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Kevään uutuudet
saapuneet myymälään

Tervetuloa ostoksille!
Veleiro Oy
Vasikkasaarentie 25-51
48200 Kotka
info@veleiro.fi
p. 05-2109555
Avoinna ma-pe 9-17
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KYMENSUU-LEHDEN

KYMEN
LAAKSON
MUSEO

KUNTAVAALIKESKUSTELU
tiistaina 1.6. kello 18.

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

Kuva:
Ari Ha
lo

nen

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

Kuntavaalit 2

021

Puolue/ehdokas
Mainosta Kymensuu-lehdessä ja

tavoitat äänestäjäsi Kotka-Pyhtää-alueella.
Kymensuun ilmestymispäivät:
28.4.
19.5. (viikko ennakkoään. alkuun)
9.6. (neljä päivää vaalipäivään)

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

WWW.
.FI
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Kotkaan muutetaan monesta syystä
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Suomi ja Kotka tarvitsevat maahanmuuttajia.
Kotkan asukasluku pienenee vuosi vuodelta. Ilman maahanmuuttoa se pienenisi paljon
enemmän.
Suomeen ja Kotkaan muutetaan monesta
syystä. Myanmarilainen Mularhtoo Hser muutti Kotkaan 10-vuotiaana perheensä kanssa
suoraan pakolaisleiriltä Thaimaasta. Mularhtoo
syntyi leirillä, eikä ole koskaan nähnyt kotimaataan.
Mularhtoo Hser kirjoitti ylioppilaaksi Kotkan lyseosta ja opiskelee nyt sairaanhoitajaksi Xamkissa. Vuoden kuluttua päättyvien opintojen
jälkeen hän työskentelisi mieluiten kotihoidossa: vanhukset ovat hänen sydäntään lähellä.
Kymensuu-lehden uudessa juttusarjassa haastatellaan maahanmuuttajia.
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Mularhtoo Hser sanoo viihtyvänsä Kotkassa erittäin hyvin.

Munsaaren
itseoppinut
veneentekijä

Rataveneily on
Kotkassa helppo
aloittaa

Munsaarelainen Veijo Sorvari on ollut puuveneiden kanssa tekemisissä lapsesta asti. Harrastuksesta tuli lopulta elinkeino.

Jo 8-vuotiaana voi alkaa ajaa 10-hevosvoimaisella moottoriveneellä kilpaa.

Sorvari yöllistää yhden vakituisen ja yhden oppisopimuskoulutuksella. Enemmänkin tekijöitä
alalle mahtuisi.
Sorvaria harmittaa käsityötaidon hiipuminen.

Uusia puolueita pyrkii
Kotkan valtuustoon

/6

Omaa venettä ei tarvitse olla, se hoituu Veleiro
Racing Teamin puolesta.
Kotkassa toimii Suomen suurin ratamoottoriveneilytiimi.

Sulzer investoi,
valimo konkurssiin
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Sunila kiinnostaa
yhä enemmän

/12
Veijo Sorvarin tilauskirja on täynnä syksyyn saakka.

/16
Laji on vauhdikas. Siksi sääntöjen noudattaminen on ehdottoman tärkeää.
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PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Työelämässä puhaltavat
muutoksen tuulet
Viime viikkojen aikana Kotkasta on tullut monia myönteisiä uutisia, jotka vahvistavat uskoa alueen parempaan
tulevaisuuteen. Sulzer Pumps Oy kertoi investoinneistaan
Karhulaan ja suuresta laitekaupasta Kemin biojalostamoon,
akkumateriaalitehdashanke edistyy ja kaupungin talouttakin hoidetaan järkevän suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Kotkamillsin odotellessa EU:n hyväksyntää joulun
alla sovittuun yrityskauppaan se meni ja voitti pääomasijoittajien järjestämän kilpailun Suomen parhaimmasta
kasvutarinasta.
Kotkamillsin esimerkki työmarkkinoilla paikallisen sopimisen eduista näyttää leviävän suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin. Ensin metsäteollisuus irtisanoutui
vanhasta neuvottelukulttuurista ja nyt samaan on päätynyt teknologiateollisuus, joka on ilmoittanut uudistavansa
neuvottelutoimintansa.
Ymmärrettävästi elinkeinoelämä pitää päätöstä erinomaisena uutisena, kun taas palkansaajajärjestöt ovat tyrmistyneitä: työehtojen polkemista ja yleissitovuuden murenemista pelätään. Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat.
Vanhat asetelmat eivät välttämättä enää päde työmarkkinoilla, jotka ovat varsinkin teollisuuden aloilla kääntyneet
hyvinkin eri asentoon kuin ne olivat kolmikantaneuvottelujen syntyaikoina. Kolmikannan (hallitus ja työmarkkinajärjestöt) juuret ulottuvat aikaan ennen toista maailmansotaa.
Monet karhulalaiset muistavat edelleen menneiltä vuosikymmeniltä metallin osasto 13:n vahvoine lakkokenraaleineen ja kipinäsinkoineen. Se oli sitä aikaa.
Perinteinen työantaja-työntekijä-asetelma nähdään varsinkin yritysmaailmassa aikansa eläneeltä tai ainakin liian
mustavalkoiselta. Nyt vannotaan pitkäjänteisen yhteistyön
nimeen. Toki varsinkin monella matalapalkka-alalla ja julkisella puolella tarvitaan edelleen vahvaa edunvalvontaa. Koronavuosi on nostanut esiin sairaanhoitajien merkityksen,
mutta samalla jälleen paljastanut liian matalat palkat alalla.
Kriisin keskellä ei ole tilaa ja voimia arvokeskustelulle, mutta
kriisin jälkeen pitäisi olla.

EIJA ANTTILA

Ajantasa
Minua hirvittää:
1. Elämäni loppuaika
Joudunko kärvistelemään viimeiset vuoteni kotona? Lukemattomat ovat päivämme, mutta neljännellä kvartaalilla tietää jo, että elpyminen elämän kiihkeimpään kiitoon
on epätodennäköistä. Kestoiloitsen siitä, että jalat ja pää
pelaa, mutta pelaako vielä sitten, kun on taas mahdollista
matkustaa merten taakse?

6. Helppoheikkien politiikka
Politiikka on kuin soittotaito. Jotkut kuvittelevat osaamisen syntyvän tyhjästä sinä hetkenä, kun lavalle noustaan.

7. Someryhmät
Ei pysty, ei kykene. Sen sijaan, että kuudennen mielipiteen jälkeen keskustelu omenapuiden kevätleikkauksista
kääntyisi maahanmuuttoon, nyt lähdetään jo aloituk2. Koirankakkakeskustelu
sessa pesäpallomailojen kanssa partioimaan. Ylläpito on
Haluaisin kirjoittaa asiallisen kirjoituksen ulosteista, jot- usein enää sana.
ka ovat ulosteita riippumatta siitä, mistä peräreiästä ne
pulppuavat. Yksilörohkeuteni ei tähän riitä, ja murehdin 8. Väkivaltapelit
keskustelun hyödyttömyyttä ja sen kehimää raivoa.
Vietnamin sodan aikaan todettiin, että sotilaat jotka harjoittelivat ihmisen muotoiseen maaliin ampumista, pys3. Sähköautojen pakkosyöttö
tyivät tappamaan tunteettomasti tositilanteessa. HarjoiAutoteollisuus ohjaa käärmettä pyssyyn ympäristöseik- tus tekee mestarin.
koihin vedoten. Henkensä
kaupalla kaivoksista
litiumia riipivien lasten veri ei akuissa huutele, kun kulut- Kuinka on siis vieläkin vanhempia, jotka kuvittelevat lastajan tavoitteena on omaatuntoa rauhoittava ilmasto- tensa kehittyvän normaalisti verellä mässäilyn ja aseelliteko. Köyhät lapset ovat uusiutuva luonnonvara, eivätkä sen jahtaamisen maailmassa. Hakata voi, sillä showpainissiksi kuulu ympäristön-, ilmaston- tai minkään muunkaan sakaan ei kuole.
suojelun piiriin. Kunhan eivät ole omia.
9. Ruoan halveksunta
4. Kaasuautojen valmistuksen vähentäminen
Jos kouluruoka on paskaa, mutta koirankakka ei, ehdotJokaisen elollisen peräreikä tuottaa polttoainetta, josta taisin lautasmallin vaihtokauppaa.
saadaan biokaasua, jonka hyödyntämiseen käy tavallinen lyijyakku. Tämä polttoaine ei lopu eikä moottori sam- 10. Täyteen kauppakassiin ruhmu, vaikka sähköntuotanto takkuaisi. Lyijyä voi kierrät- joutunut jugurttipurkki
tää, mutta autoteollisuuden voittoja ei kaasulla pystytä Tänään se taas tapahtui.
maksimoimaan.
5. Sirkkojen ja matojen syöminen
Ilmastosyillä voidaan ohittaa niin lasten kuin eläintenkin
yksilöelämä. Jos jokainen söisi vain oman proteiinitarpeensa verran perinteistä lihaa, maailma pelastuisi varmemmin kuin lopettamalla miljardi keinotekoisesti kasvatettua elämää yhden laiduntajan sijaan.

Ea Mannerkorpi

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Hamina Pride
Sadan metrin korkeudessa liehuva Suomen suurin Suomen lippu on epäilyksistä huolimatta osoittautunut
matkailijoita kiinnostavaksi nähtävyydeksi. Seuraavaksi Haminan on aika jalostaa mainiota matkailuvalttiaan
ahtaasta kansallisvaltioajattelusta kohti kansainvälistä
suvaitsevaisuutta.
Nostetaan Pride-viikolla sinivalkoiseen jättisalkoon koripallokentän kokoinen sateenkaarilippu! Näin Hamina
profiloituu kaikenlaista syrjintää vastustavaksi ihmisoikeuksien puolestapuhujaksi.
Suomen suurin Suomen lippu kiinnostaa ihmisiä Hangosta Nuorgamiin. Maailman suurin sateenkaarilippu
kiinnostaa maapallon kaikkia ihmisiä.
Tänä kesänä korona sotkee suunnitelmia, mutta jatkossa matkailijoiden tulva Hamina Pride -viikolle tulee olemaan valtava. Heti Kotkan rajalla kerätään nimellinen
sadan euron tietulli, jota vastaan saa ajella viikon verran
vapaasti kaikilla Haminan kaduilla Pikkuympyräkadusta
Vepanpolkuun. Sata euroa pitää maksaa myös päästäkseen Haminasta pois.

RUK:n puistossa sijaitseva Suomen lipun tie muutetaan
Sateenkaarikujaksi. Viereisessä Marian kirkossa vihitään
poikkeusluvalla samaa sukupuolta olevia pareja. Jukka
Rintalan ja Matti Vaskelaisen Unelmien yö -näyttely Raatihuoneella kerää aivan uudenlaista yleisöä San Fransiscosta Vatikaaniin.
Kaupat ovat tietysti pullollaan sateenkaarikrääsää, baareissa drinkit ja shotit hehkuvat kaikissa sateenkaaren
väreissä. Kanuuna myy Pride-lenkkiä.
Hamina Bastionissa Tuure Boelius ja Alma lämppäävät Kylie Minogueta ja Elton Johnia. Mainittakoon, että
Minogue on jo pari kertaa aiemmin esiintynyt Miehikkälässä Pikku Kylien pikkumarkkinoilla levittämässä
sateenkaariaatetta.
Pride-kulkue lähtee RUK:n kentältä halki Sateenkaarikujan kohti Lipputornia, jossa Pohjoismaiden ja Baltian liput
on korvattu sateenkaarilipuilla.
Kulkue koukkaa vielä Yrjösenpohjassa sijaitsevan Lippupuiston kautta Suomen lipun aukiolle. Lippupuistossa liehuvien roistovaltioiden lippujen paikalla liehuu sateenkaaren värit.

Hamina Priden pääjuhlassa juhlapuhuja Kimmo Kiljunen
kertoo Pride-lipun tiestä. Hornetit lentävät aukion yli jättäen jälkeensä sateenkaarenväriset savuvanat. Elizabeth
ja Ljudmila suutelevat.
Suomen kansallismuseon Pride-lippu varastettiin ja varmuuden vuoksi vielä poltettiin. Kouvolan kaupungintalon salossa sateenkaarilippu ehti olla vain kuusi tuntia
ennen katoamistaan.
Sadan metrin korkeudessa liehuvaa koripallokentän kokoista
lippua on vaikea varastaa. Varuskuntakaupungissa on tietysti
mahdollista, että joku ampuu sitä
tykillä.

Ilkka Muurman
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Turhat menoerät karsittava
Kotkassa on kaupunkipuistoja, jotka ovat suuri ylpeyden aihe, palkitut
puistot myös noteerataan
isosti. Monesti puistoja
arvostellaan verorahojen
tuhlaamisesta.
Joillakin
kuntalaisilla on ilmeisesti
muodostunut kuva siitä,
että puisto ei tuota eli on
pelkkä menoerä.
Kotkan turhien menoerien,
niiden karsiminen, pitäi-

si mielestäni olla kaikkien
päättäjien tavoite, miten
on? Voivatko kansalaiset luottaa mihin verorahat käytetään? Kaupunkikonsernin/hallinnon
priorisointi ei aina toteudu kuntalaisten/kunnan eduksi. Takavuosina
olemme lukeneet lehdistä
viinijupakasta ja kuittisotkusta, nyt kahvijupakasta, on kirjoitettu menete-

tyistä sähkömiljoonista,
yhtiöittämisongelmista,
konsulttiongelmista jne.
Kaupungissa on myös purkamattomia isohkoja kiinteistöjä, jotka tulevat olemaan pelkkiä menoeriä.
Uusia purettavia kohteita
tulee koko ajan listalle.
Kotkan seudun kuuluisin
purettu rakennus, Karhuvuoren koulu, edusti vanhan liiton kuntapolitiikkaa,

1) Pian alkaa huhtikuu. Mistä sen nimi on peräisin?

jossa tuhlattiin ”sisäpiiri
pyörii, byrokratia hyörii”
-linjalla. Ainakin kaupungin
puistoista löytyy "kahvipapupensaita", joihin virkamiehet työntävät päänsä,
mitä kalliimpi kahvi sen parempi mok(k)a.

OLLI GREIJUS (ps.)
kuntavaaliehdokas

rituksena lisää ihmisen
fyysistä sekä henkistä
terveyttä. Varsinkin ihmisen vanhetessa liikunnan
tarve korostuu. Eli tavoite
liioitellen ”täyspäisenä kävellen hautaan”.
Koska ihmisen ikääntyessä ulkona liikkuminen

tulee turvattomammaksi,
sisäliikunnan tarve kasvaa
entisestään. Tällöin oman
kodin läheisyydessä oleva kohtuuhintainen kuntosali on korvaamaton.
Joten kuntosalin sijainti
lähellä on tärkeämpi kuin
terveyskeskuksen.

Toivotaan Kotkalta positiivista suhtautumista
kuntosaliverkostoon. Mieluummin kuntosalin kuin
terveyskeskuksen asiakas.
KARI RÄMÄ (kok.)
kuntavaaliehdokas

Bisnestä suomalaisilla lukioilla
Jokin aika sitten konsulttiyhtiö Finest Future tarjosi
Virolahdelle 20 uzbekistanilaista lukio-opiskelijaa
pelastamaan Virolahden
lukiota. Yhtiö olisi veloittanut Virolahdelta 1000€
/ opiskelija / v. Asia meni
äänestyksen jälkeen lautakunnassa läpi ja torpattiin
hallituksessa.
Kotkaan tarjottiin saman
konsulttiyhtiön toimesta
kahta vietnamilaista lukiolaista. Heistä olisi veloitettu 800€ kpl mutta muuna
maksuna olisi laskutettu
21000€
Sopimusta tarkastellessa kiinnittää huomion siihen, että opiskelijoihin ei
ole kiinnitetty huomiota
ihmisinä tai lapsina. Sopimuksessakin lukee tilaaja /
toimittaja. Lapsivaikutus-

ten arviointeja ei ole tehty
vaan asiaa on pyöritetty
bisnes edellä.
Kauppatavarana on käytetty suomalaista lukiokoulutusta ja lukion
valtionosuutta. Konsulttiyritys on keksinyt tavan
myydä suomalaista koulutusta suomalaisille kaupungeille niin, että kaupungit voivat maksaa siitä
konsulttiyhtiölle. Nerokas
liiketoimintaidea, etenkin
jos sen saa myytyä.
3.maasta tuleva opiskelija
ei ole oikeutettu opintotukeen. Hän on Suomessa
ollessaan myöskin omien
vanhempiensa vastuulla
ja ylläpidettävänä. Opetusministeri Jussi Saramon (vas) sanoja lainaten
” julkisesti rahoitettavaa
lukiokoulutusta ei ole tar-

koitettu lähtökohtaisesti
kohdennettavaksi
kolmansien maiden opiskelijoiden
organisoituun ja järjestelmälliseen
kouluttamiseen.”
Olisi perin erikoista, että
Kotka kustantaisi konsulttiyhtiön kautta 3.maiden
oppilaiden lukio-opinnot
eikä esimerkiksi suomalaisilla lukiolaisilla olisi
samanlaista
mahdollisuutta majoittautumisineen ja isäntäperheineen.
Loppuun huomautan, että
Vietnamista, Uzbekistanista tai mistä tahansa pystyy
hakemaan
yhteishaussa suomalaisiin lukioihin.
Siinä ei tarvita välikätenä
vuoden 2020 syyskuussa
perustettua konsulttiyritystä, jonka osoite on ihan
tavallisessa espoolaisessa

2) Tylli on kangasta, jota käytetään mm. morsiushunnuissa, juhlapuvuissa ja balettitanssijoiden hameissa. Mutta mitä muuta tylli on?
3) Ensi vuonna pelattavien jalkapallon MM-kisojen
karsintapelit alkoivat, ja Suomikin pelasi ensimmäiset ottelunsa. Kuinka mones kerta tämä on, kun Suomi pyrkii MM-kisoihin?
4) Aikakausilehtikustantaja Urpo Lahtisesta, joka
perusti mm. Hymy-lehden ja Lehtimiehet-kustannusyhtiön, on tekeillä televisiosarja. Missä Lahtinen
aloitti lehtimiehen uransa vuonna 1952?
5) Paljonko Suomessa on kokoaikatyötä tekeviä
palkansaajia?

Kuntosaliverkosto on tärkeä
Liikunta on elämän eliksiiri ja liikunta tuo ihmisen
elämään jo suorituksen
aikana
suunnattomasti
hyvänolontunnetta sekä
mielihyvää. Suorituksen
jälkeen tunne on upea. Ja
tästä kaikesta lisäbonuksena liikunta kohtuusuo-

12 KYSYMYSTÄ

kerrostaloasunnossa. Kukaan ei edes toistaiseksi
tiedä millaisia sopimuksia
kyseinen konsulttiyhtiö on
lähtömaissa tehnyt ja peritäänkö opiskelijoilta rahaa?
Suomen opetusministeriö
on muutaman kerran ollut
kokouksessa mutta yhtäkään sopimusta kyseisen
konsulttiyrityksen kanssa
ei ole tehty.
Ai niin. Esitys kaatui elinvoimalautakunnassa äänin
7-5. Suomalainen koulutus
ei siis ainakaan Kotkassa
ollut myynnissä.
OLLI KEKKONEN (ps.)
kaupunginvaltuuston ja
-halllituksen jäsen
kuntavaaliehdokas

6) Vastikään 84-vuotiaana kuollut muusikko Pentti
Lasanen oli jazzin ja swingin taitaja. Lisäksi hän mm.
lauloi yhtyeessä, jonka muut jäsenet olivat Esa Laukka, Kai Ruohonen ja Kai Lind. Mikä oli yhtyeen nimi?
7) Viime sunnuntaina käännettiin kelloja jälleen
tunnin verran kohti juhannusta. Kuinka kauan kesäaikaan siirtyminen on Suomessa ollut vakituinen
käytäntö?
8) Mitä on pointillismi?
9) 50 vuotta sitten käytiin yksi Suomen työmarkkinahistorian tunnetuimmista työtaisteluista. Siinä oli
kyse paitsi työehdoista ja tulonjaosta, myös sosiaalidemokraattien ja kommunistien valtasuhteista ammattiyhdistysliikkeessä. Millä alalla tuo lähes seitsemän viikkoa (8.2.-26.3.1971) kestänyt lakko tapahtui?
10) Televisiossa esitettiin äskettäin dokumentti edesmenneen elokuvaohjaaja Rauni Mollbergin
työstä ja toimintatavoista. Uransa alkuaikoina Mollberg teki kaksi Kotkaan liittynyttä televisiosarjaa.
Mitkä ne olivat?
11) Kuinka monta tikkalajia elää Suomessa?
12) Kuinka monella ihmisellä Kotkan kaupungin asukasluku pieneni viidessä vuodessa 2016-20?
Vastaukset sivulla 19.

LYHYET
Julkaisemme lukijoiden lyhyitä (350 mrk) kommentteja. Kirjoitusta ei ole
pakko signeerata. Lähetä kommenttisi joko tekstiviestillä numeroon
045 124 6462 tai sähköpostilla eijaanttila@outlook.com.

Kuunnellaan toisiamme
Olisiko meidän kuntavaaliehdokkaiden mitenkään
mahdollista
keskittyä
omiin teemoihimme ja
keskustella asiallisesti ja
järkevästi keskeisistä kuntapolitiikan kysymyksistä?
Mitä iloa on siitä, että menee vastakkaisia arvoja
edustavan puolueen tai
ehdokkaan sivulle jättämään viha- tai nauruhymiöitä tai spoilaamaan
alentuvasti toisten arvoja

ja ajatusmaailmaa? Jos ei
ole esittää kunnollisia argumentteja, niin miksi edes
keskustella. Pelkkiin omista
poteroista heitettyihin ilkeyksiin on turha reagoida.
Perinteistä ikävää politikointia on istuvan hallituksen toimien arvostelu ja
vähättely. Sitä on some ja
lehtien tekstaripalstat pullollaan. Nimettömänä on
helppo huudella ja nimelläänkin kirjoittaen osoittaa

ajattelemattomuutensa
helposti: me emme todellakaan tiedä, millaisen tiedon
varassa hallitus päätöksensä tekee. Paitsi että ministerit varmasti tietävät
enemmän kuin me. – Asiallinen keskustelu toki silti
aina kuuluu demokratiaan.
Vaalien alla asiat ja kannanotot kärjistyvät, mutta valtuustossa tarvitaan
yhteistyökykyä. Kukaan
puolueista ei rakenna elin-

voimaista ja hyvinvoivaa
Kotkaa yksin. Ei siis rikota
välejämme nyt, jotta pystymme tekemään yhteistyötä jatkossa!

LEENA GRIINARI
RITI JUKKARA-LYYTINEN
Kuntavaaliehdokkaat
(vihr.)

Yleensä kulttuurista, sen merkityksestä ja vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin, alueen työllisyyteen ja talouteen – puhutaan liian vähän. Nyt
kun vaalit on tulossa, somessa ja yleisöpalstoilla
ovat aktivoituneet tahot jotka näkevät taiteen
ja kulttuurin menot turhina kuluerinä. Pitäisikö
asiantuntijoiden vastata huutoon, vaikka se tulisi
puskista ja vaalikiimoista, ja vääntää rautalangasta...? - Mut mikä se on se kyltyyri?
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KUNTAVAALIT 13.6.2021
Osa 6: PIENPUOLUEET
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Mikko Almgren toivoo kuntapolitiikkaan yhteistyökykyisiä poliitikkoja.

Pienet hakevat liittolaisia
Uusina puolueina Kotkan valtuustoon
pyrkivät liike NYT ja feministinen puolue. Vaaliliitto feministisen puolueen
kanssa ei kelvannut vihreille.
EIJA ANTTILA
Tulevissa kuntavaaleissa
Kotkassa on ensimmäistä
mukana liike NYT ja feministinen puolue. Pienistä
puolueista RKP, krisitillisdemokraatit ja keskusta
sen sijaan ovat kuntavaalien vakiokalustoa.
Viime vaaleissa mukana olleiden piraattipuolueen ja
KTP:n ehdokkaita ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoitettu mukaan.
Monet pienet pyrkivät hakemaan vaaliliiton kautta
voimaa joko suuremmista
tai muista pienistä puolueista. Kotkassa perinteisesti RKP ja kokoomus
ovat vaaliliitossa, niin nytkin. Kristillisdemokraatit ja
keskusta ovat myös solmineet vaaliliiton keskenään.
Feministisen puolueen ainoa ehdokas Laura Jäntti tunnusteli vaaliliiton
mahdollisuuksia ensin vasemmistoliitosta ja sitten
vihreistä, mutta tulokset-

ta. Vihreissä vaaliliittotunnustelu aiheutti pienen
myrskyn vesilasissa.
Puheenjohtaja Tiina Rosberg kannatti vaaliliittoa, mutta halusi kysyä jo
suostumuksensa antaneiden muiden ehdokkaiden
mielipidettä. Tiukassa äänestyksessä vaaliliittoehdotus hävisi.
– Uskon, että uusi (ja vieras) puolue aiheuttaa hämmentäviä ajatuksia ja ehkä
koetaan myös uhkana,
Laura Jäntti sanoo.
– Kyse ei ollut arvoista eikä
henkilöstä, vaan pelkästään teknisestä asiasta,
Tiina Rosberg sanoo.
Jäntti työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana ja hänen tavoitteensa
politiikassa liittyvät vahvasti työhön. Jäntti tahtoo
edistää lasten ja nuorten
tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista niin
varhaiskasvatuksessa kuin
muun muassa kouluissa.

”

Kyse ei ollut
arvoista eikä
henkilöistä.
TIINA ROSBERG

Myös lasten ja nuorten oikeus saada tukea on Jäntin
mielestä tärkeää.
Liike NYT on saanut jalkeille
kaksi ehdokasta Kotkassa, jo edellisissä eduskuntavaaleissa ehdolla olleen
Minna Grenin sekä Ville Salinin. Molemmat toimivat
yrittäjinä.
Muiden puolueiden tavoitteista poiketen liike NYT
korostaakin ohjelmassaan
kenties eniten yrittämisen
edellytyksiä elinvoimaisuuden ehtona.
– Yrittäjille on luotava hyvät toimintapuitteet. Erilaiset yrittäjät ja yritykset eri
aloilta rikastuttavat ja monipuolistavat Kotkaa. Yritykset luovat työpaikkoja ja
mahdollistavat työssäop-

pimisen aitoja ympäristöjä
opiskelijoille, Minna Gren
sanoo.
Keskusta on ollut Kotkan
valtuuston marginaalissa,
jos aina sielläkään. Viime
vaaleissa keskustasta valtuustoon pääsi ex-perussuomalainen Vesa Levonen, joka kuitenkin kesken
tämän kauden erosi myös
keskustasta ja perusti sitoutumattomana
Suomen
kansalaispuolueen
valtuustoryhmän.
Keskusta yrittää näissä
vaaleissa valtuustoon kahdeksalla ehdokkaalla.
–
Vaaliohjelman
tärkein asia on Kotkan talouden kuntoon saattaminen,
vaikka viime vuosi olikin
ylijäämäinen. Talous on
laitettava kuntoon eli suu
säkkiä myöten kiinni, sanoo paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja ja ehdokas,
eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Marja Koskivirta.
Kristillisdemokraattien ja
keskustan vaaliliitto tavoittelee yhteensä neljää paikkaa valtuustoon. Toinen
nykyisistä kristillisdemokraattisista valtuutetuista,

sairaanhoitaja Mikko Almgren sanoo, että kuntapolitiikkaan tarvitaan yhteistyökykyisiä, kuuntelevia,
sekä lähelle että kauas katsovia päättäjiä.
– Kotkalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja
työhyvinvointi ovat aivan
keskiössä. Tarvitaan yli- Minna Gren korostaa yritpäätään normaalia arkea tämisen
edellytysten
helpottavia asioita, sanoo tärkeyttä.
Almgren, joka haluaa uusia
paikkansa.
Kristillisdemokraateilla
on vaaleissa tällä hetkellä
kymmenen ehdokasta.
RKP ponnistaa vaaleihin
kahden ehdokkaan voimin. Nykyisen valtuutetun,
asianajaja Johan Bardyn
lisäksi ehdolla on FM Benedict Sandelin. RKP on liberaalinen porvaripuolue,
jonka ohjelman erityispiirre on tietysti kielikysymys.
– Haluamme luoda koko
Suomeen ja kaikkiin kuntiin hyvän kieli-ilmapiirin.
Jokaisen on voitava tuntea
tulevansa huomioiduiksi ja
uskallettava puhua omaa
kieltään, Johan Bardy
sanoo.
– Kotkassa on perinteisesti
kaupungin vahvan norjan-

Laura Jäntti on lasten ja
nuorten asialla.

kielisen
väestönosankin
perintönä ollut vahva ruotsinkielinen
vähemmistö,
jonka koulutuksesta äidinkielellään on ollut perusteltua pitää hyvä huoli.
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Nina Braskilla politiikka on verissä
Nina Brask pyrkii jälleen valtuustoon,
jonne haluaa myös poikansa Ville Peltonen. Muitakin kahden sukupolven yrityksiä valtuustoon on.
EIJA ANTTILA
Karhulalainen ex-kuntapoliitikko Nina Brask (sd.)
pyrkii uudestaan Kotkan
kaupunginvaltuustoon
kesän kuntavaaleissa. Perheestä löytyy myös toinen
ehdokas, Braskin poika Ville Peltonen (sd.). 22-vuotiaalle Peltoselle ehdokkuus
on ensimmäinen.
– Ville on aina ollut hanakka ottamaan kantaa asioihin, kommentoi Nina Brask.
Ville Peltonen opiskelee viimeistä vuotta sähköasentajaksi Ekamissa.
Vaikka hän mietti pitkään
ehdokkaaksi lähtemistä, se
oli tavallaan myös erittäin
luontevaa.
– Politiikka on ollut aina
arjessa läsnä niin isän kuin
äidinkin puolelta, Ville Peltonen sanoo.
Hänen kummitätinsä ja
isän sisko on Sirpa Paatero.
Ville Peltonen on ollut poliittisissa riennoissa ja elämänpiirissä koko ikänsä.
Politiikassa Ville Peltonen
haluaisi perehtyä entistä
enemmän toisen asteen

koulutukseen ja vaikuttaa
siihen. Tällä hetkellä häntä
harmittaa se, että monet
Ekamin
koulutusaloista
on siirretty Kotkasta Haminaan kuten sähkö- ja
auto-osastot.
Nina Braskin paluu ehdokkaaksi on monelle yllätys,
ehkä hänelle itselleenkin.
Päätös syntyi vasta aivan
viime metreillä, viimeisenä viikonloppuna ennen
kuin listat piti nykyisen
vaalilain mukaan toimittaa
keskusvaalilautakunnalle.
– Olin siihen saakka sitä
mieltä, että en lähde ehdokkaaksi. Kävin kuitenkin
pitkiä keskusteluja yhdistyksemme (Karhulan Työväenyhdistys) puheenjohtajan Olli Lehtosen kanssa
ja sain huolestuttavaa
viestiä väkikadosta. Monet viime vaaleissa paljon
ääniä saaneista ehdokkaista eivät ole nyt mukana, Nina Brask perustelee
”kääntymistään”.

”

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Politiikka on
ollut aina
arjessa läsnä.
VILLE PELTONEN

ven yrityksiä valtuustoon
on. Sirpa Paateron (sd.) tytär Katri Paatero (sd.) on
myös ehdolla. Vasemmistoliiton riveissä ehdokkaina ovat Kirsi Mäkinen ja
tyttärensä Roosa Mäkinen.
Perussuomalaisten Krista
Laamanen on ehdolla Kotkassa, tytär Jenna Laamanen Haminassa. Ari-Pekka
Klami ja poikansa Arttu-Petteri Klami ovat ehdolla Kotkassa.
Oma lukunsa on trio Eerola Kotkassa. Veljesten Juho
Eerola (ps.) ja Lauri Eerola (kok.) lisäksi isä Seppo
Eerola (kok.) pyrkii yhden
välikauden jälkeen jälleen
vaikuttajan paikalle. Kokoomuksen Matti Koski
haluaa uusia paikkansa
Kotkassa, kun taas poikansa Max Koski on ehdolla
Pyhtäällä.

Muitakin kahden sukupol-

Nina Brask ja Ville Peltonen käyvät usein keskustelua yhteiskunnallisista asioista.
Nina Brask lähtee nimenomaan auttamaan puoluetta. Sekä valtuuston
että hallituksen puheenjohtajuudet ovat tuoneet
hänelle kokemusta ja näkemystä, mutta johtopaikat eivät hänelle ole päätähtäin. Tärkeimpänä hän
pitää puolueen auttamista
äänillään.
– Kokonaan eri asia on,
missä sitten vaikutan, jos
läpi pääsen. Esimerkiksi
yhtiömaailma kiinnostaa,
mutta tässä vaiheessa ei
kannata sellaisia miettiä.

Kahden viime vuoden aikana Brask sanoo seuranneensa Kotkan asioita melko vähän, mutta
myöntää, että tiettyjä
juttuja kylläkin kuten
tapahtumakeskusta.
Päätöksentekoprosessi tapahtumakeskuksen
ympärillä oli yksi keskeisistä asioista, joka kypsytti Braskin kuluvalla
valtuustokaudella ja sai
hänet jättämään politiikan. Brask jäi mielipiteineen vähemmistöön sekä
omassa puolueessaan että

Random Bikes on nyt myös myymälä
Työsuhdepyörät ja autojen romutuspalkkio näkyvät pyöräkaupassa.
EIJA ANTTILA

Pyöräliike Random Bikes
oli vuoden verran pelkkä
korjaamo Kotkan pääkirjaston takana. Tämän vuoden alusta alkaen liike on
sijainnut suuremmissa tiloissa Rautatienkatu 4:ssä
ja nyt se on myös pyörien
ja varusteiden myymälä
sekä pyöräilytapahtumien
järjestäjä.
Yrittäjät Sini Nurmi ja Santeri Siltala ovat pitkäaikaisia pyöräilynharrastajia, ja
pyöräilyn merkeissä pariskunta aikoinaan tapasikin. Yrittäjiksi he ryhtyivät,
koska halusivat tehdä asiat
omalla tavallaan.
– Oman harrastuksemme
kautta fokuksemme on
ehkä enemmän maasto-

pyöräilyssä, mutta meiltä
löytyy pyöriä moneen käyttötarkoitukseen, myös sähköpyöriä ja lasten pyöriä,
Sini Nurmi sanoo.
Nurmen mukaan pyörien
huoltopalvelu on otettu
Kotkansaarella hyvin vastaan, koska sellaista ei pitkään aikaan keskustassa
ole ollut. Random Bikesin
palveluihin kuuluu myös
pyörien nouto ja palautus.
Koronavuosi on jättänyt
jälkensä myös pyöräkauppaan. Myymälöillä on ollut
saatavuusongelmia ja toimitusajat ovat pitkiä. Isot
komponenttien valmistajat
ovat Aasiassa, jossa tehtaat
olivat jonkin aikaa koko-

”

valtuustossa tapahtumakeskuksen rakentamisen
tarpeellisuudesta.
– Huolestuneena katson
tapahtumakeskuksen tilannetta kuten sitä, että
yhtään tarjousta urakkakilpailuun ei tullut.
– Nyt pitäisi ottaa lusikka
kauniiseen käteen ja myöntää, että sillä hinnalla erikoiskohdetta ei rakenneta.
Tapahtumakeskuksen kokonaiskustannusarvio on
noin 24 miljoonaa euroa.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Kiinnittäisin
huomiota pyörän sähköosiin.
SINI NURMI

naan kiinni, ja sen jälkeen
ne eivät ole pystyneet täysin vastaamaan kysyntään.
– Myös pyöräilyn harrastajien määrä on koronan aikana kasvanut.
Vuodenvaihde toi mukanaan kaksi uudistusta,
jotka ovat alkaneet näkyä
pyöräkaupoissa: verovähennyskeloiset työsuhdepyörät ja vanhojen autojen
1000 euron romutuspalkkion hyödyntäminen sähköpyörän hankintaan.
Sähköpyörien kysyntä on

Sini Nurmi ja Santeri Siltala tuntevat pyöräilymaailman oman harrastuksensa kautta.
ollut Nurmen mukaan kovassa kasvussa. Sähköpyörän, ns. kiinalaisversion,
saa parilla tonnilla, mutta

ylärajaa ei oikeastaan ole.
– Kiinnittäisin kuitenkin
huomiota pyörän sähköosiin, siihen, että pyörä on

suunniteltu nimenomaan
sähköpyöräksi, eikä tavalliseksi pyöräksi, johon on
lisätty sähköosat.
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UUTISET

Kotkamillsin kasvutarina on paras
Kotkalaisyrityksen selkeä visio ratkais- toimitusjohtajalta ja kas- nutta ihmistä. Tämä ei ole kas, mutta tämä tunnustus Hämäläinen odottaa, että
ta maailmanlaajuinen ongelma vakuutti vutarinan keskeisimmältä ollut mikään yhden miehen tuntuu mukavalta huo- Euroopan Neuvosto hyhenkilöltä Markku Hämä- show.
mionosoitukselta
koko väksyy syksyllä sovitun
pääomasijoittajat.
EIJA ANTTILA
Kotkamills voitti maaliskuussa Kasvunrakentaja
2021 -kilpailun. Kotkamills
voitti myös nyt ensimmäistä kertaa järjestetyn
yleisökilpailun.
Kilpailun järjestävät vuosittain pääomasijoittajien
edunvalvontaan erikoistunut Pääomasijoittajat ry
sekä yritysten kasvuun ja
toiminnan tehokkuuteen
erikoistunut PwC Suomi
(Pricewaterhouse Coopers).
Kilpailu on järjestetty
vuodesta 2014 lähtien.
Kasvunrakentaja-kilpailussa etsittiin pääomasijoittajien kohdeyrityksistä
vuoden mielenkiintoisinta
ja innostavinta tarinaa, johon liittyy tärkeänä osana
kasvun rakentaminen yhdessä pääomasijoittajan
kanssa. Kilpailun voitosta
kisasi Kotkamillsin kanssa
PHM Group ja Supermetrics. Yritykset valikoituivat yli 600 suomalaisen
kohdeyhtiön
joukosta.
Kilpailun
tuomaristossa

läiseltä, olisiko Kotkamillsin tarina voinut tapahtua
jossain muualla.
– Ei olisi voinut, sillä missään muualla ei ole sellaista henkilökuntaa kuin
meillä Kotkassa. Meillä on
maailman paras henkilökunta, 530 asiaan sitoutu-

– Kannattaa katsoa tarkasti mitä pitää kädessään,
koska oikeanlainen kuppi
on todellinen ympäristöteko. Muovin käyttöä pitää vähentää ja siitä pitää
päästä eroon ratkaisuissa,
joissa se voidaan korvata.
– Pioneerin rooli on ras-

meidän
porukallemme,
iloitsi Hämäläinen.
Kova vauhti Kotkamillsin
tehtaalla jatkuu. Hämäläisen mukaan molemmat
koneet on ylibuukattu. Uusia asiakassopimuksia on
tehty ja entiset asiakkaat
tilaavat lisäävät.

yrityskaupan, jossa tehtaan omistus siirtyy itävaltalaiselle kartongin valmistajalle Mayr-Melnhofille.
– Edelleen olemme siinä aikataulussa, että touko-kesäkuun vaihteessa asian
pitäisi olla selvä.

olivat mukana kasvun rakentamisen asiantuntijat
– F-Securen perustaja ja
hallituksen
puheenjohtaja Risto Siilasmaa, Talouselämän
entinen
päätoimittaja ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan
johtaja Emilia Kullas ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.
Emilia Kullas kertoi tuomariston valinnan perustuneen muutamaan keskeiseen asiaa. Kotkamillsillä on
ollut selkeä visio ratkaista
globaali ympäristöongelma, jota muovia sisältävä
kuppikartonki aiheuttaa.
Toiseksi tuomaristo korosti
sitä, että riskin kantajia on
ollut monia, myös työntekijät. Kolmantena seikkana tuomaristo korosti sitä,
että Kotkamills on osoittanut, että perinteisesti
erittäin konservatiivisena
tunnettu metsäteollisuus
voi olla myös uutta luova.
Kullas kysyi palkitsemisti- Kotkamillsin menestystarina perustuu muun muassa siihen, että koko henkilökunta on sitoutunutta.
laisuudessa Kotkamillsin

Satama Areenan rakentaminen ei kiinnostanut
Tapahtumakeskuksesta ei tehty yhtään
urakkatarjousta. Hanke jatkuu suorahankintana. Lopullista hintaa ei tiedä
kukaan.
EIJA ANTTILA
Backstaff Oy järjesti Kotkan tapahtumakeskuksen
rakentamisesta urakkakilpailun joulun alla viime
vuonna, mutta siihen ei
tullut yhtään tarjousta. Sen
jälkeen Backstaff päätyi
suorahankintavaihtoehtoon.
Projektipäällikkö
Aleksi
Sallisen mukaan Backstaff
otti yhteyttä useaan rakennusyhtiöön, joista SRV
osoittautui parhaimmaksi
vaihtoehdoksi.
SRV ja Backstaff Oy ovat
nyt allekirjoittaneet sopimuksen Satama Areenaksi
nimetyn tapahtumakeskuksen
kehitysvaiheen
käynnistämisestä. Suunnittelun käynnistämisel-

lä pyritään edistämään
hankkeen
toteutumista
suunnitellussa aikataulussa. Samalla aloitetaan työmaan valmistelevat työt.
Rakentamisen tavoitellaan
alkavan kesällä 2021 ja valmistuvan elokuuhun 2023
mennessä.
Tapahtumakeskuksen tilanteesta tiedottaminen
– tai oikeastaan tiedottamisen puuttuminen – aiheutti ihmettelyä monissa
valtuustoryhmissä. Useimmat päättäjät saivat tietoa
ensimmäisen kerran Kymensuu-lehden verkkolehdestä. Tilanne herätti
jälleen kysymyksen avoimuuden puutteesta.

SRV:llä hankkeesta vastaa yksikönjohtaja Antti
Raunemaa.
Antti Raunemaa, miksi SRV ei osallistunut
tapahtumakeskuksesta
järjestettyyn
urakkatarjouskilpailuun?
– Sillä hetkellä hanketta ei pidetty järkevänä,
eikä välttämättä urakkamuotoakaan, Raunemaa
sanoo.
– Kyseessä on rakennusteknisesti vaativa hanke,
joka vaatisi yhteistoiminnallista urakkamuotoa ja
suunnitelmien
kehittämistä yhteistyössä tilaajan
kanssa. Tarjouspyynnön
alkuperäinen valittu urakkamuoto ei tukenut tätä
toimintatapaa.
Raunemaan mukaan kyseessä
on
mittavien
puurakenteiden
vuoksikin selkeästi erikoiskohde, jossa suunnittelu-

ratkaisu pitää kehittää
t e k n i s-t a l o u d e l l i s e s t i
toteutusystävällisemmiksi.
– Samanaikaisesti puurakentamisen resurssimme
olivat tuolloin varattuina.
Nyt olemme pystyneet
siirtämään puurakentamisen osaamista tähän
hankkeeseen, kun Helsingin Wood Cityyn rakentamamme
Suomen
suurin puinen toimisto on
valmistunut, ja Kaarelaan
on keväällä valmistumassa Suomalais-venäläinen
puukouluhanke.
Raunemaa ei halunnut sanoa, paljonko SRV laskuttaa kehitysvaiheesta.
– Sitä on parempi kysyä sieltä Kotkan päästä.
Laskutamme syntyneet
kulut, jotka ovat lähinnä
henkilöstökuluja.
Kehitysvaiheen sopimus
ei vielä tarkoita varsinaista
urakkasopimusta, mutta

Sallisen mukaan tähtää
siihen. Hänen mukaansa
tässä vaiheessa ei vielä ole
puhuttu rahasta eli itse
urakan suuruudesta.
– Koska vielä ei ole tietoa,
mitä tapahtumakeskus tulee maksamaan, Aleksi Sallinen sanoo.
Satama Areena on alun
perin ollut tarkoitus rakentaa projektinjohtourakkana. Tapahtumakeskuksen
suunnitelmien
pohjalta
teetettyjen
laskelmien
mukaan hankkeen kokonaiskustannusarvio on 24
miljoonaa euroa.
Kokonaiskustannusarvio pitää sisällään myös
esimerkiksi suunnittelun,
johon on budjetoitu 2,2
miljoonaa euroa ja rakennuttajakonsulttisopimuksen, jonka hinta on 345 000
euroa.
Sallinen totesi joulukuussa
Kymensuu-lehdessä, että

tämänhetkisen budjetin
mukaan rakentamiselle jäisi rahaa noin 20-21 miljoonaa euroa.
Todellinen
kustannusarvio hahmottuu nyt alkaneen
kehitysvaiheen
aikana.
Kehitysvaiheen
aikana toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa
hankkeen suunnittelua ja
etsitään parhaat toteutusvaihtoehdot
tilaajan
(Backstaff Oy) määrittämille tavoitteille.
Backstaff Oy saa rahoituksen tapahtumakeskusta varten emoyhtiöltään
Kotkan Julkiset Kiinteistöt
Oy:ltä. Summasta 20 miljoonaa tulee lainana ja noin
neljä miljoonaa sijoituksena. Kotkan kaupunki puolestaan lainaa ns. sähkörahoja JuKille. Tällä hetkellä
on olemassa päätös 20 miljoonan euroa lainasta.
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Muutoksia Kymensuun
ilmestymispäiviin
Kuntavaalien
siirtyminen
huhtikuulta
kesäkuun 13. päivään on aiheuttanut pieniä muutoksia
myös Kymensuun paperilehden ilmestymispäiviin.
Vaaliviikon keskiviikkona ilmestyvä lehti on siirtynyt huhtikuun 14. päivästä kesäkuun 9. päivään. Vastaavasti toukokuun numeroa on aikaistettu viikolla eli se siirtyy 26. päivästä 19. päivään.
Seuraavat Kymensuu-lehdet ilmestyvät siis: 28.4., 19.5. ja
9.6., joka jaetaan koko Etelä-Kymenlaaksoon eli Pyhtäältä Vaalimaalle asti.

Kotkalle hyvä tulos

Hyviä ja huonoja uutisia teollisuuspuistosta
Sulzer investoi ja työllistää. Karhulan Oy ovat sopineet strate- Sulzer toimittaa Kemiin ragisen yhteistyön laajen- kennettavaan Metsä GrouValimo konkurssiin.
EIJA ANTTILA

Karhulan teollisuuspuistosta tuli viikon aikana sekä
iloisia että surullisia uutisia.
Sulzer kertoi sekä suuresta
investoinnistaan Karhulan
tehtaaseen että merkittävästä myyntisopimuksesta Kemiin rakennettavaan
biotuotetehtaaseen.
Suru-uutinen kantautui
Sulzerin naapurista Karhulan Valimosta, joka hakeutui konkurssiin. Uutista
osattiin odottaa.
Sulzer Pumps Finland Oy
käynnistää merkittävän
investointihankkeen, jonka myötä Karhulan tehtaassa
valmistettavien
prosessipumppujen kokoonpano-, koeajo- ja maalaustoiminnot uudistetaan.
Sulzerin Karhulan tehtaan
toimitusjohtajan
Jukka
Tanin mukaan kysymys
on erittäin merkittävästä
satsauksesta, vaikka euromääriä ei halutakaan ker-

toa julkisuuteen.
Laite- ja koneinvestointien
lisäksi yhtiö tehostaa digitalisaation ja automaation
hyödyntämistä valmistusprosessien kehittämisessä.
Hanke käynnistyy huhtikuussa 2021 ja valmistuu
vuoden 2022 ensimmäisen
vuosipuoliskon
aikana.
Sulzer lisää merkittävästi Kotkassa valmistettavien laitteiden määrää,
kun investoinnit on saatu
päätökseen.
Hankkeeseen
liittyen
Sulzer Pumps Finland Oy
ja G-Capital Oy ovat laatineet aiesopimuksen uuden logistiikkakeskuksen
rakentamiseksi.
Sulzer
Pumps Finland Oy ja HUB
logistics Packaging Oy ovat
niin ikään sopineet strategisen kumppanuuden
syventämisestä.
Lisäksi Sulzer Pumps Finland Oy ja Juhani Haavisto

tamisesta. Sulzer Pumps
Finland Oy:n Kotkan tehtaan prosessipumppujen
juoksupyöräkoneistus siirtyy osaksi Juhani Haavisto
Oy:n liiketoimintaa.
Juhani Haavisto Oy:lle prosessipumppujen juoksupyöräkoneistuksen siirtyminen Sulzerilta on erittäin
merkittävä ja tervetullut
asia. Toimitusjohtaja Jarkko Haaviston mukaan
liiketoimintakauppa syventää strategista kumppanuutta Sulzerin kanssa
merkittävästi.
Jukka Tani sanoo, että toteutettavalla investointikokonaisuudella on erittäin myönteinen vaikutus
Kymenlaakson konepajateollisuuden kilpailukykyyn myös kansainvälisillä
markkinoilla.
– Tämä on tärkeä viesti
myös konsernin sisällä: 180
tehtaan ja toimipaikan joukosta juuri Karhulaan halutaan investoida.

pin biotuotetehtaaseen
useita satoja laitteita.
Metsä Groupin kanssa tehdyllä toimitussopimuksella
on myyntipäällikkö Jukka
Vanhalan mukaan iso työllistävä vaikutus Karhulan
tehtaaseen.
Lisärekrytointeja
sopimuksen vuoksi ei todennäköisesti Karhulassa tehdä.
Vanhalan mukaan nykyisellä koneistolla ja henkilöstöllä laitteet pystytään
Kemiin toimittamaan.
Vanhalan mukaan Metsä
Groupin tilauksella ja aiemmalla investointipäätöksellä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
– Vaikkei investointipäätöstä olisi tehtykään, olisimme pystyneet hoitamaan tämän tilauksen,
joka on aivan erillinen
myyntiprojekti, Vanhala
toteaa.
Lue jutun pitempi versio:
kymensuu.fi

Pandemia romahdutti valimon liikevaihdon
Karhulan Valimon konkurssin syyksi on kerrottu
Covid-19 -pandemia. Konkurssihakemuksen liitteenä
olevasta Karhulan Valimon
Oy:n hallituksen kokouspöytäkirjasta ilmenee, että
korona on aiheuttanut kysynnän putoamisen ja romahduttanut liikevaihdon.
Käänne tapahtui viime
vuoden toukokuussa, josta
lähtien liikevaihto putosi
merkittävästi ja johti lopul-

ta pysyvään maksukyvyttömyyteen.
Karhulan Valimolla on konkurssihetkellä noin kahdeksan miljoonan euron
velat. Suurin velkoja on Kymenlaakson Osuuspankki
(2,6 miljoonaa). Verovelkoja
on kertynyt noin miljoonan
edestä.
Elokuussa yhtiössä käynnistettiin voimakkaat sopeutustoimet, joiden ansiosta tulos- ja kassatilanne

onnistuttiin pitämään toimintaedellytykset mahdollistaneella tasolla.
”Tilauskannan painuessa
edelleen alaspäin Karhulan
Valimo joutui sopeutustoimena käynnistämään
valimon tuotantoseisokin
15.12.2020 alkaen”, todetaan
pöytäkirjassa.
Tammi- ja helmikuun 2021
aikana yhtiössä jatkettiin
uusien kauppojen hakemista kotimaan ja viennin

asiakkailta ja viimeisteltiin
viimeiset toimitukset. Lisäksi koko vuoden 2020
ajan neuvoteltiin mahdollisten yrityspartnereiden ja
lisärahoituksen saamisesta sekä pyrittiin saamaan
maksuaikaa veloille.
Hyvistä ennakko-odotuksista huolimatta ratkaisevaa menestystä ei saavutettu ja hallitus päätti
konkurssiin hakeutumisesta kaksi viikkoa sitten.

Kotkan kaupungin viime vuoden tilinpäätös on vaikeasta koronavuodesta huolimatta noin 2,2 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Koko Kotka-konsernin kumulatiivinen ylijäämä kasvoi jo lähes 60 miljoonaan euroon.
Hyvän tuloksen taustalla ovat verotulojen toteutuminen ennakoitua paremmin ja etenkin se, että
valtionosuudet toteutuivat noin 15 miljoonaa euroa korkeampina kuin talousarviossa ennakoitiin. Valtionosuuksien kokonaismäärässä näkyvät
myös kaupungille osoitetut valtiovallan koronatuet.
Kaupunginjohtajan Esa Sirviön mukaan valtion koronatuet eivät pelkästään selitä hyvää tulosta.
– Kaupungin talous olisi joka tapauksessa tasapainossa,
Sirviö sanoo.
Ylijäämää
olivat
kasvattamassa
myös
odotettua
pienemmät
henkilöstökulut.
Tuloksen myötä kaupungin kumulatiivinen ylijäämä nousee noin 11,3 miljoonaan euroon.
Lue lisää: www. kymensuu.fi

Kotka rikkoi sopimuksen
Kotka kaupunki joutuu maksamaan KW Catering & Consulting Oy:lle vahingonkorvausta 62
000 euroa kahvin yksinmyyntisopimuksen rikkomisesta Tall Ships Race -tapahtumassa 2017.
Turun hovioikeus päätti asiasta 10.3. Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli hylännyt hylännyt KW Catering & Consulting Oy:n Kotkan kaupunkia vastaan
nostaman kanteen kokonaisuudessaan. Kotkan
kaupunki aikoo tyytyä hovioikeuden päätökseen.
Sopimusriidan taustalla olivat Kotkan ja Turun kaupunkien samanlaiset kahvin yksinmyyntisopimukset Tall
Ships Race – tapahtumassa 2017. Sekä Kotkan että Turun
tapahtumassa sallittiin yksinmyyntiehdosta poiketen
myös muiden tahojen järjestämä kahvinmyynti.
Kotkan oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa
ovat yhteensä noin 28 000 euroa.
Lue lisää: kymensuu.fi

Mikko Vainiosta kirjastotoimenjohtaja
Filosofian maisteri Mikko Vainio on valittu Kotkan uudeksi kirjastotoimenjohtajaksi. Hän aloittaa virassaan kevään
aikana. Valinnan teki elinvoimalautakunta.
Vainio työskentelee Vantaan kaupungin kirjastopalveluiden johtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. Helsingin
kaupungin Oulunkylän lähikirjaston johtajana sekä Helsingin kaupungin kirjastopalvelujen apulaisjohtajana, osallistuen muun muassa Keskustakirjasto Oodin suunnitteluun.
Uuden kirjastotoimenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi
nykyisen johtajan Katariina Kupiaisen eläköitymisen takia. Eläkkeelle hän siirtyy 30.6.
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Anne Stocker ja Pirmin Mader nauttivat Alvar Aallon
Sunilan arkkitehtuurista,
alueen puistomaisuudesta ja siitä, että alueella
on sekä vuokralaisia että
osakkeenomistajia.

Suomalais-sveitsiläistä Sunila-rakkautta
Anne Stockerille ja Pirmin Maderille
Sunila ja Aallon arkkitehtuuri ovat sydämen asioita. Myös alueen puistomaisuus
kiinnitti heti pariskunnan huomion.
EIJA ANTTILA

Sunilan
asuinalueen
nimeäminen
ehdolle
Unescon
maailmanperintöluetteloon
yhdessä 12 muun Alvar Aallon
piirtämän
suomalaisen
kohteen kanssa on herättänyt entisestään kiinnostusta Kotkan kansainvälisesti tunnetuimpaan
arkkitehtuurikohteeseen.
Aalto on muutenkin ollut viime aikoina pinnalla enemmän kuin pitkiin
aikoihin viime vuonna
valmistuneen dokumenttielokuvan ansiosta. Virpi
Suutarin ohjaama ja käsikirjoittama sekä karhulalaislähtöisen Jussi Rautaniemen käsikirjoittama ja
leikkaama elokuva on jo
ehtinyt niittää mainetta
kansainvälisestikin.
Sunilan matka maailmanperintöluetteloon on vielä
pitkä ja voi kestää monta vuotta. Mutta juuri nyt
kannattaa olla hereillä, jos
esimerkiksi haluaa hankkia
asunnon edullisesti tulevasta maailmanperintökohteesta. Se, mitä hinnoille tapahtuu mahdollisen

Unesco-statuksen myötä,
jää nähtäväksi.
Anne Stocker ja Pirmin
Mader ovat olleet hereillä.
He haluavat olla mukana
auttamassa Sunilaa kohti
entistä parempaa tulevaisuutta. Sveitsissä asuva
pariskunta on hankkinut
Sunilasta jo kolme asuntoa.
– Meille on sydämen asia,
että Sunila lähtisi nousuun,
Anne Stocker sanoo.
Yhtä asuntoa he pitävät
tukikohtanaan
Sunilan
vierailluillaan, toinen on
vuokralla ja kolmanteen
on suunnitteilla syksyksi
taidenäyttely, johon tulee esille Anne Stockerin
ja hänen Kotkassa asuvan
siskonsa Miisa Nurmen
maalauksia, karhulalaisen
Riikka Kronström-Johanssonin keramiikkaa sekä
ranskalaisen, mutta Sunilassa asuvan Jerome Auzerayn valokuvia.
Stockerin ja Maderin Sunila-rakkaus on varsin uusi
juttu. Vasta muutama
kuukausi sitten he tapasivat eräässä tilaisuudessa

Anne Stocker ja Pirmin Mader asuvat Sunilassa ollessaan terassitalo Päivölässä.
Zürichissä
suomalaisen
naisen, joka kertoi edullisista asunnoista Sunilassa. Sveitsiläisen korvissa
hintataso tuntui ällistyttävän edulliselta, sillä Sveitsissä lähes kaikki asuvat
vuokra-asunnoissa, koska omistamisesta joutuisi
maksamaan tähtitieteellisiä summia.
Asuntojen edullisuus ei
kuitenkaan ollut ratkaiseva asiaa, vaan nimenomaan
arkkitehtuuri.
Stockereiden tuttavapiirissä on paljon arkkitehteja, ja sveitsiläisille Alvar
Aalto on arvoasteikossa
heti toisena sveitsiläisen

modernismin uranuurtajan Le Corbusierin jälkeen.
Le Corbusierin 17 kohdetta
pääsi Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna
2016.
– Alvar Aalto on todella
suuri nimi Sveitsissä.
Talojen arkkitehtuurin lisäksi pariskunta kiinnitti
heti huomiota asuinalueen
puistomaisuuteen.
– Tämä on Sunilan ehdoton
plussa!
– Toinen plussa on se, että
alueen asukkaat koostuvat vuokralaisista ja osakkeenomistajista. Se on
todella hyvä sekoitus ja
puhuu Sunilaan muuttamisen puolesta.

Tulevaisuudessa saattaa
siis useampikin sveitsiläisarkkitehti tutkia Sunilan
seutua Stockerin ja Maderin
houkuttelemina.
Paikka sopisi Anne Stockerin mielestä hyvin vaikka
etätyöpisteeksi.
Anne Stocker (o.s. Kalavainen) lähti 70-luvun
lopulla Kotkasta maailmalle: ensin Helsinkiin
sairaanhoito-opistoon
ja pian Zürichiin sairaanhoitajaksi, jossa hän toimi pitkään muun muassa
naisten klinikalla äityispoliklinikan osastonhoitajana ja leikkaussalissa.
Oma praktiikka Anne

Stockerilla on ollut 17
vuotta. Hän antaa lymfahoitoja
ja
toimii
elämäntapakouluttajana.
– Koko ajan olen myös
maalannut ja nyt olenkin ryhtymässä vapaaksi
taiteilijaksi.
Geologi Pirmin Mader on
hänen toinen miehensä.
Yhteensä pariskunnalla on
viisi lasta ja viisi lastenlasta. Sunilan lisäksi perheen
Suomen tukikohtana toimii mökki Ivalossa, jonne
Stocker ja Mader suuntasivat pian tämänkin haastattelun jälkeen.
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Hän ei ole koskaan nähnyt kotimaataan
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Mularhtoo Hser syntyi pakolaisleirillä
vieraassa maassa, josta tuli suoraan Suomeen 10-vuotiaana. Pian hän on kotkalainen sairaanhoitaja.

”

EIJA ANTTILA

Myanmarilainen Mularhtoo
Hser (22) muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa
kiintiöpakolaisena Kotkaan.
Hän on aika pessimistinen
sen suhteen, että hänen kotimaansa tilanne rauhoittuisi kovin nopeasti.
YK:n turvallisuusneuvosto
teki muutama viikko sitten
yksimielisen päätöksen tuomita Myanmarissa vallan
kaapanneen sotilasjuntan
hirmuteot. Myös Kiina oli
päätöksen takana. Mularhtoo Hser ei usko, että edes
turvallisuusneuvoston päätös auttaa tilanteeseen.
– Kansainvälinen painostus
ei auta. Sotilasjuntan johto
on ollut saman perheen käsissä kymmeniä vuosia. Se
haluaa kaiken itselleen, Mularhtoo Hser sanoo.
– He tappavat kaikki, jotka
ovat heidän tiellään.
– Tilanne pahenee koko ajan.

En halunnut
luovuttaa.
MULARHTOO HSER

Mularhtoo Hser ei ole koskaan nähnyt kotimaataan.
Hänen vanhempansa olivat
jo päässeet pakenemaan
pakolaisleirille Thaimaaseen,
jossa Mularhtoo syntyi 1998.
Perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi viisi lasta.
Mularhtoo
Hserin
kotiseudulla on jatkunut
eräänlainen
sisällissota
70 vuotta. Perhe kuuluu
Myanmarin
suurimpaan,
karen-heimoon. Myös karenni-heimon jäseniä on
pakolaisina Kotkassa. Yhteensä myanmarilaisia on
Kotkassa noin sata.

Mularhtoo Hser muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Kotkaan. Hän valmistuu sairaanhoitajaksi ensi vuoden keväänä.
Eri heimoilla on omat kielensä, mutta yhteinen kieli
on burma, jota he käyttävät kommunikointiin yli
heimorajojen. Hserin perhe
on kristittyjä, mutta Myanmarissa on buddhalainen
enemmistö.
– Kristillisyys on auttanut
sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
Suomalainen yhteiskunta

toi pakolaisperheelle rauhallisen ja mukavan elinympäristön, mutta se ei
estänyt sitä, etteikö alussa
tuntunut vieraalta.
– Aloitin koulunkäynnin Toivo Pekkasen koulussa, enkä
ymmärtänyt yhtään mitään
opettajan puheesta. Alussa
ikävöin takaisin leirille.
Nopeasti Mularhtoo kuitenkin oppia suomea ja alkoi

sopeutua. Nyt hän tuntee
itsensä jo hiukan myös suomalaiseksi. Rasismia hän
ei kouluaikoina muista kokeneensa, mutta aikuisten
maailmassa viime vuosina
jonkin verran.
– Varsinkin nyt korona-aikana aasialaisia katsotaan
pitkään.
Mularhtoo Hser on menestynyt suomalaisessa yh-

teiskunnassa erittäin hyvin
ja perhe on viihtynyt Kotkassa. Hser kirjoitti ylioppilaaksi Kotkan lyseosta 2019
ja ensi vuoden keväänä hän
valmistuu sairaanhoitajaksi
Xamkista.
– Ensimmäisellä kerralla en
päässyt ylioppilaaksi, mutta en halunnut luovuttaa.
Toisella kerralla englantikin
meni läpi.
Toisten ihmisten auttaminen on Hserille tärkeää, siksi
hän valitsi myös sairaanhoitajan ammatin.
– Oman maani vaikea tilanne vahvisti haluani tulla
sairaanhoitajaksi.
– Toivon, että joskus voin
mennä sinne auttamaan
ihmisiä.
Sairaanhoitajana hän mieluiten työskentelisi vanhusten parissa ja kotihoidossa.
– Omassa kulttuurissani
vanhuksia ei laiteta hoitokoteihin, vaan heidät hoidetaan itse.

Juttusarjassa kerrotaan
Kotkaan pakolaisina tai
muista syistä muuttaneista ihmisistä.
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Työn alla olevasta puuveneestä Veijo Sorvari uusii
lähes kaiken.

Puuveneiden korjaajalla on taito hyppysissä
Kotkalaisella Veijo Sorvarilla ei juuri ole
kilpailijoita. Vanha käsityötaito on häviämässä Kotkan seudulta, eikä uusia tekijöitä enää kouluteta.
EIJA ANTTILA

Kotkalainen Veijo Sorvari
on omassa lajissaan viimeisimpiä
mohikaaneja
Kotkan-Haminan seudulla,
jollei viimeisin. Hän korjaa
ja tarpeen tullen rakentaakin puuveneitä Sikosaaressa, Munsaaren kyljessä
Kotkassa.
Sorvarin yritys Veistovene
Ky on toiminut 26 vuotta. Kilpailijoita Sorvarilla ei
juuri ole. Puuvenekeskus
on profiloitunut uusien veneiden rakentamiseen, kun
taas Sorvarin erikoisalaa
on puuveneiden korjaamien ja muutostyöt.
Summassa veneenveistäminen on loppunut, eikä
Haminassa enää kouluteta
uusia osaajia alalle.
– Haminassa annettiin hyvää koulutusta, mutta se
ajettiin alas ja lopetettiin,
Sorvari harmittelee. Hänenkin verstaassaan monet opiskelijat kävivät oppimassa käytäntöä.
Puuveneiden tekijät alka-

vat olla harvassa. Valtakunnallisessa Puuveneveistäjät ry:ssä on 40-50 jäsentä.
Sorvarin neljä vuotta kestänyt
puheenjohtajuus
päättyy tänä vuonna.
Töitä sen sijaan alalla olisi.
Sorvarin
Veistoveneessä on Sorvarin lisäksi yksi
palkattu ja toinen oppisopimuksella. Tilauskirja on
täynnä ainakin syksyyn
saakka.
– Töitä olisi useammallekin.
– Nykyisin ei enää ole teese-itse -miehiä kuten ennen ja veneet tuodaan ammattilaisen laitettavaksi.
Pitkään aikaan veneiden
korjaaminen ei ole enää ollut sesonkiluonteista. Töitä riittää ympäri vuoden.
Yhä useampi asiakas on
pääkaupunkisedulta.
Veneenrakentajaksi
ja
-korjaajaksi Sorvari on
itseoppinut.
– En minä mitään oppia ole saanut, taito on

”

Tilauskirja on
täynnä syksyyn
asti.
VEIJO SORVARI

hyppysissä.
Sorvari sanoo olleensa veneiden kanssa tekemisissä
lapsuudesta asti. Kotona
oli aina vene. Oman veneen lisäksi Sorvari alkoi
pikkuhiljaa
kunnostella
tuttujen veneitä ja hankki
nykyisen toimipaikkansa
jo vuosia ennen yrityksen
perustamista.
Kun Sorvarin varsinainen
leipätyö maailmalla loppui,
Sorvari päätti tehdä hypyn
tuntemattomaan ja perusti
nykyisen yrityksensä 2004.
Tuntematonta oli nimenomaan yrityksen ja sen hallinnon pyörittäminen.
– Postilaatikko oli täynnä laskuja ennen kuin olin
itse lähettänyt yhtäkään
laskua, Sorvari muistelee
alkuaikoja.
– Aika kivikkoista se oli en-

nen kuin sai luotua jatkuvat
asiakassuhteet. Ensin piti
todistaa, että osaa tehdäkin jotain, mutta niinhän se
käsityöammatissa aina on.
Sorvari puolustaa puuvenettä. Hänen mielestään
se ei enää ole ylivoimaisesti työläin hoidettava.
Muun muassa aineet ovat
kehittyneet. Eikä veneen
lakkaaminenkaan mikään
jättiurakka ole. Oman summalaisensa hiomisen ja
lakkaamisen Sorvari tekee
päivässä.
– Joka toinen vuosi lakkaan

”

En minä
mitään oppia
ole saanut.
Taito on
hyppysissä.

Veijo Sorvarin Veistoveneessä on yksi palkattu ja yksi tekee töitä oppisopimuksella. Töitä olisi useammallekin.

pohjan, joka toinen vuosi litilaa veneiden talvisäilytystä varten. Veiskannen.

toveneen alueella on
Korjaushallin
lisäksi vuosittain noin sata veVeistoveneellä on hal- nettä talvisäilytyksessä.

Eikä säilytystila heti lopu
kesken, sillä tyhjää aluetta on saman verran vielä
käyttämättä.
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Kymensuu-lehti järjestää vaalikeskustelun
Askarruttaako Kotkan talous? Miten edistyy Kotkan
perhepoliittinen ohjelma?
Tarvitaanko
kaupunkiin
suuri tapahtuma-areena?

Toimiiko lähidemokratia?
Pitäisikö Karhulan kanjoni
kattaa? Toimiiko julkinen
liikenne?
Kymensuu-lehti järjestää

kuntavaalien alla vaalikeskustelun, johon kutsutaan
Kotkan valtuustoon pyrkivien puolueiden edustajia.
Puhetta keskustelussa joh-

taa toimittaja, kirjailija Jari
Korkki.
Yleisöä ei todennäköisesti
kutsuta paikan päälle, mutta keskustelua voi seurata

PELI-KARHUT JALKAPALLO RY.
JUNIORIJALKAPALLORAHASTO

verkossa suorana. Linkki
keskusteluun
kerrotaan
lehdessämme myöhemmin.
Yleisöllä on mahdollisuus
vaikuttaa keskustelun ai-

heisiin lähettämällä kysymyksiä etukäteen Kymensuun
toimitukseen
osoitteeseen: toimitus@
kymensuu.fi.

Heinlahden Veistämö

Tukirahasto on osa Peli-Karhut jalkapallo ry:tä.
Rahastoa ylläpidetään seuran tilitoimiston toimesta omana kirjanpitotilinä.
Keräämme rahastoon pääomaa yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina
lahjoituksina ja testamentteina, seuran kannatusjäsenmaksuina sekä seuran tai
rahastoryhmän järjestämien erilaisten tapahtuminen ja tempausten tuottoina
tai muilla varainhankintakeinoilla.
• Lahjoitus voi olla omaharkintainen lahjoitus nimettömästi.
• Lahjoitus voi olla omaharkintainen lahjoitus – lahjoittajan nimi julkaistaan
verkkosivuillammme lahjoittajan niin halutessa.
• Huomattavissa lahjoituksissa julkisen median käyttö lahjoituksen
julkistamiseksi sovitaan lahjoittajan kanssa

Rahaston tarkoitus
Tarkoituksena on turvata seuran alle 18-vuotiaiden pelaajien jalkapalloharrastuksen
aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi
vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista.
Haluamme järjestää erilaisia sosiaalisia tapahtumia nuorille, jolloin takaamme
nuorille toimintaa vapaa-ajalla jalkapallon kautta.
Maahanmuuttajatoiminnan järjestäminen, liikunnalla ja jalkapallolla haluamme
pystyä järjestämään tekemistä vapaa-ajalla ja helpottaa näin maahanmuuttajien
kotoutumista Suomeen.
Erityisryhmä-toiminnan ylläpitäminen, sillä on erittäin suuri merkitys yhteisössämme ja haluamme vaalia sitä tulevaisuudessakin.

Tiiskeri 750 vm 1971
Volvo Penta kad 42
230 hv vm.1992
38,000 €

Tiiskeri 771 L vm 1994
Volvo Penta D4
260 hv vm.2012

68,500 €

Tiiskeri 750 vm 1976
Volvo Penta AD41
200 hv vm.1998
38,000 €

Tiiskeri 770 vm 1991
Volvo Penta D4
260 hv vm.2008

49,000 €

Tiiskeri 771 L vm 1998
Volvo Penta KAD 43
230 hv vm.2002
53,900 €

Tiiskeri 940 L vm 1986
2x volvo penta AQAD 41
200 hv vm.1989

65,000 €

Katso lisää myytäviä veneitä www.tiiskeri.fi

Timo Kiiski 0400 552930

Lauri Kiiski 0400 559435

Heinlahden Veistämö Oy • Veistämöntie 50 • 49200 Heinlahti

Maksu suoritetaan tukirahaston tilille.
Kotkan seudun osuuspankki FI65 5172 0220 2404 78
Viestiksi: Tukirahasto
Tuestanne kiittäen Peli-Karhut jalkapallo ry
Juuso Laitinen, Toiminnanjohtaja, Peli-Karhut ry, puh. +358 45 342 2564

Kevään uutuuskankaat Camengon ja Eijffingerin mallistoista saapuneet.

MAALITARJOUS!
kylpyhuonekalusteet

-20%

öljyvaha

musta ja valkoinen

25,90€/0,9L
norm. 29,50€

Vinyylilankku
FORBO

19,90€

/m²

Kymifloor
parkettimallit
nähtävinä

UPEAT
Stella Pocket door
liukuovet usealla eri ovi vaihtoehdolla. Saatavana myös pariovelle.
Nopein ja helppo asennus.

490€

alk.

Kyminlinnantie 24, 48600 Kotka | kotkansisustustalo.fi | Avoinna ma-pe 8-17, la 10-13
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KYMIJOEN TARINOITA OSA 3.

Kymenlaakson teollisuusperinnön helminauha alkaa Verlasta.

Teollisuusperinnön helminauha
Arkkitehti Rurik Wasastjerna pitää Ky- set tuovat mieleeni sen,
mijoki-varren teollista arkkitehtuuria ai- että yhtiö näytti valtaansa
myös rakennustyylissä.
nutlaatuisena kokonaisuutena.
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN
KUVAT@MIKA ROKKA&JUHA METSO

– En muita näin huikeita
helminauhoja tunne. Kun
muutin Kotkaan, se iski
silmään.
Näin kertoo arkkitehti ja
tietokirjailija Rurik Wasastjerna
ensivaikutelmistaan Kymenlaaksosta.
Helminauhalla hän tarkoittaa teollisuusyhdyskuntien ketjua Kuusankoskelta
Myllykosken ja Anjalankosken kautta Kotkaan ja Sunilaan, unohtamatta Verlaa,
Stockforsia ja Summaa.
– Kullakin paikalla on oma
kiehtova historiansa ja
arkkitehtuurinsa.
Wasastjerna ei ole koskaan täysin ymmärtänyt,
miksi yläjuoksulle tehtiin
puuhiomot ja sellutehtaat
mutta alajuoksulle höyrysahoja. Kotkaan rakennettiin 1870-luvun muutamana vuonna yhdeksän
höyrysahaa. Kenties kyse
oli logistiikasta – sellumarkkinat olivat radan
päässä Venäjällä, mutta sahatavara meni pääosin länteen.

Koristeellista arkkitehtuuria
Alussa 1800-luvulla teollisuuslaitoksia rakennettiin
kiireellä puusta. Suunnittelijat olivat yhtiön omia insinöörejä ja rakennusmestareita. Vasta tiili- ja
betonirakennuksia alettiin
vähitellen tilata arkkitehdeilta, joista monet olivat
aikansa huippunimiä.
– Omat suunnittelivat
myös kivirakennuksia ja
minkälaisia! Aivan arkkitehtien veroisia olivat.
Aluksi he suunnittelivat sekä ulkokuoret että
tekniikan.
Myöhemmin
Kymiyhtiö
palkkasi 1920-luvulla kirkkoarkkitehtina tunnetun
Bertel Liljequistin kuudeksi päiväksi kuukaudessa
suunnittelemaan tehdasrakennuksia.
Yhteistyö
kesti vuosikymmeniä.
– Varhaiset tiilirakennukset
Kuusankoskella ovat koristeellisia. Oletan, että tyylikkyys oli markkinointikeino.
Komea tehdas oli yhtiön
mainos. Vanhat rakennuk-

Tehtaat rakennettiin vallalla olleiden kertaustyylien, mm. uusrenessanssin ja
-gotiikan mukaisesti. Uusgotiikassa mukailtiin keskiajan
kirkkorakennusperinteitä. Suomi ei ollut
pussinperä, vaan kansainvälinen yhtiö tarvitsi kansainvälisiltä näyttävät tehtaat ja konttorit.
Wasastjerna muistuttaa,
että kyse on kuorrutuksesta. Tehdas suunniteltiin
ja rakennettiin käytännölliseksi, vaikka ulkokuoren
muodon eteen nähtiin
vaivaa.
– Esimerkiksi Korkeakoskella on samoja kehityspiirteitä kuin Kuusankoskella,
vaikka se on pienempi kokonaisuus. Sekin on helmi
teollisuuden nauhassa. Voimalaitos on hieno, ja pato
itsessään on monumentaalirakennus. Padossa yhtyy voima ja raha. Katsojaan
halutaan tehdä vaikutus

.

Kuusankoski
vai Sunila
rakkain?
Wasastjerna on tutkinut
Kuusankosken ja Sunilan
arkkitehtuuria.
Hänestä
Kuusankoski on mainio, sillä se on nykyään pääsääntöisesti avoin. Voi kuljes-

Vanhat tiilirakennukset kelpaavat kesykyyhkyille pesä- ja lepopaikoiksi.

kella ja tutkia ajan myötä
rakentuneita kerrostumia.
– Kuusankoski alkoi kahden vastarannan yhtiön
kilpailuna. Lopulta ne yhdistyivät. Alueelta paljastuu se, että ne ovat
kasvaneet välillä melkein kaoottisesti, kun tekniikka on muuttunut.
Erityisen komeaksi hän
nostaa yhtenäisen jokifasadin. Arkkitehdin silmä
pitää sitä jännänä. Kosken
keskellä kohoavat sähköä
jauhavat
"voimapalatsit". Tunnelma huikaisee.
– Ollaan kuin Venetsiassa.
Jylhästä koskesta nousevat vankat tiilijulkisivut

suoraan vedestä. Jokiuomaa rajaa Kuusaansaaren
puolella paperitehdas vuodelta 1881, ja Kymintehtaan
puolella vuosikymmenten
saatossa kasvanut monumentaalinen julkisivu. Aikakerrostumana vuosien
1880–1960 välinen aika.
Voit lukea aikakausia!
Kotkassa
Wasastjernan
Pro Sunila -sydän sykkii
Sunilan tehtaalle ja Alvar
Aallon perinnölle koko
Sunilassa. Hän toivoo
Sunilan pääsevän osaksi Suomen ehdottamaa
maailmanperintökohdetta.
– Sunila on hankala, kun
sinne ei toimivana tehtaa-

na pääse helposti. Parasta
on mennä Vellamon puolelle ja katsoa sieltä siluettia. Lahden yli hahmottaa
Aallon luoman fasadin.
Sieltä näkee myös piiput,
kuljettimet ja massatornit
eli portaittain etenevän
tuotantoprosessin.
Sunila erottuu muista
yhtenäisenä yhden arkkitehdin luomuksena. Se
on Suomen modernisoitumisen ja teollistumisen
yhden kauden huipentuma. Toinen harvinaisen
yhtenäisenä säilynyt alue,
vaikka onkin muotoutunut
paljon pitemmän ajan kuluessa, on Verla.
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KOLUMNI

ELLA KURKI,
opiskelee englantilaista kirjallisuutta Lontoossa.

Olemmeko kesyttäneet
sanat vai sanat meidät?

Rurik Wasastjernalle Kymijoen teollinen rakennusperintö on vailla vertaa.

Pekka Pouta aiheutti myrskyn jakaessaan ajattelemattomia kommenttejaan
internetin syövereihin. Pouta ihmetteli Twitterissä sukupuolen merkitsemistä englanniksi sosiaalisen median profiileihin (kuten she/her). Monet valaisivat häntä kyseessä olevan yleistynyt tapa osoittaa solidaarisuutta trans- ja
muunsukupuolisia kohtaan. Sukupuolivähemmistöt kohtaavat syrjintää
kaikkialla, mutta tämä korostuu maissa, joiden kielissä on eri persoonapronominit miehille ja naisille. Pouta ei varmasti osannut ennustaa twiittinsä
aiheuttamaa reaktiota ja tietämättömyydellään nosti esille käyttämämme
kielen ja sanojen merkityksen.
Kieli ei ole vain ajatusten ilmaisua tai kommunikaatiota varten. Se itsessään
määrittelee rajat sille, mitä voimme ajatella ja miten kommunikoida. Englannin natiivipuhuja oppii jo lapsena sukupuolierottelun äidinkielensä kautta.
Tutkimuksien mukaan sukupuolitettu kieli johtaa sukupuolitettuun ajatteluun, joka ylläpitää epätasa-arvoa yhteiskunnassa. Poudan kirjoitus paljasti
suomen kielen tuoman etuoikeuden tässä kysymyksessä. Meidän neutraali
”hän” auttaa navigoimaan helposti tämän aiheen läpi, joten sukupuolen merkintä somen profiileissa saattaa vaikuttaa triviaalilta meille.
Kielen rakenne määrittää minkälaisia konnotaatioita yhdistämme eri sanoihin. Monet kielet luokittelevat substantiivit feminiineihin ja maskuliineihin,
mikä vaikuttaa niiden käyttöön. Tutkija Lera Boroditsky kuvaili tätä TED-puheessaan keskittyessään silta-sanaan. Sana on saksaksi feminiininen ja
saksalaisten kuvaillessa siltoja he käyttävät adjektiiveja kuten kaunis. Espanjaksi sama sana kuuluu maskuliineihin, jolloin sitä kuvaillaan esimerkiksi
vahvaksi. Kielen rakenteella on siis suora vaikutus tapaamme kuvailla ja ymmärtää maailmaa ympärillämme.
Kielen kuvitellaan olevan vain käytettävissämme oleva kommunikointiväline, mutta sanat olivat olemassa ennen meitä, ja ovat siellä vielä meidän
jälkeemme. Kielen ja kulttuurin avioliitto on osa elämääni päivittäin vaihdellessani kieltä englannin ja suomen välillä, ja usein huomaan olevani erilainen
kielestä riippuen. Kulttuurimme on suorapuheinen, josta hyvä esimerkki on
suoran verrokin puuttuminen englannissa viljellylle sanalle ”please,” joka kuvastaa englantilaista ylikohteliaisuutta.
Sanat eivät ole neutraaleja kokonaisuuksia, vaan niiden alkuperällä ja käytöllä on konkreettisia seurauksia. Vaikka olemme edellä tasa-arvossa
persoonapronominien kannalta, meidän on mietittävä kielen vaikutusta
ajatteluumme. Sukupuolipronomineista keskustelu ei ole vain ideologista
hömppää, koska kieli määrittää kulttuuria, joka säätelee tapaamme elää.

Sunila on ainutlaatuinen ja
kaunis yhden arkkitehdin
luoma kokonaisuus.

Ella Kurki

Padot ja voimalaitokset viestittävät voimaa ja rahamahtia - kuvassa Ankkapurha
Anjalankoskella.
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Rataveneluokat
Suomessa:
� SJ10 (8-12-v.)
nopeus 50 km/h
� GT15 (10-16-v.)
nopeus 70 km/h
� GT30 (alaikäraja
14v.) nopeus 90 km/h
� F4 (alaikäraja 16v.)
nopeus 120 km/h

Osa Veleiro Racing Teamin
jäsenistä: ylärivi vas. Sami
Reinikainen, Jenni Rantala
ja Jani Taurén. Alarvi vas.
Lucas Taurén, Alex Anttila
ja Toni Kade.

Ei rämäpäille!
Kotkassa on Suomen suurin ratamoottoriveneilyä harrastava tiimi. Kuljettajan
paikkoja on vapaana.
EIJA ANTTILA

Kotkalainen ratamoottoriveneilytiimi Veleiro Racing
team on ollut mukana lajissa vasta pari kautta, mutta
kilpailumenestystä on jo
ehtinyt tulla niin SM- kuin
EM-kisoistakin. Tällä hetkellä se on myös Suomen
suurin ratavenetiimi.
– Haluamme olla nimenomaan
kasvattajatiimi,
vaikka toki pyrimme myös
kilpailumenestykseen,
sanoo tiimipäällikkö Jani
Taurén.
Tiimin toiminnan ytimessä
on halu tarjota lapsille ja
nuorille mahdollisuus harrastaa kilpaveneilyä helpolla tavalla pudottamalla
kynnys mahdollisimman
matalalle.
Helppous tarkoittaa sitä,
että tiimin puolesta hoituvat muun muassa kalusto ja sen huoltaminenkin.
Tiimi omistaa, ylläpitää ja
kehittää kilpailukalustoa
ja lupaa tarjota kilpailukykyiset veneet kuljettajien
ajettavaksi.
– Vanhempien ei tarvitse
tehdä muuta kuin tuoda
paikalle innostunut nuori

kuljettaja.
–
Emme
vaadi
kilpailumenestystä.
Itse omistamallakin veneellä toki voi olla tiimissä
mukana.
Moottoriurheilu on kalliin
lajin maineessa ja sitähän
se useimmiten onkin. Ratamoottoriveneilyn harrastaminen Kotkassa on
moniin muihin moottoriurheilulajeihin verrattuna
kohtuuhintaista.
Nuori harrastaa veneilyä
2500 euron kausimaksulla. Nuorelle brändätään
oma vene, joka hänellä on
käytössään koko kauden.
Hintaan sisältyvät muun
muassa kilpailuissa ja harjoituksissa kuluvat polttoaineet ja jos veneeseen tulee vika, se korjataan tiimin
puolesta.
Harrastajan itsensä pitää
hankkia hyväksytyt varusteet, joista tärkeimmät
ovat kypärä ja pelastusliivi.
Pienempien sarjassa ajoasu voi olla haalari tai vaikka
vain tuulipuku, kunhan se
on pitkähihainen.

Hevosvoimiltaan pienimmän eli SJ10-luokan veneet lähtökiihdytyksessä Kotkan
radalla.

– Hyväksytyt varusteet
saa meiltä noin 500 eurolla,
Taurén sanoo.
Idea ratamoottoriveneilytiimin perustamisesta syntyi huolesta veneilyharrastuksen hiipumisesta.
Taurénin mukaan fakta on
se, että veneilyseuroissa
jäsenten keski-ikä nousee
koko ajan ja on nyt jo lähes
60 vuotta.
– Jos harrastajat häviävät, eikä nuoria tule tilalle, se koskettaa venealaa
laajasti.
– Se tarkoittaa sitä, että

kymmenen vuoden kuluessa jäsenmäärä veneilyseuroissa puolittuu. Se
herätti meidät.
Kotkan
Hovinsaarella
toimiva venealan yritys
Veleiro alkoi järjestää kokeilupäiviä, joissa kuka tahansa pääsee kokeilemaan
kilpavenettä. Järjestäjät
uskovat, että pienikin tuntuma veneilyyn voi jonain
päivänä kantaa hedelmää
uusina harrastajina.
Lisäpotkua
toimintaan
toi myös se, että kilpailut
tuotiin Suomessa kaupunkien keskustoihin. Se

puolestaan auttoi yhteistyökumppaneiden saamisessa, koska lajin näkyvyys
parani huomattavasti.
Veleiro Racing Team tekee
tiivistä yhteistyötä myös
Kotkan Pursiseuran kanssa, jonka jäseniä kaikki kuljettajat ovat. KPS on maksanut nuorten lisenssit ja
palauttanut myös kilpailumaksut nuorille takaisin
avustuksia.
Tiimissä on tällä hetkellä
seitsemän kuljettajaa: Alex
Anttila, Toni Kade ja Adele Servin ajavat pienim-

mässä eli SJ10-luokassa,
Lucas Taurén seuraavassa eli GT15-luokassa, Jenni Rantala ja Joona Tikka
toiseksi suurimmassa eli
GT30-luokassa ja Sami Reinikainen suurimmassa eli
F4-luokassa.
Kotkan lisäksi kuljettajia on
Porvoosta ja Kouvolasta.
Veneitä on 11, joten uusille kuljettajille on paikkoja
tarjolla.
Vauhdikkaassa lajissa kuljettajalta vaaditaan ennen
kaikkea rauhallisuutta.
– Rämäpää ei tähän lajiin
sovi. Kilpailuissa on paljon
sääntöjä, joita pitää noudattaa, jotta ei vaaranna
omaa ja muiden turvallisuutta, sanoo Jenni Rantala, joka paitsi kilpailee
GT30-luokassa, on myös
tiimin varatiimi.päällikkö.
Jani Taurén on huomannut,
että tytöt omaksuvat kenties poikia nopeammin lajin
säännöt.
– Tytöt malttavat kuunnella
ohjeita.
– Ajamista ei pidä pelätä,
mutta vesillä olemista on
kunnioitettava.
Veleiro Racing Teamin
kevään kokeilupäivä järjestetään 17.4. Koronan
vuoksi tapahtumaan pitää ilmoittautua (veleiro.fi/
kokeilupaiva).
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Muusikot koronantappotalkoissa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Harri Setälän runosuoni alkoi pulputa
ja Juho Roslakan säveltäjä-minä heräsi
horroksesta. Tuttu muusikkoporukka
äänitti Ikävä korvaan kuiskii -kappaleen,
joka on kuultavissa vappuun mennessä.
EIJA ANTTILA
Tunnetut kotkalaiset rumpumiehet Harri Setälä ja
Juho Roslakka ovat viime
aikoina ottaneet niskalenkkiä korona-ahdistuksesta
tavalla, joka heiltä parhaiten onnistuu: tekemällä
musiikkia, nimenomaa uutta sellaista.
Moni Facebookissa aikaansa viettävä on viime aikoina
huomannut myös sen, että
Harri ”Haase” Setälä on äitynyt varsinaiseksi runoniekaksi. Haase itse ei tekstejään runoiksi kutsuisi.
– Sanotaan mieluummin,
että tekstikokonaisuuksia,
arjen kuvia tajunnanvirtatekniikalla ilman riimejä. Ihmissuhteista niissä on paljon, Harri Setälä kertoo.
Kun Haasen tajunnanvirtaan yhdistää hänen itsensä, Juho Roslakan ja Teemu
Seppälän
sävellystaidot,
tuloksena on Ikävä korvaan kuiskii -kappale, joka
on tarkoitus julkaista Youtube- ja Spotify-kanavilla
vappuun mennessä.
Mukaan ”koronaterapiaan”
kaksikko sai koko joukon
kotkalaisia ja haminalaisia
muusikoita, jotka yhtä lailla
ovat olleet uupuneita siihen, että keikat on peruttu,
eikä esiintymisiä ole. Palkkaa ei tästäkään nollabudjetin ”keikasta” tule, mutta
nyt onkin tärkeintä päästä
tekemään musiikkia.
– Tämä on ollut synkkyy-

den voittamista. Projekti on
tuonut energiaa ja iloa elämään, sanoo Juho Roslakka, jolle co-writing Setälän
kanssa on tiennyt vuoden
hiljaisuuden päättymistä.
– Tämä voi olla jonkin uuden alku. Huomasin, että
muitakin sävellysideoita on
Haasen tarinoiden myötä
alkanut tulla.
Co-writing on tarkoittanut
Setälän ja Roslakan yhteistyötä, jossa Roslakka on
enemmän vastannut soinnutuksesta ja melodiasta ja
Setälä tekstistä, mutta loppujen lopuksi molemmat
ovat tehneet kaikkea.
Ikävä korvaan kuiskii on
useammasta Setälän runosta yhdistellen ja muokaten tehty sanoitus, yhtä
aikaa surullinen ja toiveikas,
sanoissa elää usko, toivo ja
rakkaus.
Kappaleen ovat sovittaneet
Setälä, Roslakka ja Timo
Mynttinen, joka soittaa
myös bassoa. Rummuissa
on Roslakka, kitaroissa Sami
Niskavaara, Jorma Laaksoranta ja Stefan Gartz ja koskettimissa Max Paananen.

Juho Roslakka (vas.) ja Harri Setälä tekivät yhdessä kävä korvaan kuiskii – laulun. Eturivin kotkalaiset muusikot ovat
työstäneet sitä kaksikon kanssa studiossa. Valmista odotetaan vappuun mennessä.

Tyhjä keittiö ja Aamu ovat Setälän tekstejä, aihioita, joista lopulliset Ikävä korvaan kuiskii -sanat ovat syntyneet.
Tyhjä keittiö

Aamu

Ikävä korvaan kuiskii

Paikalleen jäänyt
leipälauta/Kaikki oli
puhuttu/Vaarilta saatu
seinäkello pysähtyi
varttia vaille yksitoista/
Laitoin kaksi mittaa
kahvinkeittimeen/
Ikkunasta katsoo raikas
talvinen maisema/
Se mitä kutsuttiin
työksi on tehty/Riemu
jälleennäkemisestä
nostaa hymyn kasvoilleni

Kätesi tahaton hipaisu
viipyy ihollani!/Hyvä
kun jätit ikkunan auki/
Pehmeä valo siivilöityy
sälekaihtimien läpi/
Palokärjen rummutus
kaikuu järveltä
tajuntaani/Unen
luoma himmeä hymy
viipyilee huulillasi!/Olet
ihmeellinen – Miracle/
En enää pelkää - luotan
sinuun/Uskon että
selviämme

En enää pelkää aamuja

Laulusolistina on Juha-Pekka Putkonen, muina laulajina Teemu Seppälä, Emilia
Forsman ja Ella Tepponen.

En aikaa hiljaista
Kaksi mittaa
kahvinkeittimeen
Hiljainen tuuli ulkona
Noudan lehden ovelta
Käytävässä ääniä
Ikkunasta raikas
maisema
Pehmeä valo verhona

Mut kun tunnen sun
kosketuksen
Hymy kasvoilla viivähtää
Seinäkellostakin aika
loppunut on
Mut ei meiltä vieläkään
Ei meiltä, ikinä

Tähän keittiön pöydän
kulmaan
Jään yksin istumaan
Taidan kuulla sun
hengityksen
Tai ehkä haaveilen vaan

En enää kanna kiviä
En turhaa painoa
Valo auringon mua
silittää
Jätit auki ikkunan

Tingatinga-taidetta esillä Karhulan kirjastossa
Naivistiset teokset ovat myös
myynnissä.
Suomi-Tansania-seura on
laittanut Karhulan kirjastoon esille naivistista tansanialaista taidetta.
Näyttelyn on koonnut iittiläinen Arja Okkonen omista kokoelmistaan. Okkonen
lähti 1993 hankevastaavaksi Dar es Salaamiin Käsiteollisuuden tutkimusseuran

käsityökouluhankkeeseen
ja viipyi useita vuosia. Arja
Okkosen päämääränä on
ollut lisätä afrikkalaisen
taiteen, kulttuurin ja käsityön
tunnettavuutta
Suomessa.
Tingatinga-koulukunta
edustaa
tansanialaista
naivismia. Pelkistettyjen
kuvien aiheita ovat mm.
"viisi suurta": norsu, leijona, kirahvi, virtahepo ja
antilooppi.

Koulukunnan oppi-isä on
Edward Saidi Tingatinga
(1932-1972). Hän opetti sukulaisiaan ja työryhmä jatkoi maalaamista Tingatingan kuoleman jälkeenkin.
Edward Saidi Tingatinga oli
Makua-heimoa, jonka perinteeseen kuuluu asuinrakennusten maalaaminen.
Hän alkoi maalata vuonna
1968 saadakseen lisäansioita perheelleen. Tingatinga maalasi emalimaa-

leilla kovalevylle Morogoro
Stores -kauppakeskuksen
alueella baobabpuun alla.
Tingatingan
oppilaat
rekisteröityivät
nimellä Tingatinga Partnership vuonna 1979 ja 1990
nimi muuttui Tingatinga
Arts Cooperative Society
Limited-osuuskunnaksi.
Saman
ostoskeskuksen
alueella olevassa työtilassa asiakkaat pääsevät
nykyään seuraamaan tai-

Kun ikävä korvaan kuiskii
Ja sinusta muistuttaa
En oo vielä valmis
luovuttamaan
Matka jatkaa kulkuaan

teilijoiden työskentelyä ja
tekemään yksilöllisiä tilauksia valitsemaltaan tekijältä.
Osuuskunta
huolehtii
keskitetysti taiteilijoiden
koulutuksesta ja teosten
myynnistä.
Näyttely on esillä 25.4. saakka, kirjasto on avoinna mato klo 10-19, pe klo 10-16.

18/
KIRJAILIJA
JÄRVELÄ

KIRJAILIJA
SINIVAARA

I

R

J

KOTKAN
KAUPUNGIN- EKSENTRIKON
TEATTERI
TAVOITKYMI
TELEMAA
SINFONIETTA

A

KYMENLAAKSO

A

L

OJENTAA
LEIKINLASKUA

U

KYMENSUULEHDESTÄ
TULEE VIELÄ
YKKÖSSUOSIKKINI!

E

O

BOTTAKSELLE
KELLOTETTU

H

R

A

KOTKANSAAREN
PUISTON
"ISÄNTÄ"

J

OHI

naimaton

EI KELPAA
KIERRÄTYKSEEN

E

A

LÄHTEVÄT
RYSKYEN

N

RATKAI S U S IVUL L A 1 9

NRO.3/2021 – KESKIVIIKKO 31.3.2021

1/3
K

E

L

A

kär- M
A N T A A SATAA T A
J Ä Ä T SEKSEN
E X O D U S
MAAN R
KIRJA
siKAUPPALYHYT
SORSA
nyt U H R I HAME M I N I KESKUS
TYHJÄN R
PASAA- A
L
K
O
T
A
V
I
E P E
TÄNX!
TISSA
PUHUJA
2X
T U
REX U
A
EPÄSELVÄÄ
SAKARI

M

M
O

KOTKAN

I

S

RICKMAN
PUTAANSUU

A
L

T
O

K
I
I
T

U

T

JYRKKÄ- O
SEINÄINEN K

U

O

R

A

M

O

KIELTÄMISTÄ

S

I

N

I

S

E

Hyvää pääsiäistä!
Head kevadpüha!
Glad påsk!
Happy Easter!
Kalo paska!
Buona pasqua!
Wesolego alleluja!
Buorit beassážat!
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www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen

Polttixin maa-aines kauppa käy

1€

Kuusipaneli

/
metri

STS 14x120
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e
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s kuo alvelu
mu
kärry

ihin!

STP 14x120
Valkolakattu

KOIVUBRIKETTI

PANEELI

10 kg / pkt

talouslaatu

0

90

€/m

4 pkt

10€
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r
Peräkä
iin!
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Löydät meidät
myös Facebookista

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15

/19

PAIKALLISESTI
PARASTA
Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.
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PESUKUPONKI

RENKAAT JA VANTEET MYY

Valitse
vaihtoehto
tai useampi
Raakunkuja 3, Karhula

TEHOPESU

puh. 0408677767

www.rengasonnela.fi

ovh. 19,80

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

15,KIILTOPESU

Rautatienkatu 4, 48100 Kotka, p. 05-216 945
kotkan.varaosakulma@osaset.fi

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Kesän viilennykseen

Huollata autosi
ilmastointi ajoissa!
myynti, varaosat, huolto

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

Ratapihankatu 4, puh. 05-217 800
Aittakorventie 2, puh. 044-766 8550

Just

Kymensuu-lehti järjestää kuntavaalien alla vaalikeskustelun, johon kutsutaan Kotkan
valtuustoon pyrkivien puolueiden edustajia. Puhetta keskustelussa johtaa toimittaja,
kirjailija Jari Korkki.
Yleisöä ei todennäköisesti
kutsuta paikan päälle, mutta
keskustelua voi seurata verkossa suorana.
Yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa keskustelun aiheisiin
lähettämällä kysymyksiä etukäteen Kymensuun toimitukseen osoitteeseen: toimitus@
kymensuu.fi.

ovh. 25,80

19,-

JYLPYN KYLÄKAUPPA

HOHTOPESU

tarvikkeet
• remontti- ja maalaus
• työkonevuokraus

0500 654 301

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30
Annetaan vuokralle
Annetaan vuokralle parvekkeellinen kaksio Kotkansaaren keskustassa. Vuokra 620 €/kk. Puhelin 0505747982.

ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
30.4.2021 asti

A

Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
puh. (05) 228 1281
Avoinna
ma-to
6-20
pe
6-18
la ja su
9-16



Siks

Kuntavaalikeskustelu
kesäkuun alussa

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

Kotkan Varaosakulma Oy

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811

RI STI KO N RATKA I S U

J.Kauppinen

Jarno Lonka 041-3148400
Jonas Liljeqvist 045-679 6595
JLtalotekniikka@gmail.com

Avattu uudet

pienvarastotilat Kotkaan.
1 - 20m2 varastoja sekä yksityisille että yrityksille.

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

12 vastausta:
1) Huhtikuu on saanut nimensä metsätöistä: keväällä kaadettiin havupuukaski eli huhta.
2) Tylli on kahlaajalintu.
3) Kahdeskymmenes; ensimmäisen kerran MM-karsintoihin
osallistuttiin
vuonna 1938.
4) Toimittajana kotkalaisessa Eteenpäin-lehdessä.
5) Vuonna 2020 kokoaikatyötä tekeviä palkansaajia

oli 1 861 000 (Tilastokeskus).
6) Four Cats
7) 40 vuotta, vuodesta 1981
lähtien. Sitä ennen kesäaikaa oli kokeiltu kerran,
vuonna 1942.
8) Taidemaalaustekniikka,
jossa kuva ja sen värisävyt
muodostetaan pääväreillä tehtävistä pisteistä tai
täplistä.
9) Lakon järjesti Metallityöväen liitto.
10) Lapsuuteni (1967) ja

Tehtaan varjoissa (1969).
Neliosaiset sarjat perustuivat akateemikko Toivo
Pekkasen teoksiin, jotka oli
dramatisoinut kotkalainen
toimittaja ja kirjailija Jorma
Savikko.
11) Seitsemän: palokärki, harmaapäätikka, valkoselkätikka,
käpytikka,
pohjantikka, käenpiika ja
pikkutikka.
12) 2465 hengellä, 54160:stä
51695:een.

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558

Toimitus:

Päätoimittaja Eija Anttila
toimitus@kymensuu.fi
eijaanttila@outlook.com
045-1246462

Ulkoasun suunnittelu:

Ilmoitusmyynti:

Taitto:

Jallu Kauppinen
040 515 6811
myynti@kymensuu.fi

Ilmoitusten valmistus:

Painopaikka:

Natasha Design Ky

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Jyri Kuparinen
044-3397671

Seuraavaksi keskiviikkona 28.4.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

35 600 kpl
Pyhtää-Kotka-Neuvoton(Hamina)
SSM Itä-Suomi Oy
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Take Away

KOTIINKULJETUS joka päivä klo 12-20
tai tilaa/nouda paikan päältä.
Tilaukset 19.30 mennessä
www.ravintolataihing.�i

