautta Kotkaan
jo kolme vuosikymmen sitten siirtynyt Antti Leskinen
nauttii meren läheisyydestä.
– Kotkassa viihdyn oikein
hyvin, en voisi kuvitellakaan
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN asuvani sisämaassa. MerelKUVA: JUHA METSO lä on minulle suuri merkitys. Kesäni vietän yleensä
purjehtien kauniissa Turun
Alkukesän luonto tarjoaa putkea, päivänkakkaran-, saaristossa Saaristomerellä.
ravinteikasta ja vitamiini- maitohorsman- ja piha- Purjeveneeni on Uudessapitoista salaattia. Aines- ratamonlehteä. Lehtiruo- kaupungissa ja se on samalosat ovat tuttuja rikka- dit voi poistaa, jos ei niitä la kesämökkini. Kalastajaksi
ruohoja.
Valinnanvaraa uskalla narskutella. Kaikki minua ei kyllä voi kutsua,
löytyy. Kaikkia ei tarvitse nämä ovat meille hyvin mato-ongella ei sitä titteliä
joka kerta laittaa. Jos ma- tuttuja.
vielä saa. Yhden hauen olen
kumaailma pelottaa, kan- Kunnon visuaalisen il- kerran onnistunut saamaan,
nattaa salaatti rakentaa meen saat, jos käytät Leskinen naurahtaa.
kaupasta ostetulle perus- päivänkakkaran- ja voi- Kalaruokia Antti toteaa syösalaatille ja lisätä kokeeksi kukankukkia tai keto-or- vänsä aivan liian vähän. Yksi
muutamia muita kasveja. vokin ja ahomansikan syy on tuoreen kalan järkytSeuraa omia makumiel- kukkia. Niitä syö silmillään. tävän kallis hinta.
tymyksiäsi, mutta kokeile Kukkien maku voi yllättää – Yleensä en lue ruokarerohkeasti.
myönteisesti.
septejä lehdistä. Tämä CaeHelposti
tunnistetta- Kukkien pienet hyönteiset sarin uunilohi sattui vuosia
van voikukan lehdet ovat lähtevät tunnin sälytyk- sitten jotenkin vahingossa
hyviä salaatissa. Lehdet sellä varjossa, jääkaapissa sanomalehden sivulta silmaistuvat hyvin erivah- tai kymmenessä minuutis- mään ja innostuin heti sen
vuisilta. Suomessa on noin sa kevyessä etikkaliuok- tekemään. Ohjeessa kiin500 voikukan alalajia, jois- sessa. Hyönteisten syömi- nostivat eniten parmesa- Näyttelijä Antti Leskinen viihtyy merellä ja meren äärellä ja syö mielellään kalaruokia.
ta jotkut ovat karvaampia nen ei ole myrkyllistä.
nin, anjoviksen ja lohen yhkuin toiset. Kokeileminen
distelmä. Kannatti kokeilla,
Caesarin uunilohi
kannattaa. Itse kerään Juttusarjassa esitellään koska ne makuelämykset
z 500 grammaa lohifilettä
pieniä ja mahdollisimman helposti tunnistettavia sopivan mainiosti yhteen.
z parmesanjuustoraastetta 50 g
vähäsahalaitaisia. Välillä villikasveja syötäväksi ja Leskisen kevät on kulunut
z dijon sinappia 1 tlk
poistan lehtiruodinkin.
juotavaksi. Ensimmäisenä pitkien
teatterivapaiden
z oliiviöljyä 2 rkl
Muita mainiota aineksia 22.4. oli vuorossa nokko- merkeissä ja kesäloma alkaa
z valkosipulia, pieninä paloina tai puristettuna
ovat nuoret koivunlehdet, nen. Lisää tietoa ja ohjei- heti juhannuksen jälkeen.
z purkki anjovisfileitä
ja vähänkin isommista ta Ville Haapasalo, Juha Kotkan kaupunginteattez hienonnettua persiljaa tai ruohosipulia,
taas lehtiruotia pois. Sa- Metso ja Petri Pietiläinen, rissa työt alkavat elokuusmustapippuria
laattiin voi käyttää nuorta Sieniä ja villiruokaa Villen sa. Näytöksinä Valkoinen
z juustoraaste, sinappi, mustapippuri ja öljy
poimulehteä,
vuohen- tapaan (Otava 2020).
valas ja komedia Pelkkänä
vatkataan tehosekoittimella tahnaksi, joka
korvana.
levitetään lohifileiden päälle. Seoksen päälle
Viime talvena 35-vuotiaslaitetaan anjovisfileet. Lohet paistetaan
Villisalaatti neljällä
ta taiteilijauraansa juhlinut
uunivuoassa
noin
30-40
minuuttia
z Kerä rapeata salaattia kaupasta
Antti Leskinen on loista200 asteessa.
z Päivänkakkaranlehtiä
vien kokkitaitojensa lisäksi
z Kypsien
kalojen
päälle
laitetaan
z Poimulehtiä
monipuolinen musiikkimies,
persiljarouhetta.
z Maitohorsmaa
jolta luonnistuu laulamiSalaatti
z Piharatamoa
sen lisäksi matkalaukun,
z mozzarella-palloja, tomaattia ja salaattia.
z Koristeeksi kokonaisia voikukankukkia tai
huuliharpun sekä nenäz salaattikastike: öljyä, reilusti basilikaa,
nypi mukaan vain keltaiset osat, ahomansikan
huilun soittaminen Nikelin
pinjansiemeniä
ja
mustapippuria.
ja keto-orvokin kukkia.
Lunneissa.
Sauvasekoittimella sekoitetaan.

Omakotiasuja
kotipihaltaan.

löytää

salaatin

ainekset

Takapihan salaatti
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EDUSTAJASI EUROOPASSA

PORAKAIVOT

TÄMÄNKIN LEHDEN JAKOI

myös puhdistukset ja paineaukaisut

JAKELUSUORA OY

myynti, asennus ja huolto

PORAKAIVOPUMPUT
LÄMPÖKAIVOT
poraukset

SSM Suomen Suoramainonta | Jakelusuora Oy | www.jakelusuora.fi

12 VASTAUSTA

1) Veli Järvinen,1951-59.
Hän siirtyi sitten Jyväskylän kaupunginjohtajaksi,
ja toimi siinä virassa vuoteen 1974 saakka.
2) 90-vuotias. Eastwood
syntyi
31.5.1930
San
Franciscossa.

vin harvinainen ja havaittu neliökilometriä.
Suomessa vain palaneissa
koivuissa.
8) Joensuussa.
4) 681 alusta huhtikuussa
2020. Tilastoluku sisältää
varsinaiset kauppalaivat,
ei pienaluksia, proomuja
yms.

9) Kokonaisputous Saimaalta Suomenlahdelle
on keskimäärin 75,7 metriä.

5) 393,7 miljoonaa euroa.

11) Sijoitus yhtiöön tavaran tai muun omaisuuden
muodossa, ei rahana.

6) Johannes Brahmsin
3) Kovakuoriainen, joka
elää paloaukeilla. Se on hy-

7)

Rovaniemi,
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MAINOS
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Aurinkosähkö kuivattaa heinän ja
riittää kotitalouteen

"Joskus tilan elämä myös
rytmittyy energiantuotannon mukaan."

Päärakennuksen katolle asennettiin 42 aurinkopaneelia. Mahdollisen ylimääräisen energian voi myydä sähköyhtiölle, jos energiaa tulee yli oman tarpeen.

Aurinkosähkö oli karhulalaisen Naakan perheen valinta
pienen maatilan lisäenergian
tuottoon
Huhtikuussa 2020 asennetut aurinkopaneelit
tuottavat kesällä ja syksyllä energiaa heinän ja
viljan kuivatukseen ja muuna aikana taloustöihin. Paikallinen palvelu herätti luottamuksen
sekä tarjouspyyntö- että asennusvaiheessa.

- Kysyimme tarjouksia myös muilta firmoilta, mutta paikallinen tarjous oli kilpailukykyinen niin hinnaltaan kuin
huoltovarmuudeltaan. Jatkossa paikalinen yritys voi tarjota huoltopalvelut varmasti nopeammin kuin kauempana oleva. Lisäksi arvostimme sitä, että Sähköpalvelu
Hämäläinen käyttää tuttuja, luotettavia asentajia, Eija
Naakka sanoo.
Normaalisti aurinkopaneelien asennus hoituu noin viikossa. 1930-luvulla rakennetun päärakennuksen katon
rakenteet eivät kuitenkaan olleet nykystandardien mittaiset, joten se loi hieman haastetta kiinnikkeiden asennukseen. Työhön kului lopulta kaksi viikkoa, mutta se ei
Naakan mukaan haitannut arkielämää vaan ennemminkin lisäsi luottamusta palveluntarjoajaan.
- Asentajat olivat hyvin tarkkoja asennuksessa ja peltikaton läpivientien tiivistämisessä. He halusivat ehdottomasti toimia niin, että jälkikäteen ei tule sanomista. Projekti sujui todella hyvin yhteistyössä.

Naakan perheen päärakennuksen katolla on yhteensä 42
aurinkopaneelia tuottamassa energiaa maatilan tarpeisiin. Pääasiassa energiaa haluttiin tuottaa heinän ja viljan
kuivatukseen tarkoitettuun kuivuriin, johon on suunnitteilla laajennus.
- Mietimme tilaa viljelevän poikani Tuomaksen kanssa Aurinkosähkön ylimäärän voi myydä paikalliaurinkopaneelien hankkimista pari vuotta. Tapa tuot- selle energiayhtiölle Karhu Voimalle
taa energiaa on ympäristöystävällinen ja energiaa riittää Tilan pääasiallinen lämmitystapa on puu ja lämpimän
myös taloustöihin erityisesti niinä vuodenaikoina, kun veden tuottamiseen käytetään öljyä. Aurinkosähkö tuo
kuivuri ei ole käytössä, tilalla asuva Eija Naakka kertoo.
energiantuotantoon ympäristöystävällisen lisän, jonka
tuotantoa voi seurata reaaliaikaisesti itse. Mittari näyttää
Aurinkosähkö luotettavasti paikallisilta
kuinka paljon energiaa aurinkopaneelit tuottavat juuri silyrityksiltä
lä hetkellä tai esimerkiksi yhden päivän aikana.
Naakat päätyivät valitsemaan Karhu Voima Oy:n aurinkoEija Naakan mukaan on kiinnostavaa seurata, kuinka
paneelipaketin, joka sisälsi paikallisen Sähköpalvelu Hä- paljon aurinkopaneelit tuottavat erilaisella säällä kuten
mäläisen suorittaman asennuksen.
täydessä auringossa ja hieman pilvisellä säällä. Maksimi-

Tuomas Naakka seuraa mittarista päivän energiantuotantoa. Aurinkoisella säällä tuotto on luonnollisesti paras,
mutta myös auringon heijastuminen pilvistä nostaa tuotannon hyviin lukemiin.
tuotto on ollut 11–12 kilowattia. Joskus tilan elämä myös
rytmittyy energiantuotannon mukaan.
- Olen välillä ajoittanut esimerkiksi pyykinpesua tuottoisille päiville, Eija Naakka naurahtaa.
Aurinkovoimalat tuottavat joskus enemmän energiaa
kuin mitä asiakas kuluttaa, tuon ylituotannon voi myydä
paikalliselle energiayhtiölle Karhu Voimalle. 
Lisätietoja aurinkopaneeleista saat Karhu Voiman verkkosivuilta karhuvoima.fi tai s-postitse myynti@karhuvoima.fi

