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Hakamäki, Sutelantie 253, 48400 KOTKA
Puh. 0400 553 110
www.polttix.fi
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Löydät meidät
myös Facebookista

Tarjoukset voimassa toukokuun loppuun.

Avoinna ark. 8-19,
la 9-15

Ilmalämpöpumppuja
Amber-25
Amber-35

Comfora-25

1790€
2090€

Comfora-35

Electric LN-25
Electric LN-35

2290€
2490€

2390€
2690€

Ilmalämpöpumppujen hinnat sisältävät perusasennuksen. Saatavilla myös muita merkkejä ja malleja, pyydä tarjous. Saat kauttamme myös vesi-ilmalämpöpumput asennettuna.

Ilmalämpöpumppujen huollot

Perushuolto 299 €
(normaalihinta 349 €)
Perushuollon sisältö:

-Sisäyksikön kennon syväpuhdistus:
imurointi, liuotinpesu, höyrypesu
-Sisäyksikön suodattimien syväpuhdistus:
imurointi, liuotin-, ja höyrypesu

Premium
huolto

349 €
(norm. 399 €)

Kymen Kylmämestarit Oy

Tarjous koskee vain yhdellä sisäyksiköllä olevia ilmalämpöpumppuja, jos sinulla on useampi sisäyksikkö niin pyydä tarjous!
Tarjous hinta sisältää max. 50 kilometrin ajon kohteeseen toimipisteestämme. Kauempana sijaitsevista kohteista
veloitamme kilometrilisän

Premium huollon sisältö:
Sisäyksikön huolto:
-Suodattimien pesu
-Kennon syväpuhdistus
(imurointi ja liuotinpesu)
-Kondenssiveden
poiston tarkistus

Aki Päivärinta 050-5938508 | Olli Virta 045-6363224

+

Ulkoyksikön huolto:
◆ Kylmäaineiden tarkastus ◆ Kylmäainepiirin painemittaus
◆ Mahdollisten vuotojen tarkastus ◆ Irtoroskan puhdistaminen
◆ Kondenssiveden poiston tarkistus ◆ Yleiskunnon tarkastus ◆ Läpiviennit
◆ Kourut ◆ Puhallinmoottoreiden laakerit ◆ Vapaanpään laakerit (tarvit. rasvaus)
◆ Alustakumit ◆ Laiteturvallisuus silmämääräisesti

Toimimme Kymenlaakson alueella
kymenkylmamestarit@gmail.com
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Tervetuloa mukaan
alkukesän konsertteihin!

Upea syyskausi julkaistaan 3.6.
ja kausikorttimyynti alkaa!
Tutustu syyskauden konsertteihin: kymisinfonietta.fi ja varmista
lempipaikkasi konserttikaudelle. Liput tulevat myyntiin elokuussa.
Uudet kausikortit ovat myynnissä 14.8. saakka.
Vanhojen kausikorttipaikkojen uusiminen 30.5.–17.6. orkesteritoimistosta:
p. 05- 234 4891 tai 050-3232 050 /Minna.
HINNAT KOTKA: 155 € / 110 € / 68 € KOUVOLA: 105 € / 75 € / 45 €
ELÄMÄN MAKUJA
– Kymi Sinfoniettan muusikot estradilla
Ke 1.6. Klo 19 Ravintola Meriniemi, Kotka
Pianisti Irina Zahharenkova
Kymi Sinfoniettan kamarimusiikkikokoonpanot
Mihail Glinka: Septetto Es-duuri – Sergei Rahmaninov:
Trio élégiaque nro 1 g-molli – Witold Lutosławski:
Dance preludes – Bohuslav Martinů: Les rondes,
H. 200. Liput: 19/ 16/ 11 € (ei kuulu kausikorttiin)

Elämän
makuja

LOHISOITON AVAJAISKONSERTTI: LOISTELIAS
STRAUSS – oopperan ja näyttämömusiikin juhlaa
Ke 8.6. klo 19 Kotkan konserttitalo

Loistelias Strauss

Kymi Sinfonietta ja kapellimestari Olari Elts,
sopraano Miina-Liisa Värelä, tenori Mati Turi,
sopraanot Johanna Lehesvuori ja Hanna Rantala
sekä mezzosopraano Elli Vallinoja
RICHARD STRAUSS: Porvari aatelismiehenä -sarja
op. 60, Ariadnen aaria ”Es gibt ein Reich” sekä
loppukohtaus oopperasta ’Ariadne auf Naxos’

HUOM! Liput 27 €, Lohisoiton lipunmyynnistä: www.lippu.fi, tilausmaksut alk. 1 € / Kotka:
Palvelupiste Ruori, Kustaankatu 2 / Hamina: K-Supermarket Kanuuna / R-kioskit kautta maan

/ LOHISOITON AVAJAISKONSERTTI: lippu.fi

LIPUT:

LIPUT ENNAKKOON (ei Lohisoiton avajaiskonsertti) www.ticketmaster.fi (käsittely sis. lipun
hintaan) / www.kymisinfonietta.fi / Orkesteritoimisto, p. 05 234 4891, Kotkank. 7 /
Kouvolan Manskilla, tiistaisin, Kauppalank. 6-8 / Kuusankoskitalo / KooKoon toimisto.
Tulethan terveenä. Vahva maskisuositus.

NAUTI AURINGOSTA

TURVALLISESTI
ACO

kevyt mattapintainen
aurinkovoide kasvoille

n. 21.15 eur

(n. 29.55 €)

-20
33

90
%

n. 33.90 eur

Edullinen huoltopaketti yli
10-vuotiaille autoille!

ILMASTOINTIHUOLTO

AVENE

vedenkestävä
fysikaalinen
aurinkosuoja

149€

-moottoriöljyä,
sis. max. 5L automallikohtaista
öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja
18 tarkistuskohteen huoltotyön.

-20%
ATOPIK

10+ HUOLTO

kosteuttava,
biohajoava
aurinkosuoja
koko perheelle

10+ HUOLLON yhteydessä

29€

Tarvittaessa R134a kylmäaine veloitetaan kulutuksen mukaan.

-20%
n. 23.85 eur

Tarjoukset voimassa 30.6.2022 asti

Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot

Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset
TERVETU

LOA!

Karhulantie 30 (S-market) • Av. ark. 8.30-19, la 8.30-15
P. (05) 220 0440 • www.kontioapteekki.fi

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17

Löydät meidät myös facebookista ja instagramista
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Salpalinja raivasi
tien Natolle

Jyri Häkämies kuvattuna Kotkan saaristossa elokuussa 2021.

Kovimmat kriitikot
ovat olleet hiljaa
Suomen entinen puolustusministeri ja EK:n nykyinen
toimitusjohtaja
Jyri Häkämies (kok.) piti
tuoreena
puolustusministerinä vuonna 2007
virkamatkallaan
Yhdysvalloissa puheen, jota tuolloin kritisoitiin kotimaassa
voimakkaasti.
Viimeistään nyt, Venäjän
hyökättyä Ukrainaan, Häkämiehen ”Venäjä, Venäjä,
Venäjä” -puhe on asettunut profetiallisesti aivan
uuteen valoon.
Puheessaan Häkämies totesi, että Suomen turvallisuushaasteet ovat ”Venäjä,
Venäjä ja Venäjä”. Puhe ”laukaisi turvallisuuspoliittisen
keskustelun, jossa nousivat
pintaan Venäjä-kompleksit”, Häkämies kirjoittaa
viime vuonna ilmestyneessä
muistelmakirjassaan
Väistämättä.
Kriitikoiden kärkijoukko oli
ulkopolitiikassa marinoitunutta osastoa kuten demareiden ykkösvitjaan kuuluneet Erkki Tuomioja, Eero
Heinäluoma ja Tarja Halonen. Tukea Häkämies sai
omasta puolueestaan varsinkin Jyrki Kataiselta ja silloiselta eduskunnan puhemieheltä Sauli Niinistöltä.

”

– Kyllä olisin mieluusti ollut
väärässä, enkä mitenkään
voinut kuvitella, että kuPelättiin ikään kaan tai mikään voisi tehdä
joita Venäjä nyt Ukkuin Venäjän tekoja,
rainassa tekee.
– Tämä Suomella ja kaakkoikostoa.
selle Suomelle erityisen ikäJYRI HÄKÄMIES
vää, koska suhteet ovat jäissä vuosikausia. Nyt täytyy
toivoa rauhaa Ukrainaan ja
Nykytiedon valossa Häkä- voimia ukrainalaisille.
miehen puhetta voidaan
Suomen päätökseen hakea
pitää näkemyksellisenä.
Häkä– Silloiset kovimmat kriiti- Nato-jäsenyyttä
kot ovat olleet kyllä kovin mies on ymmärrettävästi
hiljaa, mutta muutoin saan tyytyväinen. Häkämiehen
joka päivä palautetta, sa- mielestä valmistelu on ollut
perusteellista, vaikka vauhnoo Jyri Häkämies nyt.
ti on ollut kova.
Häkämiehen
puheesta – Pääargumentti on tietensyntynyt valtava myräkkä kin ollut Venäjän hyökkäys
osoittanee, että suomettu- ja raakalaismainen toiminta
minen oli voimissaan vuosi- maassa. Venäjä rikkoo rajusti kansainvälistä oikeuttuhannen alkupuolella.
– Kyllä siinä oli jonkinlaista ta ja toimintatapoja.
suomettumista, sitä, ettei Häkämiehen mielestä on
näin saa sanoa. Pelättiin vaikea ennustaa Venäjän
ikään kuin Venäjän kostoa, mahdollisia vastatoimia.
vaikka venäläiset itse piti- – Mutta varautumista pitää
vät puhetta - siis että Ve- kohentaa ja meidän kaiknäjä palaa voimapolitiikalla kien tulee olla hereillä. Kuten presidentti Niinistö sa- jopa tunnustuksena.
noo: jokainen suomalainen
Nyt Häkämiehellä olisi on maanpuolustaja.
sanoi
Ruotedellytyksiä voittaja- tai Niinistö
mitäs minä sanoin -fiilik- sin-vierailullaan, ettei isseen, mutta sen sijaan hä- tuisi Putinin kanssa sanen ajatuksensa ovat uk- maan pöytään. Eipä istuisi
rainalaisten luona.
Häkämieskään.

– Venäjä on jatkossakin
naapurimme, mutta suhteemme on rajusti muuttunut. Näin on myös yritysten
kannalta. Pitkälti katse on
Venäjässä, millainen maa
se jatkossa aikoo olla.

”

Suhteemme on
rajusti
muuttunut.
– On liian toiveikasta kyllä luulotella , että Venäjä
hetkessä muuttuisi, eikä
sen tekoja Ukrainassa voi
unohtaa.
Ote
Häkämiehen
muistelmateoksesta:
En arvostellut Venäjää vaan
ennakoin geopolitiikan paluuta. Georgia ja Krim osoittivat myöhemmin, että näin
myös tapahtui. Keskisuomalaisen edesmennyt päätoimittaja Erkki Laatikainen
täräytti puheeni olleen ”typerin ministerin lausunto
vuosikymmeniin”. Tuosta
voisi olla jo ylpeä.

Suomen puolustus on koko
itsenäisyytemme
ajan
perustunut omiin puolustusvoimiin.
Talvisota
osoitti, että se ei riittänyt
estämään sotaa, jota Neuvostoliitto tekaistuine syineen halusi. Moskovan rauhasta 13.3.1940 huolimatta
vahva ja välitön sodan uhka
jäi päälle. Neuvostoliitolta
Suomen valloitus jäi kesken.
Koska tuolloin ei ollut heti
saatavissa sopivaa liittolaista, apua tai minkäänlaista puolustusliittoa, johon
liittyä, Suomi rakensi Salpalinjan. Se oli ylipäällikkö
C.G. Mannerheimin yhden
miehen päätös. Linnoitustyömaa kosketti Suomen
itärajaa ja Hankoniemeä.
Töissä oli välirauhan ajan
koko suuren kenttäarmeijan sotilaat ja kymmenet
tuhannet suomalaiset siviilit. Työmaa oli Suomen
suurin siihen mennessä ja
on osin vieläkin.
Salpalinjasta piti tulla ja tuli
Suomen itärajalle ennaltaehkäisevä pelote. Sitä vastaan ei Neuvostoliitto hyökännyt sotavuosina eikä
kylmän sodankaan aikana.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 avasi historiaa tuntevien ja ainakin
evakkoajan
kokeneiden
suomalaisten silmät. Sama
koskee tietysti myös sodissamme
kaatuneiden,
sotainvalidien ja sotiemme veteraanien omaisia ja
sukuja.
Suomi oli tullut samaan
tilanteeseen kuin syksyllä 1939. Talvisodan oppi oli
muistissa. Yksin ei pärjätä.
Salpalinja puolustuksellista
suoja-arvoaan lukuun ottamatta oli vanhentunut.
Tarvittiin uusi ennaltaehkäisevä pelote, Nato. Sitä oli
pohjustettu jo Neuvostoliiton romahdettua 1990-luvun alusta lähtien. Kansan
tukea se ei ennen viime
talvea vielä saanut. Puhuttiin vain Naton haitoista,
mitään hyötyä suuri enemmistö ei siinä nähnyt.

”

Työmaa oli
Suomen suurin
siihen mennessä ja on osin
vieläkin.

suomalaisten mielentilaan
Naton mentävän aukon.
Nyt se on täyttymässä. Kiitos kansan paineen ja valtiojohdon ymmärryksen,
Suomi saa jo nyt Naton
turvaa.
Suomen armeija on saamassa tuekseen puolustusliiton voiman. Parempaa
turvaa ja rauhan takeita ei
maailmalta ole saatavissa, jos haluamme säilyttää
Suomeen rakennetun hyvinvoinnin ja länsimaisen
elämäntavan. Ja mehän
haluamme. Sotiemme veteraanien hankkimaa ja
rakentamaa saavutettua
etua ei pois anneta.
Salpalinjan rakentamispäätös talvisodan jälkeen oli
helppo, mutta työ oli vaikea,
hankala ja kallis. Se maksoi
silloin noin viisi prosenttia
koko valtion talousarviomenoista. Se on samaa
suuruusluokkaa kuin koko
puolustusbudjetti on nyt.
Suomen Nato-päätös vuosikymmenten kiellettynä
puheenaiheena oli vaikea
aina menossa olevaan Venäjän käynnistämään Ukrainan sotaan saakka. Päätöksen toimeenpano on
helppo; puolustusvoimien
yhteensopivuus ja kyky
ovat yhteistyön aloituskäskyä vaille valmiit.

Nato on nyt Suomen suoja. Salpalinja voi jäädä siitä
tehtävästä ansaitulle ”eläkkeelle”. Salpalinjan rooli ja
perintö suomalaisen huikean maanpuolustustahdon
symbolina jatkuu. Siinä on
Aivan samoin kuin Salpa- tehtävää kyllikseen.
linjaa perusteltiin aikanaan ennaltaehkäisevänä TERHO AHONEN
pelotteena, niin myös nyt Miehikkälä
Natoa. Näin Salpalinja oli yli
80 vuotta sitten raivannut

4/

NRO. 4/2022 – KESKIVIIKKO 25.5.2022

PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Leninin on aika väistyä

Noidankehä

On hyvä asia, että Lenin-patsaan siirrosta tai sen
paikallaan säilyttämisestä on virinnyt keskustelu
Kotkassa. On tärkeää, että erilaiset mielipiteet ovat
sen kautta päässeet esiin.

Kaksi megapainajaista sodasta, joissa olin itse läheisten
kuoleman todistajana, sai pohtimaan, mistä nämä unet
kumpuavat. Koronasta en ole nähnyt yhtään unta, saatika painajaista. Selitys löytyi hakematta: toiseen pystyin
itse vaikuttamaan, ainakin näennäisesti, ensimmäiseen
en pysty vaikuttamaan kuin korvissani vuosikymmenet
heiluneilla peace-merkeillä.

Kun Kotkan oli 1970-luvun lopulla ”pakko”, ystävyyden nimissä, ottaa Lenin-patsas vastaan Neuvostoliitolta, koko Suomi oli rähmällään ja syvästi suomettunut, ei vain Kotka ja sen poliittinen johto.
Jos kotkalaisesta suomettumisesta halutaan muistuttaa tämän päivän ihmisiä, ei sortodiktatuurin
luojan jättimäinen rintakuva ole siihen oikea tapa.
Oikea ja riittävä tapa on rehellinen historiankirjoitus.
Tämän päivän tapahtumien valossa Lenin-patsas
Kotkan katukuvassa loukkaa syvästi paitsi monia
kotkalaisia myös herättää vähintäänkin ihmetystä kaupungissa vierailevien keskuudessa. Patsaan
oheen ehdotettu infotaulu patsaan historiasta ei
pelastaisi mitään. Ohikulkijan silmissä herää väistämättä ajatus siitä, että Kotka edelleen haluaa kunnioittaa sitä, mikä on järkyttävällä tavalla nähtävissä
Ukrainassa nyt.
Säilyttämällä Lenin-patsas nykyisellä paikallaan
Kotka hyväksyisi sen, että on ihan ok, että Leninin
ajattelun perilliset nyky-Venäjällä voivat alistaa ja
tuhota toista valtiota ja kansaa omien imperialististen pyrkimystensä varjolla. Alistamisesta oli kysymys myös, kun Kotka ”pakotettiin” vastaanottamaan Lenin-patsas 70-luvulla.
Leninin on vihdoin aikaa siirtyä museoon muiden
historiasta kertovien esineiden joukkoon. Tästä päivästä patsas ei kerro, paitsi jos se jää paikoilleen.

Maapallon elämälle ja ympäristönsuojelulle oleellisin
edellytys on rauha. Kaikki härkisponnistelut ilmastonsuojelun nimissä ovat turhia, jos sotavarustelua ei lopeteta. Ja sehän taas taitaa olla liian iso haaste Mannerheimintien tukkimisellekin. Sodat hävittävät lopullisesti
eläin- ja kasvilajeja, ydinaseet, biologiset ja kemialliset
aseet uhkaavat elämää koko planeetalla. Hiroshiman
pommi oli tuhovoimaltaan kevyttä keilailua nykyisiin ydinohjuksiin verrattuna.
Ilmastonmuutos, sodanuhka ja sodat ovat jo kauan kulkeneet käsikynkkää. Sudanin Darfurin kriisin syy vuonna
2003 oli kuivuuden aiheuttama maakiista, joka tosin selitettiin rotujen väliseksi konfliktiksi. Tänä vuonna Intiassa ja Pakistanissa on helleaalto alkanut pari kuukautta
etuajassa, ja liki 50 asteen helteet ovat johtaneet viljakatoon. Näissä kahdessa maassa on ihmisiä yhteensä yli
1,5 miljardia, ja molemmat ovat ydinasevaltioita. Meikäläiset ostavat sähköautoja pestäkseen hiilijalanjälkensä kobolttikaivoksilta, joissa lapset raatavat ja kuolevat
ansaitessaan rahaa Kongon Demokraattisen tasavallan
asevarusteluun. Koska kännyköillä ja läppäreillä ei ole ilmaston kannalta mainosarvoa, niiden koboltit eivät kiinnosta enää epäilijöitäkään.

missa kasvimyrkkyjen tuhot ovat nähtävissä edelleen ja
Ukrainan sodan vaikutukset maan 70 000 harvinaiseen
tai kotoperäiseen kasvi- ja eläinlajiin ovat mittavat. Sotien jälkeen jälleenrakennustoimet ovat aina verottaneet ympäristövarantoja laajasti.
Asevarustelu on ollut ikävä ja vältelty puheenaihe ympäristön näkökulmasta. Venäjällä valtaviin ympäristöongelmiin havahduttiin vasta Neuvostoliiton hajoamisen
myötä. Ydinjätteitä oli mm. upotettu poissasilmistä-menetelmällä Uralin järviin sun muihin hetteikköihin. Yhdysvalloissa 1950-luvulla ydinkokeiden aiheuttamat
saastumiset kiistettiin jyrkästi, eikä Marshallinsaarien
kohtalokaan taida olla enää enempää ihmisten huulilla
kuin Tyyneenmereen upotetut radioaktiiviset laivatkaan. Ranska poksautti Mururoan atollilla ydinkokeensa
vielä vuonna 1995, mutta sentään se herätti niin laajan
mielenosoitusvyöryn, että sillä oli oikeasti merkitystä.
Pohjois-Korea ja Kiina, kuka niistä tietää? Se on varmaa,
että ydinasekehittely ei edelleenkään rakennu missään
Helinän keijupölystä.
Koska sotilaallinen väliintulo luonnon etujen puolesta
on itsensä syövä käärme, jäänee ainoaksi lumetoivoksi
uskon säilyttäminen nykyisiin
ilmastotoimiin.

Jugoslavian hajoamissodissa elohopeaa oli maassa lätäköittäin ja öljyä virtasi Tonavan suistoon saakka. Vietna-

Ea Mannerkorpi

EIJA ANTTILA

KOLUMNI

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

Onneksi olkoon Kotka!
Olin Vaasassa Suomen Yrittäjien kuntajohtotapaamisessa. Tilaisuuden ehdottomasti eniten julkisuutta saava osuus on
aina kuntabarometri. Suomalaiset yrittäjät arvioivat oman kuntansa yrittäjäystävällisyyttä monin eri kriteerein.
Jotkut tilastotieteeseen perehtyneet dosentit väittävät, että kysely tehdään hyvin
epätieteellisesti ja on siksi epäluotettava.
Jonkinlainen perä kritiikissä saattaa olla,
koska joissakin kunnissa vastaajien määrä on hyvin pieni ja muutama äkkiväärä
yrittäjä saa halutessaan ainakin pienessä
kunnassa kaiken näyttämään siltä, että
kunnantalolla ei osata mitään.
Itse sanoisin niin, että vaikka joidenkin
kohdalla voi tulla surkea tulos ilman perusteita, testi on pääsääntöisesti oikeassa. Näin on ainakin niiden kuntien ja kaupunkien kohdalla, jotka kiipeävät kolmen
joukkoon palkintopallille.
En tiedä, kuinka asia Kotkassa koettiin,

mutta todella hienoa ja hieman yllätyksellistä oli syntymäkaupunkini nousu suurten kaupunkien sarjassa kolmostilalle.
Edellä olivat vain Kuopio ja monivuotinen
voittaja Seinäjoki. Tyytyväinen olin toki
myös siihen, että asuinmaakuntani Varsinais-Suomi otti voiton pienten kuntien
(Marttila) sarjassa ja myös keskikokoisissa
( Lieto).
Yrittäjämyönteisyys ei ole Kotkan kaltaisille kunnille mikään itsestään selvyys.
Kun tulin valituksi kaupunginvaltuustoon
1980 oli vielä aika vaikea puhua yritysten
puolesta. Valtuuston enemmistö arvosti
lähinnä pitkiä piippuja ja saattoi pikkutunneilla sanoa, että PK-yritykset tuovat
kaupunkiin vääriä puolueita äänestäviä
ihmisiä.
Noista ajoista on jo kauan sitten menty onneksi oikeaan suuntaan. Olen aivan
viimeisten vuosien suhteen ollut hieman
uutispimennossa Kotkan menon suh-

teen, mutta aina silloin tällöin on ollut han tulee. Tärkeintä tietenkin on, että koko
mukava lukea kaupunkia koskeva hyvä kaupunkiyhteisö, ei vain itse kaupunki, touutinen. Tietysti myös haasteita piisaa: distaa tutkimuksen oikeaksi. Pitää olla hykoulutetut nuoret muuttavat kovin usein vää, nopeaa ja yksilöllistä palvelua. Lupien
pääkaupunkiseudulle, tai Tampereelle tai tulee hoitua vikkelästi. Virkamiesten tulee
Turkuun. Ikärakenne on huolestuttavasti soittaa takaisin
kallellaan ikääntyneeseen väestöön päin.
jokaiseen heille
Menestyminen kuntabarometrin kaltai- soitettuun pusessa tutkimuksessa ei tuo suoraan yh- heluun. Lakkotään työpaikkaa kaupunkiin, mutta me- herkkyyteen
nestyksellä on taatusti välillinen vaikutus. ei kannaAivan liian harvoin muistutamme itseäm- ta sortua.
me siitä, että tunnepuolen kysymyksillä Ja myös
on kaikessa inhimillisessä toiminnassa m o n i a
merkitystä. Toki erityisesti teollisuudessa m u i t a
investoinnit tehdään tarkalla mittatikulla, asioita
mutta jos paikkakunnalla on kovin huo- t u l e e
no maine, ei sen kohdalla edes aloiteta osoitlaskutoimitusta.
t a a
Kolmossija kannattaa Kotkassa julistaa todeksi.
uudeksi aluksi, ainakin mitä muuhun maaKari Häkämies
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KULTTUURI
K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Mikko Leppänen katsoo positiivisesti tulevaan .

KU VA A JA © N O RM A N O RRO

Taiteellisena neuvonantajana jatkaa virolainen kapellimestari Olari Elts.

Toiveikkaana kohti syksyä
Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Mikko
Leppäsen toive: ei enää uusia variantteja.
EIJA ANTTILA

Kymi Sinfoniettan kausi alkaa pian olla taputeltu, ja toimitusjohtaja Mikko Leppäsen katse tähyääkin jo ensi
syksyyn. Kesäkuun alussa
on vielä kaksi konserttia ja
heinäkuussa osallistuminen
Hamina Tattooseen.
Toimitusjohtajan pitää kiireisenä syksyn ohjelmiston
suunnittelu ja koesoittosuman selvittäminen.
– Toiveikkaana ja positiivisesti katson ensi syksyyn.
Jospa vihdoin pääsisimme pitkän koronakauden
jälkeen toiminnassamme

normaalille tasolle, eikä uusia variantteja enää tulisi
kiusaksemme, toteaa Mikko
Leppänen.
Kuluneen kauden toimintaa
sävytti vielä vahvasti koronan tuomat haasteet, mutta mitä pitemmälle kevät
kulki, sitä rohkeammaksi
myös yleisö kävi tullakseen
konsertteihin. Orkesterinsa taiteellisen tasoon Leppänen on ollut erittäin
tyytyväinen.
– Taiteelliset tavoitteemme
ovat
toteutuneet
ihanteellisesti.

”

Taiteelliset
tavoitteemme
ovat toteutuneet ihanteellisesti.
MIKKO LEPPÄNEN

Syksyn ohjelmiston Kymi
Sinfonietta julkistaa 3.6.
Pääpaino tulee olemaan sinfoniakonserteissa ja lavalla
tullaan näkemään edelleen
myös korkeatasoisia ulkomaisia kapellimestareita ja
solisteja. taiteellisena neuvonantajana jatkaa Olari

Elts.
Pitkästä aikaa kuullaan marraskuussa yhteiskonsertit
Tallinnan kamariorkesterin
kanssa niin Kymenlaaksossa kuin Tallinnassakin.
Yhtenä syksyn mielenkiintoisimmista konserteista
Leppänen nostaa Nuorten
Uuno Klami -sävellyskilpailun finaalikonsertit.
Orkesterin visuaalinen ilme
ja nettisivut uudistuvat tämän kauden jälkeen.
– Visuaalinen ilme nykyaikaistetaan. Nykyinen on
ollut orkesterin toiminnan alusta asti, joten on jo
korkea aikakin, Leppänen
sanoo.
Kesäkuun
konserteissa

on uutta ja vanhaa. Uutta
on kokeilu ravintola Meriniemen soveltumisesta
pienimuotoisen klassisen
musiikin konserttipaikaksi
1. kesäkuuta. Vanhaa on se,
että Kymi Sinfonietta esiintyy Kymijoen Lohisoiton
avajaiskonsertissa.
Meriniemessä
esitetään
neljä
kamarimusiikkiteosta, joissa kaikissa on eri
kokoonpano. Solistina on
monipuolisena pianistina
pidetty Irina Zahrarenkova. Ohjelmistossa on muun
muassa Rahmaninovia ja
Lutoslawskia.
Lohisoiton avajaiskonsertissa 8.6. vietetään oopperan ja näyttämömusiikin

juhlaa Richard Straussin
sävelin. Kymi Sinfoniettan
solisteina ovat sopraanot
Miina-Liisa Värelä, Johanna
Lehesvuori, Elli Vallinoja ja
Hanna Rajala sekä tenori
Mati Turi.
Hamina Tattoon avajaiskonsertissa Hamina Bastionissa 11.7. kaikuvat suuret marssit ja kauneimmat
aariat. Seurakseen Kymi
Sinfonietta saa Rakuunasoittokunnan ja Varusmiessoittokunnan reservin
jousiston, jonka ansiosta
lavalle saadaan 70 soittajan kokoonpano. Solisteina
loistavat sisarukset Johanna Rusanen-Kartano ja Ville
Rusanen.

KOLUMNI

Ella Kurki, on kotoisin Karhulasta ja opiskelee Lontoossa.

Suomi parrasvaloissa
Muutostani Iso-Britanniaan on kulunut pian viisi vuotta.
Vuosien aikana olen ylpeydellä kertonut kotimaastani
aina tilaisuuden saatuani. Suomi on harvoin kuitenkaan
noussut keskustelunaiheeksi ja usein kuulijoiden tietämys on rajoittunut saunaan, muumeihin ja Lordiin.
Sainkin elämäni yllätyksen, kun kesken jalkapallo-ottelun brittiläinen ystäväni osasi kertoa minulle Suomen lopullisesta Nato-päätöksestä ennen kuin olin itse nähnyt
uutista. En koskaan olettanut kuulevani paikallisilta kavereiltani faktoja kotimaastani, joita en itse vielä tiennyt,
etenkään historiallisia uutisia.
Suomi on viime aikoina ollut brittimediassa esillä tavalla, josta yleensä juostaisiin kirkuen torille. Suomen Nato-pohdinta on ollut monena päivänä eri uutiskanavien
pääotsikoissa, ja maamme on päätynyt tavallisten kansalaisten pöytäkeskusteluihin. Tällä kertaa kukaan ei
kuitenkaan ole iloitsemassa maininnoista ulkomaisissa
medioissa.
Pohdintojamme on uutisoitu samassa ketjussa Ukrainan

sodan kanssa ja päätöksestämme on kerrottu lännen ja
idän polarisointia korostavasti. Selontekojen retoriikka
kuvaa Suomen puolueettomuudesta luopumista ilouutisena. Otsikoissa sotilasliitto ottaa uuden kumppaninsa
avosylin vastaan, olettaen uuden partnerinsa juhlistavan
liittoa samalla ilolla.
Ulkopuolisen näkökulma tarjoaa yksinkertaistetun narratiivin yleisölleen. Saarivaltion kansalaiselle mantereen
konflikti tuntuu kaukaiselta ja tavallisille tallaajille historiallinen valintamme on päivänselvä asia, sillä Britannia ei
ole koskaan ollut ulkopolitiikassaan neutraali. Ilman asevelvollisuusjärjestelmää maanpuolustus ei kosketa keskivertokansalaisen elämää henkilökohtaisesti ja abstraktin
liittoutuman suojissa vastuu siirtyy pois omista käsistä.
Tästä näkökulmasta on helppo juhlia Suomen päätöstä liittyä Natoon, mutta saarella keskustelusta puuttuvat kotimaamme väittelyn nyanssit. Maanpuolustus on
meille akuutti kysymys, jota kehystävät pitkä raja arvaa-

mattoman naapurin kanssa ja armeijan läsnäolo jokaisen
suomalaisen elämässä, oli se sitten suoraan tai välikäsien kautta. Vaikka sotilasliiton veneeseen hyppääminen
onkin oikea ratkaisu tässä maailman tilanteessa, ei tätä
loikkaa tehdä juhlien – se on vain kipeä muistutus muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta kontekstistamme.
Tätä julkaistaessa Suomea ei todennäköisesti enää näy
Britannian otsikoissa. Ahdinkomme on nyt loppuunkäsitelty ja sopimukset odottavat vain puumerkkejään. Tuttavilta on turha taas odottaa
kommentteja Suomen politiikasta parrasvalon siirtyessä muualle, meidän suomalaisten vasta alkaessamme
pohtimaan, mitä tämä meille
oikeasti tulee merkitsemään.
Ella Kurki
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NEUVOLA 100 VUOTTA

Neuvolat ovat perhekeskuksen ydinpalvelua
KU VA A JA © PE TRI PI E TI L Ä I N E N

Neuvolapalvelut ovat yksi suomalaisten
eniten arvostamista palveluista. Kotkassa kannattaa niistä ylpeillä.
PETRI PIETILÄINEN

”

– Perheiden kanssa pitää
olla aikaa. Läsnäolo ja kohtaaminen ovat perheille
tärkeitä. Monissa isommissa kaupungeissa neuvolakäyntiajat ovat lyhyempiä Yritämme ratkuin meillä, Karhulan neukaista haasteivolan
terveydenhoitaja
Claudia Vainio toteaa.
ta jo pieninä, etNeuvolan terveydenhoitaja
tei niistä tulisi
Anni Ikonen toivookin, että
Kymsotessa neuvolapalve- perheille suuria
lut säilyisivät nykytasolla:
ongelmia.
– Korona-aikana joissakin
kaupungeissa
luovuttiin
osasta määräaikaistarkasHEIDI PORTTILA
tuksista, vaikka juuri ne
ovat tärkeitä ongelmien
ennaltaehkäisyssä.
lasta ja koko perhettä autetaan yhdessä Kymsoten,
Neuvoloissa tehdään eri kuntien sekä kolmannen
ammattilaisten kesken laa- sektorin palveluiden, kuten
jaa yhteistyötä lasten ja seurakunnan ja järjestöjen Yhdessä-tiimiläiset ihastelevat vanhaa neuvolajulistetta. Vasemmalta Heidi Porttila, Marja Pasanen, Claudia Vainio ja
perheiden hyväksi. Kym- kanssa. Kaikki alkaa kui- Anni Ikonen.
sotessa on kehitetty mo- tenkin neuvolasta jo ennen
niammatillista yhteistyötä lapsen syntymää.
neuvolassa näkee ajan
perhekeskustoimintamal- – Neuvoloissa keskitytään kuluvan.
lin mukaisesti. Karhulassa myös vanhempien tukemiAjatuksena on
keskeistä on itse kehitetty seen. Perheiden onni tuo- Karhulassa kaikki perhekoota yhteen
Yhdessä-tiimityöskentely. reesta vauvasta on meille keskuksen palvelut eivät
Uusi tapa toimia lähti ko- niin tärkeää, että haluamme löydy saman katon alta.
kaikki lasten,
keiluhankkeesta,
mutta varmistaa, että se jatkuisi. Täällä palvelut tuotetaan
nuorten ja
on nyt vakiintunut toi- Olen työskennellyt neuvo- verkostomaisesti. Keskeimintamalli, joka laajenee lassa kuutisen vuotta. On nen ajatus pysyy silti kirkperheiden
vähitellen koko Kymsoten hienoa nähdä, kun perhe kaana. Vastaava perhealueelle. Karhulan tiimissä voi hyvin ja saan seurata keskuskoordinaattori Mari
palvelut.
kokoonnutaan kaksi kertaa lapsen kasvua ja kehitys- Nieminen kiteyttää asian
kuukaudessa perheen, per- tä kouluun saakka, Ikonen näin:
Kun teemme
heen oman terveydenhoi- kertoo työmotivaatiostaan. – Kymenlaakson perheyhdessä,
tajan, perheohjaajan sekä Vanhemmuuteenkin kas- keskuksen ajatuksena on
varhaiskasvatuksen työn- vetaan. Yhdessä pohtimalla koota yhteen kaikki lasten,
saamme
tekijän kanssa.
asiat saadaan usein rat- nuorten ja perheiden palTärkeintä on asiakkaiden kaistua ja kaikki menee hy- velut. Kun teemme yhdes- sujuvampaa ja
varhainen tukeminen ja vin eteenpäin.
sä, saamme sujuvampaa
joustavampaa
auttaminen. Kyse on mahja joustavampaa palvelua
dollisimman matalan kyn- Vainio muistuttaa, että asiakkaillemme.
palvelua
nyksen palvelusta, jossa välillä vanhemmat tuovat Aiemmin erillään työskenensisijaista on perhenäkö- itse esille huolen lapses- neltäessä toisten tekemi- asiakkailemme.
kulma ja erityisesti lapsen taan. Tällöin sekä perheen sistä ei tarkkaan tiedetty.
MARI NIEMINEN
sekä perheen hyvinvointi
että muiden ammatti- Kun yhdessä suunnitellaan
– Esimerkiksi varhaiskas- laisten kanssa pohditaan ja tehdään, palveluissa ei
vatuksessa voi herätä huoli vaihtoehtoja:
synny päällekkäisyyksiä, peellista”, Nieminen toteaa. Neuvolan terveydenhoitajat esittelevät lapsipakkausta
perheen tilanteesta. Lapsi – Kukaan ei tee työtä yk- tieto siirtyy ja resursseja Neuvolan ja perhekeskuk- ja työtään. Edessä Anni Ikonen ja takana Claudia Vainio.
voi käyttäytyä huolta he- sin. Perheiden kanssa asiat kohdennetaan sinne, mis- sen henkilökunta toistaa
rättävällä tavalla. Vanhem- käydään yhdessä lävitse. Ei sä niitä eniten tarvitaan ja keskeisiä toimintaperiaat- heen ei tarvitse lähteä ha- on apu ja tuki ennen kuin
pien jaksaminen on sekin meillä on mitään valmiita perheet saavat tarvitse- teita. Palvelut pitää saada kemaan apua eri paikoista. asioista tulee ongelmia.
asia, jota pyrimme autta- ratkaisuja vaan niitä mieti- maansa apua ja tukea.
perheille helposti, jousta- Kymsoten ja kolmannen – Kantavana ajatuksena on
maan. Jos huoli herää, pyy- tään yhdessä, Vainio kertoo – Järjestöt ja seurakunta vasti, oikea-aikaisesti ja sektorin lisäksi mukana on olla lähempänä lapsen ja
dämme perheen keskuste- työn käytännöstä.
täydentävät omilla toimin- riittävän varhain.
kuntien varhaiskasvatus. koko perheen arkea. Näin
lemaan. Yritämme ratkaista Neuvolan terveydenhoitaja noillaan lasten, nuorten
Esimerkiksi avoin varhais- tuesta tulee oikea-aikaista.
haasteita jo pieninä, ettei Sari Verkko naurahtaakin ja perheiden palveluita ja Perheiden tarpeet ovat kasvatus tuottaa perheen Autamme vanhempiakin
niistä tulisi perheille suuria olleensa jo 34 vuotta neu- ovat tärkeä osa palvelu- kaikkein tärkein asia. Am- kohtaamispaikkapalveluja kasvamaan vanhemmuuongelmia, varhaiskasva- volassa töissä. Nykyään ne, kokonaisuutta. Kun paino- mattilaiset menevät per- niille perheille, joiden lapset dessaan, varhaisen tuen
tuksen aluepäällikkö Heidi joita hän on aikoinaan vau- piste on perheiden varhai- heen luokse tai kootaan eivät ole päiväkodissa. Pal- perheohjaaja Marja PasaPorttila sanoo.
vana hoitanut, tulevat neu- sessa auttamisessa, tämä tuttuun paikkaan eli neu- velut viedään sinne, missä nen sanoo.
Perhekeskusajattelussa volaan isinä ja äiteinä. Näin yhteistyö on todella tar- volaan perheen tueksi. Per- perheet ovat. Keskeistä

”
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Kotka-palkinto Jari Järvelälle
Kirjailija Jari Järvelä sai
tämänvuotisen
Kotka-palkinnon. Palkinnon
perusteluissa
kaupunginhallitus toteaa, että
kotkalainen Järvelä on
tuotannollaan noussut
yhdeksi Suomen menestyneimmistä kirjailijoista.
Jari Järvelän uusin teos,
syyskuussa 2021 ilmestynyt
elämäkertaromaani ”Aino A.” on saa-

nut laajasti julkisuutta ja
arvostelumenestystä.
Romaani, joka kertoo mm.
Sunilassa vahvasti vaikuttaneen arkkitehti Alvar
Aallon puolisosta, antaa
uuden näkökulman Aino
Aallosta.
Myös Jari Järvelän aiemmalla tuotannolla on
yhteyksiä Kotkaan. Tunnetuin näistä on menestykseksi
noussut

Metro-trilogia, jonka avasi
vuonna 2015 ilmestynyt
”Tyttö ja pommi”.
Jonkinlainen yhteys Kotkaan on Järvelän tuotannossa nähtävissä myös
teoksessa ja kuunnelmasarjassa ”Minä, kaupunginjohtaja”, joka kertoo hauskasti kuvitellun
Kontiolan
kaupungin
ykkösmiehestä.

RENKAAT JA VANTEET MYY

Konstailematta
Keisarinsatamaan!
Ravintola Keisarinsataman
maittavaa ruokalistaa on laajennettu
entisestään, tulkaa herkuttelemaan
vaikka pidemmän kaavan kautta.
Ottakaa myös kaikki ilo irti keväästä

Raakunkuja 3, Karhula

puh. 0408677767

www.rengasonnela.fi

ja aurinkoisesta terassistamme.

Avoinna: ark. 8-17, la 9-13
Ravintola Keisarinsatama
Metsontie 41, 48220 Kotka

Kompostointi-ilta
Kotkassa 8.6.
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää
kompostointi-illan Kotkan kirjastossa.
Aika: keskiviikko 8.6.2022 klo 17–18
Paikka: Kotkan kirjasto, Kirkkokatu 24
Illan aikana tutustutaan kompostin toimintaan
ja yleisimpiin ongelmiin. Kuulet myös, kuinka
kompostoimalla voit säästää jätehuollon
maksuissa. Tervetuloa!

Kesän vaarallisen
jätteen keräykset
Tuo myös sähkölaitteet ja metallit
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää vaarallisen
jätteen keräyskierroksia kesällä Kotkan,
Haminan ja Pyhtään saaristossa sekä Haminassa
kahtena päivänä. Keräyksiin voi tuoda kodin
vaarallisia jätteitä, metallia ja sähkölaitteita.
Keräykset ovat maksuttomia. Lajitteluohjeita ja
lisätietoja keräyksistä: kymenlaaksonjate.fi.

Keräyspäivät 2022
Saariston keräykset: Tammio 21.6., Kuorsalo
28.6., Haapasaari 5.7., Kaunissaari 12.7. ja
Kuutsalo sekä Kirkonmaa 19.7.
Haminassa: pe 8.7. ja la 16.7.
Aikataulut ja pysähdyspaikat: kymenlaaksonjate.fi
Syksyn keräykset Kotkassa ja Pyhtäällä!

Ekokaari 50
46860 Keltakangas vaihde: 05 744 3400

Lajitteluohjeita ja lisätietoja
keräyksistä: kymenlaaksonjate.fi

RÄÄTÄLÖITYÄ PALVELUA

Varaa
talvisäily
tys
JO NYT!

LÄPI VUODEN!
Telakoinnit ja kausisäilytys

Varaosat suoraan hyllystä

KÄVIKÖ VAHINKO?

Vakuutusyhtiöiden hyväksymät korjaukset
EXTRA MARINE | Ma-Pe 08.00–16.00
Ruukinkatu 12, 48100 Kotka | 60° 28’ 11.683’’ N | 26° 56’ 51.741’’ E
(+358) 44 218 9966 |

kotka.keisarinsatama@restel.fi

keisarinsatama.fi
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Tuijotuskilpailu
Lenin
vastaan Pertti Huhtanen.
Jos katse voisi siirtää, Lenin-patsas (Mati Varik,
1979) lähtisi sijoiltaan.

Lenin-patsas uudelle kierrokselle
Pertti Huhtanen haluaa siirtää patsaan,
Joona Mielonen säilyttää. Molemmat pitävät Leniniä massamurhaajana. Mistä
siis on kysymys?
EIJA ANTTILA
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostattanut
keskustelun
Lenin-patsaasta Kotkassa: pitäisikö
se siirtää pois vai voiko se
edelleen jäädä sijoilleen
ikään kuin historiallisena
dokumenttina.
Asiasta ollaan puolesta ja
vastaan. Leninin siirtämisestä esimerkiksi museoon
on tehty sekä valtuustoettä kansalaisaloite. Kiihkeimmin siirtämistä vastustaa vasemmistoliitto.
Asia kävi kertaalleen Kotkan valtuustossakin, josta
se palautettiin uudelleen
valmisteluun. Ensimmäisellä kierroksella päätösesitys oli, että Lenin saisi
edelleen katsella kotkalaista elämänmenoa Pohjoispuistokadulla sijaitsevassa, yhä nimeämättömässä
puistossa.
Vasemmistoliiton Joona
Mielonen teki valtuuston
kokouksessa
esityksen
asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun toiveella, että ”Lenin-patsas
pidetään nykyisellä paikallaan niin, että Lenin-patsaan yhteyteen pysty-

tetään opaskyltti, jossa
kerrotaan perusteellisesti
ja kaunistelematta patsaan taustahistoria”.
Mielosen esitys sai taakseen valtuuston selvän
enemmistön, mutta monen esitystä kannattaneen
mielestä uudelleen valmistelu pitää kohdistaa nimenomaan patsaan poistamiseksi katukuvasta.
Nyt uusi esitys on luott a m u s m i e s k ä s i t t e l y ssä
kaupunkirakennelautakunnassa
24.5.
Virkamiesvalmistelu
on
tullut saamansa palautteen perusteella siihen
johtopäätökseen, että Lenin-patsas on syytä siirtää
museoon.
– Teemme kaikkemme, että
Lenin-patsas pysyy paikoillaan, Joona Mielonen
sanoo.
Vasemmistoliiton kanssa
täysin eri mieltä Lenin-patsaan kohtalosta on kotkalainen historianharrastaja,
majuri evp. Pertti Huhtanen, joka on kirjoituksillaan
ottanut vahvasti kantaa
myös julkisuudessa. Hän

KU VA A JA ©J E S S E OJA L A

kritisoi paitsi Lenin-patsasta Kotkassa ja vaatii sen
siirtämistä, mutta myös
kotkalaista ”patsaspolitiikkaa” ylipäänsä.
Huhtanen kysyy, miksei
Kotkassa ole yhtään muistomerkkiä vuoden 1918
voittaneen
osapuolen,
valkoisen Suomen muistomerkkiä. Sen, joka rakensi
nyky-Suomen yhteistyökykyisen
vasemmiston
kanssa.
– Lenin-patsas ei edusta Kotkan historiaa, vaan
bolshevismin ja joukkoterrorismin historiaa.
– Lenin kävi Kotkassa kerran, mutta Mannerheim
kahdesti. Miksei Kotkassa
ole hänen muistomerkkiään? Huhtanen kysyy.
– Tämä on käsittämätön
tilanne. Olen ehdottanut
Vapaus-monumenttia.
Huhtanen sanoo, ettei
hän ole mikään patsasten
kaataja tai töhrijä. Hän tekeekin selvän eron joukkoterroristiksi kuvailemansa
Leninin ja Suomen punakapinallisten välillä.
– Kotkan punaisten muistomerkit pitää toki säilyttää. Ei sen vuoksi, mitä he
tekivät, vaan sen vuoksi,
että he joutuivat kärsimään
kohtuuttomasti erehdyksestään. Lenin-patsas ja
punaisten muistomerkit
ovat kaksi aivan eri asiaa.

Sekä Huhtanen että Mielonen hakevat perustelut
näkemyksilleen
historiasta, mutta tulokulmat
ovat erilaiset. Kuten Huhtanen myös Mielonen pitää Leniniä terroristina ja
massamurhaajana.
Kun Huhtanen perustelee patsaan siirtämistä
Suomen itsenäistymiseen
liittyvillä
tapahtumilla,
Mielonen perustelee säilyttämistä Kotkan tuoreemmalla historialla, ajalla, jolloin Neuvostoliitto päätti
lahjoittaa patsaan Kotkalle
eli vuonna 1979. Toki myös
se, että Lenin kävi Kotkassa
ja puhui työväentalossa, on
hänen mielestään yksi syy
patsaan pitämiseksi paikoillaan, mutta ei tärkein.
– Tärkeämpi asia on se, että
Lenin-patsas on suomettuneisuuden muistomerkki ja sellaisena se pitäisi
säilyttää.
Mielonen huomauttaa, että
kun Neuvostoliitto päätti
pakkolahjoittaa patsaan
Kotkalle, kaikki olivat rähmällään vasemmalta oikealle. Lahjan vastaanottamista olivat hyväksymässä
kaikki puolueet, nekin, joiden ei ideologiansa puolesta niin olisi tarvinnut.
– Siksi on äärimmäisen tärkeää, että patsas säilyy paikallaan, muuten olemme
lakaisemassa omaa historiaamme maton alle.

Joona Mielonen haluaisi säilyttää Lenin-patsaan muistuttamassa kotkalaisesta suomettuneisuudesta.
Mielosen mukaan monet
eivät ymmärrä, että Lenin-patsaan kanssa samassa puistossa oleva
Lenin puuttuva käsivarsi
-teos on nimenomaan totalitarismin kritiikkiä. Hän
huomauttaa, että Leninin
kädessä ei ole esimerkiksi kukkanen, vaan siinä on
”massamurhaajan viimeinen rööki”.
Mielosen mukaan rakentavampaa kuin patsaan siirtely olisi kehittää nyt kaksi
teosta sisältävää kokonaisuutta ja tuoda puistoon lisää totalitaristisia valtioita
kritisoivia teoksia.
– Jos loogisia ollaan, Kotkasta pitäisi sitten poistaa

monia muitakin muistomerkkejä kuten venäläisten
lahjoittama Ruotsinsalmen
taistelun
muistomerkki,
jolla muistellaan venäläisiä
merisotilaita.
Pertti Huhtanen ei ole aktivoitunut Lenin-patsaan
suhteen Ukrainan sodan
vuoksi. Hän oli patsasta
vastaan jo silloin, kun se
Kotkaan tuli. Huhtanen
toimi tuolloin Kirkonmaan
päällikkönä.
– Kotkan poliittisella ja virkamiesjohdolla on ollut
aikaa, ilman ulkoista painostusta, siirtää patsas
Neuvostoliiton hajoamisesta 1991 lähtien
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LIIKETTÄ LIIKE-ELÄMÄSSÄ

Fysio Kunnon Karhu aloitti entisen yrittäjän jalanjäljissä
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Maiju Marjamäki ja Kalle Kujala toimivat puolella) antaa monenlaiketjujen ulkopuolella ja korostavat asi- sia mahdollisuuksia palakkaan oman aktiivisuuden merkitystä. vella asiakkaita monipuo-

Fysio Kunnon Karhu on
aloittanut
toimintansa
Karhulantie 61:ssä Karhulassa. Uudet yrittäjät ovat
Maiju Marjamäki ja Kalle
Kujala.
Vaikka yritys on uusi, paikka on monelle fysioterapiassa käyneelle tuttu. Opiskeluaikoina
tutustunut
kaksikko osti liiketoiminnan eläkkeelle jääneeltä
Sirpa Kajannolta (OMT-fysioterapia Sirpa Kajanto).
– Olimme molemmat tahoillamme
miettineet
oman yrityksen perustamista, sanoo aiemmin
”vuokratuolilla”
Helsingissä työskennellyt Maiju
Marjamäki.

lisesti. Yrittäjien mielessä
EIJA ANTTILA onkin hyödyntää uimahallin mahdollisuuksia asiMarjamäki on alun perinkin akkaiden kokonaisvaltaikotkalainen, Kujala kotoi- sessa auttamisessa.
sin Pyhtäältä. Kaverukset
uskovat yrityksensä mah- Fysio Kunnon Karhun paldollisuuksiin
menestyä, veluihin kuuluvat fysiotevarsinkin kun se sijaitsee rapia, naprapatia ja hieronKarhulassa, jossa napra- ta. Vastaanotolla hoidetaan
erilaisia
paatin palveluja ei ole kovin monipuolisesti
vaivoja. Yrittäjien mukaan
hyvin saatavilla.
He uskovat myös, että kysytyimmät palvelut kohpaikallinen pienyritys on distuvat niskan seudulle ja
paikallisten ihmisten mie- selkään.
leen. Ala on yleensä ko- Tyypillinen asiakas on kesvasti ketjuuntunut, mutta ki-ikäinen, johon koroketjujen ulkopuolella esi- na-ajan etätyö ja liikunnan
merkiksi hallintokulut ovat vähentyminen ovat jättäneet jälkensä, sanoo Kujala.
pienemmät.
– Ketjuilla on ketjujen hin- Yrittäjien mielestä parempi
hakea apua ennemmin kuin
nat, sanoo Kalle Kujala.
Myös Karhulan uimahal- myöhemmin.
lin läheisyys (tien toisella – Kipujen kanssa on tur-

Kalle Kujala ja Maiju Marjamäki uskovat yrityksensä menestymisen mahdollisuuksiin.
Yrityksen sijainnissa Karhulassa uimahallia vastapäätä on omat etunsa.
ha elää ja antaa niiden
kroonistua.
Yrittäjät kuitenkin korostavat asiakkaan omaa
roolia: oma aktiivisuus on

kaikkein tärkeintä. Sohvan
ja hoitopaikan välin seilaaminen ei auta. Jo pienellä
muutoksella arjessa on
suuri merkitys.

Marjamäki
ja
Kujala
ovat tukena ja auttavat pienen muutoksen
saavuttamisessa.

Hempyölin Tallilla alkaa omatoiminen maatilamatkailu
Yrittäjä Taina Marttisen mukaan palve- vaaditaan omatoimisuutta. pitkä matka ole Pyhtään
Ensimmäinen perhe on tu- muihinkaan elämyksiin kululle on ehdottomasti kysyntää.

Hempyölin Talli Pyhtäällä
monipuolistaa toimintaansa. Yrittäjä Taina Marttinen
on uusinut leiritilansa, joita
hän nyt vuokraa myös muille ratsastusleirien pitäjille.
Ja myös esimerkiksi perheille, jotka haluavat kokea
vaikkapa muutaman päivän
maalaiselämää.
– Tällaiselle maatilaamatkailulle on ehdottomasti
kysyntää, jota korona-aika

lossa tutustumaan maalaiEIJA ANTTILA selämään muutamaksi päiväksi juhannuksen jälkeen.
on vain lisännyt, sanoo Tai- Marttisen mukaan varaukna Marttinen.
sia otetaan vastaan.
Leiritilat tarkoittavat hir- Tekemistä ja kokemista
sitalon alakertaa, jossa on Hempyölin Tallin ympäneljä makuuhuonetta, olo- ristössä riittää. Eläimiä voi
huone, keittiö, sauna, teras- hoitaa kuten minisikaa,
si ja pihalla uima-allas. Tilat lampaita, vuohia, kanoja,
riittävät noin 16 hengelle. kaneja, koiria ja kissoja sekä
Tilat ovat myös ympärivuo- tietenkin hevosia, poneja ja
tisessa käytössä.
aaseja. Ratsastustunneille
Taina Marttinen korostaa, voi osallistua ja muutenettä ”hotellin” pitäjäksi hän kin puuhastella kaikenlaisei ryhdy, vaan asiakkailta ta maaseutumaista. Eikä

ten vaikkapa vaeltamaan
Valkmusaan tai uimaan
Huutjärvelle.
Taina Marttiselta eivät ideat
lopu. Jos neuvottelut kuntien kanssa menevät maaliin,
pian Hempyölin Tallilla toimii erilaisia lapsille suunnattuja kerhoja.
– Eläintenhoitokerho, valokuvauskerho, luontokerho,
Marttinen luettelee ja lisää,
että hän haluaa opettaa
lapsille muitakin maaseutuun liittyviä taitoja kuten
nikkarointia.

Yrittäjä Taina Marttinen ja Suomenhevonen Silla.
Tärkeintä Marttisen mukaan on, että Hempyöliin
tuleva ei arastele ympäristöön luonnollisesti kuuluvia

ääniä ja hajuja.
Lisätietoja: www.hempyolintalli.fi

Vapaita aikoja
silmälääkärille


Minna & Mikko
Karhula

puh. 05 262 926
Karhulantie 36, Kotka
ma-pe 9-17
Näemme ihmisen.

Reijo Ahonen
8.6., 29.6.
Alexander Ehrnrooth
1.6., 14.6.
Ajanvaraus myös netissä!
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KYMENSUU TOIVOTTAA KAIKILLE LUKIJOILLEEN HYVÄÄ KESÄÄ!
KU VA A JA © M I KA RO KKA

Keväällä
voit
nähdä
tuhansia
hanhia
muuttomatkallaan.

Eläinten ja
ihmisten kevätpuuhia

KU VA A JA ©J U H A M E TS O

PETRI PIETILÄINEN
Kun merenlahtien kaislat nousevat pinnalle, muutama senttikin riittää, silloin
lahna kutee. Monet laittavat ensimmäisen
kerran keväällä verkot veteen. On kevät,
luonto ja ihmiset heräävät talviunesta
puuhiinsa.
Kevät 2022 on saapunut keikkuen ja
myöhässä viime vuosiin verrattuna. Viimeistään silloin, kun näkee ensimmäiset
perhoset ja pörisijät kukissa, voi heittää
talvitakin komeroon ja puunata pyörän
kulkukuntoon. Koululaiset ovat yleensä
täyttäneet pyörätiet jo hieman aikaisemmin. He eivät pientä kylmää käännettä
pelkää.
Monille viherpeukaloille kevät on alkanut
jo paljon aikaisemmin. Siemenet on istutettu sisälle kasvamaan. Niitä on tarkasti
kasteltu ja nostettu aurinkoon. Toukokuussa nämä taimet ovat kasvaneet istutuskuntoon. Pelko yöpakkasista saa puutarhatoimiin innostuvat vielä varovaisiksi.
Ne, jotka uskaltavat, istuttavat jo taimia,
mutta laittavat yöksi harsot kaiken varalta. Varovaisimmatkin kääntävät kasvimaata hiki valuen.

Kukat nousevat maasta,
siilit heräävät pesissään
Monet meistä ostavat kesäkukkia, perennoita tai muuta pihalle ja parvekkeille is-

tutettavaa väri-iloa. Korona-aika on ollut
oman pihan tai puutarhapalstan omistajille touhukasta aikaa, eikä loppua näy.
Taimitarhat keräävät ihmisiä pörräämään
sisällä kuin kukat pölyttäjiä ulkona. Ensimmäiset voikukat hymyilyttävät aurinkoisuudellaan ankarintakin rikkaruohon
kitkijää.
Kerrostaloissa asuvat kulkevat luonnossa ja puistoissa ihailemassa ympärilleen
leviävää hentoa vihreää tai puistojen kuk- Leskenlehti tervehtii kevättä moottoritienkin varrella.
kapenkkien alkavaa väriloistoa. Monet
suuntaavat rannoille ja lähimetsiin nauttimuut kevään laulajat ovat jo saapuneet. ja onnesta.
maan kevääseen heräävästä.
Lintumaailman suurtapahtuma on sil- Kevät ei ole pelkästään värien juhlaa. MuisEnsimmäiset siilit ovat kömpineet talvipe- ti juuri nyt. Virolahdella vietetään tänä takaapa kuunnella, miten hurjasti pesimäsistään. Kohdelkaa niitä varoen. Liikenne vuonna arktikaa 13.–29. toukokuuta. Tämä ja kosiopuuhissaan ahertavat linnut visertuhoaa siilejä niin tehokkaasti, että aiem- arktisten lintujen massamuutto on lintu- tävät, sirkuttavat ja tsirpittävät. Yölaulajia
kuten satakieltä, kerttusia ja ruisrääkkiä
min äärimmäisen yleinen siili on harvinais- harrastajalle kevään kohokohta.
ei vielä ole kuultu suurina määrinä, mutta
tunut. Jos näkee siilin lähistöllä, kannattaa
niille laittaa ruokaa ja vettä säännöllisesti. Vaikka joutsenia on jo nähty jonkin aikaa, toukokuun loppua kohden niiden määrät
Syksyllä niille voi rakentaa pesän. Näin ku- niin artikan aikana miljoonat vesilinnut ja moninkertaistuvat. Tällöin sekä päivä että
kin meistä auttaa luonnon monimuotoi- sadat tuhannet hanhet lentävät juuri nyt yö ovat sopivissa paikoissa ääniä täynnä.
suuden säilymisessä.
taivaallamme. Ne muuttavat arktisille pesimäalueilleen Skandinaviasta aina Venä- Jokainen ymmärtää ensimmäisestä siilistä
ja huumaavasta linnunlaulusta, että kevät
Pihalle ilmestyneitä muurahaisiakaan ei jän tundralle asti.
kannata lähteä innoissaan hävittämään,
on täällä päällämme, silmissämme, korvissillä muurahaiset syövät punkkeja ja kar- Jokaisen kannattaa katsoa taivaalle. Han- samme ja nenissämme. Toukokuu onkin
kottavat niiden isäntäeläimiä.
hiauroja ei voi olla näkemättä. Jos haluaa parasta aikaa aloittaa luontoharrastus.
lintujen peittävän koko taivaan, niin silloin
Muuttolinnut saapuvat
voi suunnata suuren kokemuksen ääreen
Kiurut, peipposet, västäräkit ja monet Virolahdelle – kaikki riippuu tietysti säästä
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Kotka on sarjassaan Suomen
kolmanneksi paras yrittäjyyskaupunki
Suomen Yrittäjien kuntabarometri mit- ja tästä on hyvä jatkaa
taa yrittäjyysilmastoa joka toinen vuosi. kohti entistä valoisampaa
tulevaisuutta.

Kotkan-Haminan
seutu
on perinteisesti pärjännyt
heikosti erilaisissa yritysmyönteisyyttä mittaavissa
tutkimuksissa ja kyselyissä.
Tähän saatiin tänään selkeä
muutos parempaan, kun
Suomen Yrittäjät julkaisi
Kuntabarometrin tulokset.
Tuloksissa Kotkan kaupunki nousi sarjassaan Suomen
kolmanneksi
parhaaksi
yrittäjyyskaupungiksi.
Myös muut Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n edustamat
kunnat ovat parantaneet
omia tuloksiaan.
– Cursorin edustamalla
alueella on viimeisten vuosien aikana ollut nähtävis-

sä positiivista kehitystä.
Alue kiinnostaa investointialueena, tilastoissa on
nähtävissä
positiivisia
trendejä ja yleinen kuva
alueesta on mielestäni
myös vahvistunut.
– Se, että aluetta ei ole pidetty yrittäjämyönteisenä,
on tavallaan ollut elinkeinoelämän positiivisen kehityksen puuttuva kortti.
Tämä strategisesti erittäin
tärkeä kortti on nyt saatu
mukaan peliin, sanoo Cursorin toimitusjohtaja David
Lindström.
– Huippusijoitus yritysmyönteisyydessä valtakunnallisessa vertailussa,
osoittaa että eri osapuolten työ kantaa hedelmää

Cursor sanoo panostaneensa paitsi yrittäjien
olosuhteiden parantamiseen myös viestintään ja
positiivisten asioiden esille
nostamiseen.
– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia yrittäjiä, kuntia
ja muita osapuolia, jotka ovat mahdollistaneet
nämä tulokset. Eri toimijoiden yhteistyö ja yhteisten intressien löytäminen
on osoittautunut edustamamme alueen vahvuudeksi ja valttikortiksi, ja
sillä haluamme jatkossakin
kehittää yrittäjien olosuhteita entistä paremmaksi,
sanoo Cursorin yrityspalvelujohtaja Elina Reijasalo.

– Ja sydäntäni lämmittää
erityisesti myös se, että
Cursorin tarjoamista palveluista yrittäjät ovat antaneet valtakunnallista tasoa paremmat arvosanat.
Näitä ovat aloittavien yrittäjien palvelut, rahoitus- ja
investointineuvonta sekä
koulutukset.
IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen
kotikunnan toiminnasta.
Kysely tehtiin 1.3.–4.4. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää
eri puolilta Suomea. Kotkan-Haminan seudulla ja
Loviisassa 455 yrittäjää
vastasi kyselyyn.
Kysely tehdään joka toinen
vuosi.

Naprapatia-, fysioterapia- ja
hierontapalveluja Karhulassa
Maiju Marjamäki p. 044 9731 153
Kalle Kujala p. 045 783 704 90
Karhulantie 61, 48600 Kotka

Pyhtäällä keskustellaan suurista kysymyksistä
Kaksipäiväinen keskustelutapahtuma
Pyhtää
Kulttuuritalon pihalla kesäkuussa kerää saman
pöydän ääreen ministereitä, kuntapäättäjiä, yrittäjiä ja muita talouden
ammattilaisia. Tapahtuma 17.-18.6. on osa vuonna
1347 perustetun Pyhtään
675-vuotisjuhlia.
Pyhtäältä pöydältä -tapahtuman ajatus syntyi
alun perin tarpeesta pohtia, millaiseen asentoon
Suomi putoaa koronapan-

demian jälkeen. Tunnetusti
korona ei väistynyt aivan
toiveikkaimpien kaavailujen mukaan – ja sittemmin
taivaalle on noussut muitakin pilviä.
Ministereistä
tapahtumaan osallistuvat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja
kuntaministeri Sirpa Paatero. Pyhtäällä nähdään
myös muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton
toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Paperiliiton pu-

heenjohtaja Petri Vanhala.
Talousoppineista mukana
ovat Sanna Kurronen (EVA),
Mika Maliranta (Labore) ja
emeritusprofessori Matti
Pohjola, jolla muutaman
muun keskustelijan tavoin
on juuret Kymenlaaksossa.
Perjantai on maksullinen
asiantuntija- ja ammattilaispäivä, joka on suunnattu päättäjille, yrityksille ja
kuntakentälle. Lauantaina
ohjelma painottuu arvoihin ja nuoriin yrittäjiin.

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset

Kotkan kaupungin nykyinen kehitysjohtaja on valittu yksimielisesti Pyhtään
uudeksi kunnanjohtajaksi.
Hän aloittaa uudessa työssään kesän lopulla.

Ruonalan
kukka
Helatorstaina
palvelemme 10 -16
Avoinna
ma-pe klo 10-18, la-su 10-16

Puh. 05-228 5015
Mahlamäentie 1

POSSO

Mikä ihana syy
pysähtyä hetkeksi
Karhulan kahvila/myymälä
ma-pe 7-15 la 7-13
Sutelan leipomonmyymälä
ma-pe 6-16 la 6-13
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Puumarket

Tilaa helposti ME
AM
VERKKOKAUPAST
ks
kotiinkuljetu ella
tai noutona.

edullinen, palveleva rakennustarvikeliike
14x120 mm

15x95 mm

HELMIPANEELI
Valkoinen
2. laatu

28 x 95 mm
RUSKEA
URITETTU
KESTOPUU

1
2

STP VALKOLAKATTU

28x220 mm

99
/jm

10

/jm

Puumarket
KOTKA

19

KUUSIPANEELI

1

STW PANEELI

28 x 120 mm
RUSKEA
URITETTU
KESTOPUU

2. laatu PP

90
m

2

2

70
/jm

Seppolantie 6, 48230 Kotka
Puh. 040 546 5939, 044 235 8910
www.puumarket.net

75
/jm

28 x 145 mm
RUSKEA
SILEÄ
KESTOPUU

3

35
/jm

Avoinna
Ma - Pe 07.00 - 17.00
La 09.00 - 13.00.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
MEDILIFE OY

Medilife tyrmää väärät käsitykset nivelrikon hoidosta
Fysioterapeutti Bengt Kevin karhulalaisesta
Medilife Oy:stä on nivelrikon hoidossa kulkenut omia polkujaan yli 20 vuotta.
Virallisen lääketieteen silmissä hän voi olla
alan kapinallinen tai häirikkö, mutta Kevin ei
siitä välitä: Medilifessa kehitetyn nivelrikon
hoito- ja kuntoutusmenetelmän huikeat tulokset ja tyytyväiset asiakkaat puhuvat puolestaan, kun leikkaukseen tuomittuja asiakkaita voidaan vetää leikkausjonosta pois.
Kaikki alkoi omasta kokemuksesta
Bengt Kevinin kiinnostus virallisesta lääketieteestä
poikkeavaa nivelten kuntoutukseen lähti aikanaan Kevinin oman polvesta, joka oli sökönä. Vaihtoehtoina olivat laihduttaminen tai rakkaasta koripalloharrastuksesta luopuminen.
Kevin valitsi kolmannen vaihtoehdon. Hän alkoi hakea
ratkaisua paitsi lääketieteestä myös kuntoutusmenetelmistä, ravintotieteestä ja liikuntatieteestä. Niiden yhdistelmästä syntyi Medilifessa kehitetty menetelmä.
Menetelmän kulmakivet ovat: tulehduksen estäjät, virheasentojen tunnistaminen, ruoassa esiintyvien rustoa
ruokkivien ravintotehosteiden tunnistaminen sekä liike,
jolla ravintoaineet saadaan rustoon.

Rusto saadaan
kasvamaan
Medilifen kehittämän menetelmän ansiosta polven
nivelruston paksuus on
saatu kasvamaan 2 millimetristä 7,5 millimetriin
puolessatoista vuodessa.
Kevinin mukaan lääketieteessä ei ole mitään näyttöä, että rustoa saadaan
kasvatettua ja niveliä
parannettua.
Kevinin kritiikki kohdistuu
lääkäreihin, jotka edelleen
määräävät nivelrikon hoitoon kondroitiinia ja glusamiinia, jotka jo vuonna
2012 annetussa käypä
hoito -suosituksessa todettiin
lumelääkkeiksi: Bengt Kevin mittaa lämpöä asiakkaan polvesta. Tulehdusalue löytyy jo pelkästään
ne eivät toimi nivelrikon lämpötilan perusteella.
hoidossa.

Nivelrikkoon on puututtava ajoissa
Nivelrikko voidaan parantaa, jos siihen tartutaan ajoissa.
Kun nivelessä tuntuu arkuutta, on turvotusta, liikerajoituksia tai leposärkyä, tilanteen arviointiin Medilifeen on
hakeuduttava heti.

Medilife Kotka
Karjalantie 6, 48600 KOTKA
Ajanvaraus puhelimitse ma-pe 09.00 – 15.00
0440 413 501
Ajanvaraus netissä:
http://medilife.fi/ajanvaraus/
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URHEILU

Kymiläinenkin voi viihtyä Pohjanmaalla
Karhulan Veikoissa koripallon aloittanut
Peli-Karhujen kasvatti Severi Kaukiainen juhli pari viikkoa sitten ensimmäistä Suomen mestaruuttaan, kun Kauhajoen Karhu Basket päihitti Salon Vilppaan
Korisliigan finaaleissa.
JORMA JYRKILÄ
Kymiläinen sanoo kotiutuneensa Etelä-Pohjanmaalle ja tykkää pohjalaisten
suoruudesta.
– Olen viihtynyt Kauhajoella erinomaisesti. Täällä
on hienoa porukkaa. Ihmiset sanovat suoraan miten
asiat ovat. Täällä ei turhaan
kaunistella. Asiat myös hoidetaan kuten on sovittu,
Severi Kaukiainen kehuu.
Kauden kruununa Kaukiainen palkittiin viime viikolla
Korisliigan paras kuudes
pelaaja -palkinnolla.
Kaukiainen täytti 24 vuotta
samana päivänä, kun mestaruus ratkesi finaalisarjan
viidennessä pelissä Kauhajoella. Ajatukset koripallos-

ta ja tulevaisuudesta eivät
ole muuttuneet nousujohteisen uran aikana.
– Niin kauan kun koris tuntuu kivalta ja näyttää siltä, että pääsen eteenpäin
urallani, katson kortit loppuun asti. Olen viihtynyt
Kouvolassa ja saanut tosi
hyviä kavereita. Pelaajana
olen kehittynyt täällä tosi
paljon, Kaukiainen totesi jo
kolme vuotta sitten Kouvoissa voitettu hopeamitali kaulassaan.
Nyt kaulassa killuu myös
kultaa, mutta parhaat vuodet urheilijana ovat edelleen edessä. Kaukiaisella
on jäljellä jälkimmäinen
vuosi
sopimuksestaan
Kauhajoella ja edessä taas

uudet haasteet.
– Ensi kaudelle saamme
Kauhajoelle uuden komean
areenan. Seuran suunnitelmissa on lähteä eurokentille ja sitä myöten kovat
tavoitteet. Se on taas uusi
näytön paikka, myös ulkomaille, Kaukiainen toteaa.
Kauhajoella asuu vain
13 000 ihmistä, mutta koripallo on jopa painia tai
pesäpalloa suurempi juttu
niillä lakeuksilla.
– Viimeisessä finaalissa
hallissa oli 1 700 katsojaa.
Se on aika iso osa kaupungin asukkaista. Jokaiseen
vieraspeliin lähti vähintään
yksi fanibussi. Sellaista ei
ole muualla, Kaukiainen
sanoo.
Kaukiainen pelasi ensimmäiset Korisliigan pelinsä jo
kaudella 2015-16 KTP-Basketissa. Aina tinkimättömästi itseään urheilijana
kehittänyt pelintekijä nousi
pääsarjan seitsemännellä
kaudella mestarijoukkueen

KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Suomen mestari Severi Kaukiainen palkittiin Korisliigan kauden paras kuudes pelaaja
-palkinnolla. Ensi kaudella määrätietoisesti uraansa rakentaneelle pelintekijälle odottaa näytön paikka eurokentille Kauhajoen Karhu Basketin riveissä.
avainpelaajien joukkoon.
– Syksyllä meni aikaa uuteen ympäristöön sopeutumiseen neljän Kouvolan vuoden jälkeen.
Kärsin viime kesänä myös
loukkaantumisesta.

Kaukiainen satsaa edelleen täysillä koripalloon,
mutta loppuelämän jutuksi siitä tuskin on. Siihenkin
pitää jossain vaiheessa
valmistautua.
– Nyt olen puhtaasti am-

mattikoripalloilija, mutta
saatan ottaa ensi talvena
joitain kursseja avoimesta
yliopistosta. Tosin mulla ei
ole mitään hajua, mille alalle
haluaisin, Kaukiainen pyörittelee tulevaisuuttaan.

SIKS & JUST

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

TOIVOTAN KAIKILLE
HYVÄÄ KESÄÄ!

• myyntiapua esim. mökin tai asunnon myymiseen.
• yrityksille esim. henkilökunnan kouluttamista asiakas tapaamiseen
tai myyntitilanteeseen.
• Neuvontaa ja opastusta sekä konsultointipalvelut tarpeen mukaan.

Lisäksi:

• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen - erityisesti yritykset.

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

Siks

Just

Kotisi ja Myyntipalvelut

Sisustussuunnittelupalvelu ja myyntipalvelut yhdestä paikasta.
J. Kauppinen Tiedustelut 040 5156811 tai jk.yritys@gmail.com
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Sunilan vanha
kuntorata
aiotaan kunnostaa
ja yhdistää Pirttiin
Sunilaa ehostetaan
maailmanperintökohteeksi.
Sunilan vanhan kuntorata aiotaan kunnostaa
ja yhdistää peruskorjattuun Sunilan Pirttiin, jossa on kuntosali. Kolmelle
vuodelle aiottuun kehittämishankkeeseen Kotkan kaupunki on hakenut
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta
liikuntamahdollisuuksien parantamiseen
lähiluonnossa, Karhulassa
arkkitehtuurisesti arvokkaalla Sunilan alueella.
Kunnostusta on toivottu
asukkaiden suunnasta jo
pitkään.
Kuntorata on ollut suljettuna yli 20 vuotta ja se on
pahoin metsittynyt. Tällä
hetkellä reitti on paikoin
lähes kulkukelvoton isojen kaatuneiden kuusien

Sunilan Sisun Tuki ry on
kunnostanut vanhan seuratalon upeaan kuntoon.
ja muun aluspuuston kasvamisen takia. Kehittämishankkeen tavoitteena on
saada kuntoreitti sellaiseen
kuntoon, että siellä on kaikenikäisten miellyttävä ja
turvallista liikkua niin kesällä kuin talvella.
Sunilan
alue
kokonaisuudessaan
on
nostettu
Kotkassa
lähivuosien
kehittämiskohteeksi. Sunilaa haetaan
osaksi Alvar Aallon suunnittelukohteiden kokonaisuutta, joka pyrkii Unescon
maailmanperintökohteeksi.
Kuntoreitin
uudellaan
avaaminen
urheiluken-

tän viereen, parannettuna ulkoliikuntavälineillä,
nostaisi lähialueen kaiken
ikäisten asukkaiden liikkumismahdollisuuksia
lähiluonnossa.
Kuntoradan metsänhoitotoimenpiteet ovat yksityisen maanomistajan (Stora
Enson) tekeminä parhaillaan meneillään. Toimenpiteissä noudatetaan luonnon monimuotoisuuden
periaatteita.
Hankkeen kustannusarvio on 171 194 euroa, josta
kaupungin osuus olisi noin Juhani Kosonen (vas.) ja Timo Vesterinen avasivat valokuvillaan Sunilan Pirtin myös
111 000 euroa.
näyttelytilana.
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Takojantie 22
48230 Kotka
p. 050 309 8766

Avoinna 9 -16
www.lasiliikesalomaa.fi

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

PESUKUPONKI

Ratapihan Auto ja
Aittakorven Auto
haluavat pysyä sähköistyvän
autoilun kehityksessä
mukana.

TEHOPESU
ovh. 20,80

16,-

KIILTOPESU
ovh. 26,80

20,-

Yrittäjä Juha Liljeqvist (oik.) ja Aittakorven Auton työnjohtaja Jani Adamsson tietävät, mitä sähkö- ja hydridiautojen korjaamiselta ja huoltamiselta vaaditaan.

HOHTOPESU

Finland Oy määrittelee.

30,-

Eli kaikki asiaan liittyvä
ovat lain vaatimassa kunnossa sähkö- ja hybridiautojen korjaamiseksi ja huoltamiseksi. Atoy määrittelee
kriteerit eHuoltoon voimassa olevan lainsäädännön ja SFS6002 standardin
mukaisesti.
– Henkilökunta on koulutettu niin tekniseen kuin
turvallisuusosaamiseenkin.

Olemme investoineet myös
niin laitteisiin ja ohjelmistoihinkin, Juha Liljeqvist
sanoo.
– Haluamme olla mukana
kehityksessä.
Liljeqvistkin viesti onkin,
että sähkö- ja hybridiautoja
voi korjauttaa ja huollattaa
muuallakin kuin merkkikorjaamoissa. Hän arvelee,
että hänen omistamiensa
korjaamoidensa yksi kilpailuvaltti on palvelun hinta.

ovh. 36,00

Kuponki voimassa
30.6.2022 asti

A



Sähkö- ja hybridiautojen lisääntyessä autokorjaamojen on pysyttävä menossa
mukana. Ensirekisteröidyistä autoista jo valtaosa on
sähkö- tai hybridiautoja.
Kotkalaisissa monimerkkikorjaamoissa Ratapihan
Autossa ja Aittakorven
Autossa autokannan kehitys kohti sähköistymistä
huomattiin ensimmäisten
joukossa. Yrittäjä Juha Liljeqvist hankki S3-sähköluvat
jo vuonna 2012.
Korjaamot saivat myös Autofit-kentällä ensimmäisinä
Suomessa alan auditoinnin viime marraskuussa.
Auditointi tarkoittaa, että
korjaamot täyttävät kaikki
koulutus- ja laatuvaatimukset, jotka Atoy Automotive

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

Leikkaa talteen

PAIKALLISESTI
PARASTA

Ensimmäisenä Suomessa

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

Urheilukoulut käynnistyvät taas

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

Karhulan Katajaisten ja
Karhulan
Urheilijoiden
perinteiset lasten urheilukoulut käynnistyvät jälleen kesäkuussa Karhulan

keskuskentällä.
Yleisurheilukouluissa opetellaan yleisurheilun lajitaitoja ja monipuolisesti
myös muita liikuntataitoja.

Katajaisten uheilukoulu
6.6. alkaen: https://forms.
gle/aHvnQbemxUVzSqex8

KarhU:n
urheilukoulu
7.6. alkaen https://www.
karhulanurheilijat.fi/
urheilukoulu/

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

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

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

Myynti, varaosat, huolto
Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

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





  

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:



Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558

 


Toimitus:

 

  


  

Natasha Design Ky

Taitto:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy

Ilmoitusten valmistus:



Luontoasiantuntija Urpo Koponen ja kottaraisen poikanen kaksi vuotta sitten 21.5.2020 Kymijoen varrella.

Ulkoasun suunnittelu:



Päätoimittaja Eija Anttila
toimitus@kymensuu.fi
045-1246462

Jyri Kuparinen
044-3397671

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

Painopaikka:
Sanomapaino
Tampere 2022

Jakelu:

35 600 kpl
Pyhtää-Kotka-Neuvoton(Hamina)
SSM Itä-Suomi Oy
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PÄIJÄN 520 L 2650 €

SUORAAN VARASTOSTA :

SUZUKI DF 50 ATL

Veleiro Oy
Vasikkasaarentie 25-51, 48200 Kotka
info@veleiro.fi, puh. 05-2109555
Avoinna: ma - pe 9–17, la 9–13

7290€

BOAT SERVICE & MARINA SERVICES
VASIKKASAARENTIE 15, 48200 KOTKA - WWW.SEBOATSERVICE.FI WWW.MARINASERVICES.FI
Puh. 040 7729 895 , avoinna ma-pe 10 -16, la 10 - 13

