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KOTKAN

SIRPA

RISTO
HÄKKINEN
Yrittäjäystävällisen
Kotkan
puolesta.

TÄMÄN LEHDEN
SIVULLA

21

103

PAATERO

Mainoksen maksaa
Kotkan perussuomalaiset

MAKSAJA: SIRPA PAATERO

PIDETÄÄN
HUOLTA
KOTKASTA

PERUSSUOMALAISET
KUNTAVAALIEHDOKKAAT

74
Valtuusto
ehdokkaasi.
Maksaja: Risto Häkkinen

Kesän uutuudet
saapuneet myymälään

Kotiseutu

21.5.30.6.

Anne-Maria Björnisen maalauksia ja
Helena Paakkisen tekstiiliteoksia
Sunilan Kantolassa, Kantokatu 5, 48900 KOTKA
Avoinna ti-su klo 12-18

Tulossa konserttiviikonloppu 12.-13.6.

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

Lauantaina 12.6. klo 18
Riikka ja Riku Pelo (laulu), Esa Ylönen (piano): merellistä musiikkia.
Sunnuntaina 13.6. klo 15
Katrin Nachtigall (viulu), Mikko Hauhia (piano): klassista ja tangoja.
Yleisömäärä määräytyy viranomaisten ohjeiden mukaan. Kts. Kymensuu-lehti 9.6.

Ennakkovaraukset: 045 124 6462 tai eijaanttila@outlook.com

Järj. Pro Sunila ry
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Kymensuu 9.6.
LAAJANA JAKELUNA
Pyhtäältä Vaalimaalle, 48 000 kappaletta

Yrittäjä/tapahtuman järjestäjä, tartu tilaisuuteen ja
mainosta koko Etelä-Kymenlaakson alueella.

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme:
Jallu Kauppinen 040 515 6811
tai myynti@kymensuu.fi

Kymensuu luettavissa myös osoitteessa: kymensuu.fi

K
u
ntavaalit 202
KYMENSUU-LEHDEN
1

KUNTAVAALIKESKUSTELU

tiistaina 1.6. kello 18.
KYMENSUU-LEHDEN

KUNTAVAALIKESKUSTELU

Mainoksen maksaa Kekkosen ja Lähteen perhe.

Mahtuu samaan perheeseen,
sekä samaan valtuustoon

tiistaina 1.6. kello 18.

Tilaisuus striimataan verkkoon suorana
Kymensuun YouTube kanavalla,
lisätietoja kymensuu.fi tai Kymensuun facebook
Mukana keskustelemassa edustajat Kotkan kaupunginvaltuustoon
pyrkivistä puolueista. Puhetta johtaa toimittaja, kirjailija Jari Korkki.
Yleisöllä on mahdollisuus esittää puolueille kysymyksiä lähettämällä ne
etukäteen osoitteeseen: toimitus@kymensuu.fi.

OLLI
KEKKONEN

Hanna-Kaisa
Lähde

Puolue/ehdokas mainosta Kymensuu-lehdessä ja
tavoitat äänestäjäsi koko Etelä-Kymenlaakson alueella.

Seuraava Kymensuu ilmestyy 9.6. (4 päivää vaalipäivään)
Lisätietoja: Jallu Kauppinen, myynti@kymensuu.fi, 040 515 6811
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Joki on mielentila
KU VA A JA © M I KA RO KKA

Markus Laitinen on kalastellut Kymijoella kolmisenkymmentä vuotta. Hän käy keväällä useamman kerran viikossa joella kalassa. Kun vesi
lämpenee ja uimarit tulevat, vähenee Laitisen
kalastusinto.
Laitiselle joki on mielentila. Rauhallinen virtaus,
leikkisä soljuminen ja auringonlaskun kultaama
vedenpinta saavat hänet nauttimaan hetkestä
joella.
Kymijoki oli merkittävä lohijoki aikoinaan Pietariinkin asti. Nykyisin kalastajat ympäri Suomea
vierailevat Kymijoen keskeisillä kalastuskoskilla,
joita ovat etelässä Langin-, Siika ja Korkeakoski.
Kymijoella voi kalastaa ympäri vuoden. Lohi
nousee jokeen kesäkuun lopulla. Meritaimenia
saa huhtikuusta kesäkuun loppuun.

/18

Markus Laitinen ja tyttärensä Emilia nauttivat kevään lämmöstä Korelan siirtolapuutarhan laiturilla.

10 vinkkiä
hyvään pihaan

Parasta ikinä:
muutto Kotkaan

Pihan merkitys elämän laatuun ja kiinteistön
arvoon on Suomessakin pikkuhiljaa huomattu
ja tunnustettu.

Belgialainen Pascal Debroek muutti viime vuonna Kotkaan, vaimonsa kotikaupunkiin. Helsingin
jälkeen Kotka tarjoaa Debroekille rauhallisuutta, luontoa ja enemmän aikaa.

Puutarhaneuvos Heikki Laaksosen mielestä
syitä on monia kuten ympäristöarvojen parempi ymmärtäminen, varallisuuden nousu sekä
lukuisat puutarhaa käsittelevät TV- formaatit
sekä lehtiartikkelit paljon kertovine kuvituksineen. Puutarhasta on tullut kokkiohjelmien
lisäksi trendijuttu.

Kun perhe oli muuttanut omakotitaloon Mäntykankaalle metsän viereen, Debroek seisoi
pitkään pihalla ja kutsui vaimonsa kuuntelemaan – hiljaisuutta.
Debroek ei lakkaa hämmästelemästä suomaMistä syntyy hyvä piha? Heikki Laaksonen lis- laista luontoa ja sitä, että jokainen voi halutestasi kymmenen kohtaa, joista vähintään puolet saan vain kävellä metsään poimimaan sieniä tai
fiksusti toteuttamalla ollaan jo keskimääräistä marjoja.
paremmassa pihapiirissä.

Vaikea yhtälö
Kantasatamassa

/6

Lämmitysremonttia
kannattaa harkita
tarkasti

/8

Kari Häkämies julkaisi
ajankohtaisen dekkarin

/12
Rantasaunan eteen ei tarvita häiritsevää kaidetta.

/10
Pascal Debroek on hullaantunut suomalaiseen metsään.

/15
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PÄÄKIRJOITUS
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EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Äänioikeus käyttöön
Ylen kuntatutka on jälleen valmistunut sopivasti
kuntavaalien alla. Kuntatutka pisteyttää kaikki Suomen kunnat neljän indeksin mukaan arvosanoilla 1-5:
elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Niiden taustalla
on yhteensä 41 muuttujaa.
Indeksien laskemisessa on käytetty mahdollisimman
pitkälle samoja tilastoja kuin vuonna 2017, jotta uuden Kuntatutkan tuloksia voisi vertailla aiempaan.
Kuntatutka antaa osviittaa äänestäjille, minkälaisista
asioista kuntavaaliehdokkaita voi vaalien alla tentata. Kunnille itselleen se kertoo siitä, miten kulunut
valtuustokausi on mennyt ja miten se on mennyt esimerkiksi suhteessa naapurikuntiin.
Etelä-Kymenlaakson kunnista parhaiten näyttäisi porskuttavan Hamina, joka on neljässä vuodessa
nostanut pistekeskiarvoaan 3,0:sta 3,5:een. Haminassa sekä talous että ilmapiiri ovat parantuneet ennestäänkin hyvältä tasolta.
Sen sijaan naapurikaupunki Kotkassa on enemmän
haasteita, toki myös mahdollisuuksia. Kotkan pistekeskiarvo on laskenut 3,0:sta 2,5:een. Kotkassa on
heikentynyt niin terveys, elinvoima kuin ilmapiirikin,
mutta talous kohentunut.
Suurin pudottaja Etelä-Kymenlaaksossa on Virolahti,
joka näyttää selvästi kärsivän koronan aiheuttamasta rajaliikenteen hiipumisesta. Miehikkälässä on tähän mennessä ollut loistava ilmapiiri muista vaikeuksista huolimatta, mutta enää ei ole ihan yhtä kivaa.
Pyhtää oli 2017 paras menestyjä, mutta joutui nyt
luovuttamaan kärkipaikan Haminalle. Tosin edelleen
elinvoimaisessa kunnassa myös muut mittarit ovat
yli keskiarvon.
Varsinaiseen kuntavaalipäivään on aikaa reilu kolme
viikkoa, ja ennakkoäänestys alkaa viikon kuluttua.
Nyt on jokaisella äänioikeutetulla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan oman kunnan kehitys
seuraavien neljän vuoden aikana kulkee. Mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä.
EIJA ANTTILA

Sokeritautisen 100-vuotisjuhla
Insuliini keksittiin vuonna 1921. Tätä ennen diabeetikon
elämä päättyi sairastumisen jälkeen kitumalla lyhyeen. Nyt,
sata vuotta myöhemmin, kehitysmaissa ja Yhdysvalloissa
tilanne on sama, jos kupeista ei löydy kontanttia. Insuliinin
tuotanto on turvattu, mutta riistoa maailmasta löytyy.
Diabeteksesta puhutaan virallisestikin yhtenä sairautena,
vaikka päätyyppejä on kaksi. Ykköstyyppisillä haima kieltäytyy tuottamasta insuliinia, kakkostyypissä haima toimii,
mutta keho kieltäytyy ottamasta lahjaa vastaan. Ykköstyyppiläinen kuolee takuuvarmasti muutamassa viikossa,
ellei insuliinin puutosta korvata pistoksilla, kakkostyyppiläinen saattaa porskuttaa vuosikausia edes tietämättä sairaudestaan. Olo saattaa olla kurja, mutta kelläpä ei välillä
olisi.
Vakavasta taudista on kyse, mutta sadassa vuodessa hoito on kehittynyt niin paljon, että esimerkiksi Suomessa
diabeetikko voi lähes aina päättää itse, elääkö täysin normaalin elämän, vai haluaako potea tautia jalka-amputaatioiden, sydäninfarktien ja aivohalvasten pelossa.
Jatkan kirjoittamalla ykköstyypin diabeteksesta, koska itselläni on vain siitä kokemusta. Sairastuin 39-vuotiaana, eli
varsin myöhään. Sairaus on sukuperintöni, joten tein itse
pikaisen diagnoosin, ja astelin tietoineni lääkärille. Niinhän
ei tule tehdä, koska lääkärillä on parempi tieto: minut arvioitiin automaattisesti kakkostyyppiläiseksi, ja vasta useiden
haimaaruoskivien pillerikokeilujen jälkeen uudesta verikokeesta arvioitiin haiman toimivuus. Sain insuliinit, jonka pistämisen hoitaja neuvoi puolen tunnin käynnin puitteissa.
Sokeritason seurantaan sain sormenpäästä otettavaa verinäytettä varten muutaman liuskan ja pistovälineet. Niin,
ja ohjeet.
Valitsin elämän. Vaadin itselleni useamman seurantaliuskan viikottaisen kahden liuskan sijaan, ja lopulta vuosien
jälkeen ylsin viiteen liuskaan vuorokaudessa. Mutta kun
elää reipasta elämää, verensokerivaihtelut ovat nopeita,
eikä insuliinin tarve ole vakio. Opin tunnistamaan korkeat
ja matalat arvot noiden viiden liuskan puitteissa niin hyvin,
että sokeriarvot ovat olleet koko diabeteshistoriani ajan
suositusten paremmalla puolella. Liitännäissairauksia ei ole

tullut, eikä sairauspoissaoloja ja sairaalajaksoja diabeteksen vuoksi ole ensimmäistäkään. Tänä vuonna sairasuraani
on jatkunut 29 vuotta.
Diabetesliitto on perustettu vuonna 1948. Se on ollut todella tärkeä toimija myös tiedotuksen saralla, mutta saatava tieto valuu usein hukkaan. Kuinka moni kertookaan
sukulaisestaan, jolla on tosi vaikea sokeritauti. Mutta kun ei
ole mitään helppoa tai vaikeaa sokeritautia! On vain hyvin
tai huonosti hoidettu sokeritauti. Ei ole olemassa mitään
matalien sokereiden raivoa, kyllä se raivo kumpuaa samoista lähteistä kuin terveilläkin. Kuten seuraavasta julkisesta
tietämättömyydestä:
Someleipuri Kinuskikissa kirjoitti sellaista soopaa diabeteksesta, että joutui poistamaan jutun facesta. Instasta juttu
vielä löytyy. Tiedot perustuivat uskomuksiin, jotka tuntuvat
periytyvän sukupolvelta toiselle. Tällainen väärän tiedon jakaminen kostautuu lasten ja nuorten kohdalla, jotka opettelevat elämään sairautensa kanssa. Jos tarjolla on vain
amputaatioita, miksi edes yrittää.
Mummini kirjoitti insuliinin alkuajoilta: ”Luoja yksin tietää,
että mieluummin pistäisin sukkapuikon sydämeni läpi kuin
insuliinineulan lapsen kuihtuneeseen ruumiiseen.”
Setäni ohitettiin useasti juopuneena kadulla, vaikka kyse
oli insuliinishokista. Sisarvainaa oppi varhain lapsena pistämään insuliininsa itse, ja koulukiusattuna keksi lukioaikanaan pistää samalla opilla muutakin. Minulla on käsivarressani pikkuruinen lukulaite, joka seuraa ajantasaisesti
sokeritasapainoani. Halutessani voin tarkastaa lukijalla tilanteen, milloin vain.
Valitsin elämän, koska nykyään
siihen tarjotaan mahdollisuudet. Minulla on vielä useita
maailmankolkkia koluttavana,
diabetes ei ole ollut siinä koskaan esteenä. Korona on.
Ea Mannerkorpi
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KARI HÄKÄMIES, kirjoittaja on kirjailija ja Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

Sunilan Pirtin kolme elämää
Mustosen Lasse lähetti kirjan, Sunilan Pirtin kolme elämää. Teos on äärimmäisen
mielenkiintoinen. Tarina etenee kuin hyvä
salapoliisiromaani. Se on hieno, pienimuotoinen historiateos, mutta kuvaa myös
erinomaisesti, kuinka suuria kulttuuritekoja voi tehdä, vaikka ei edustetakaan
suurta instituutiota, valtiota, kuntaa tai
firmaa.
Sunilan Pirtin vaiheet kertovat yhden
rakennuksen näkökulmasta paljon suomalaisesta saha- ja metsäteollisuudesta.
1901 Pirtti vihittiin sahan palokunnantaloksi. Syntyhistoria liittyy 1870-luvulla
alkaneeseen höyrysahojen valtakauteen.
1920 sahaustoiminta loppui ja siirryttiin
odottamaan uutta.
Sunilan alue puhkesi kukkaan, kun Alvar
Aallon toimisto alkoi suunnitella sellutehdasta ja ympäröivää yhdyskuntaa.
Samalla Aallon toimisto suunnitteli Pirtin
laajennuksen.

Ajalla, jolloin ei ollut televisiota, some-maailmasta puhumattakaan, Pirtti
oli juhlien keskuspaikka. Urheilun lisäksi
talossa järjestettiin teatteriesityksiä, konsertteja ja valistustilaisuuksia.
Aika muovasi myös teollisuusyhteisöjä.
Pitkään tehdas vastasi kaikesta. Työntekijät asuivat firman kerrostaloissa ja myös
vapaa-aikaa hallitsi yhtiö. 1980-luvulla
alettiin olla jo uudessa tilanteessa. Kerrostaloista tehtiin yhtiöitä ja Sunila muuttui
lähiöksi.
Samaan aikaan Pirtti alkoi rapistua. Onneksi Sunilan Sisulla oli pesämunana aikoinaan perustetun bingon varat ja niinpä
yhtiön kanssa onnistuttiin neuvottelemaan Pirtin osto vuonna 2003. Viimeinen
vaihe toteutui kuluvana vuonna, kun Pirtin julkisivu viimeisteltiin.

kuuluvat monelle. Ainakin Lasse Mustonen, Rurik Wasastjerna ja Ilkka Laasonen
ovat puurtaneet omalla osaamisellaan
valtavasti.
Yle julkaisi 14.5.2021 analyysin Suomen
kunnista. Valitettava tosiasia on, että Kotka oli suurten kaupunkien sarjassa viimeinen. Selvää on, että kaupunki joutuu kuntavaalien jälkeen tarkkaan miettimään,
mihin sillä on varaa, mihin ei.
Sunila on arkkitehtien keskuudessa tunnettu ympäri maailman. Ex-pääministeri
Paavo Lipponen on myös korostanut Alvar Aallon suunnitteleman teollisuusalueen ainutlaatuisuutta. Kävin kesällä myös
Kantolassa, Sunila Oy:n toimitusjohtajan
entisessä virka-asunnossa. Anttilan Eija
ja muut tekevät sen ympärillä arvokasta
työtä. Mutta resursseja kaivattaisiin lisää.

ta, sen kannattaisi todella yrittää löytää
joku vaurastunut henkilö, joka haluaisi
nimensä historiaan Kantolan pelastajana. Ymmärtääkseni saneeraus vaatisi
miljoonia, mutta sen jälkeen Kotkalla olisi
oma Villa Maireansa. Ja Pirtin pelastajat
Lasse Mustosen
johdolla ansaitsevat kaupungilta huomionosoituksen.
Pirtin kuntoon laitto on ollut suuri
kulttuuriteko!

Itselläni oli viime kesänä tilaisuus vierailla Kun Kotkan kaupungin oma talous ei jousPirtillä. Se on loistavassa kunnossa ja entisöinti on tehty sivistyneesti. Kiitokset
Kari Häkämies
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Tapahtumakeskus on suunniteltu
monitoimitilaksi
Kotkan
tapahtumakeskuksen ympärillä on käyty
vilkasta keskustelua ja esimerkiksi Kymensuu-lehden jutussa 29.4 epäillään
tapahtumakeskuksen soveltuvuutta todellisiin tapahtumatarpeisiin. Koska
artikkelissa ei selvitetty Satama-Areenan faktoja eikä
asiasta kysytty hankkeen
avainhenkilöiltä, haluamme vierittää yhden huolen
pois tästä hankkeesta.
Tapahtumakeskus
on
suunniteltu alun alkaen

monitoimiseksi tilaksi, jossa voidaan järjestää hyvin
erikokoisia
tapahtumia
jaettavien ja yhdistettävien tilojen johdosta. Myös
muuhun toiminnallisuutteen ja esimerkiksi tilojen
väliseen äänieristykseen
on kiinnitetty erityistä
huomiota. Tiloja voidaan
siis käyttää yhtä lailla messujen, urheilutapahtumien
kuin konserttien järjestämiseen – jopa samanaikaisesti.
Poliitikkojen
esittämä vahva näkemys
tapahtumakeskuksen so-

veltuvuudesta myös koripallo-otteluihin aiheutti
päätilan koon kasvamisen
tapahtumien
kannalta
hieman optimaalista isommaksi. Nämä tehdyt ratkaisut ovat myös osasyy rakennuksen kohonneeseen
hintaan, mutta vastaavasti
tarjoavat
mahdollisuuden monipuoliseen ja tehokkaaseen rakennuksen
käyttöön.

alueella, ja sen arvioidut talousaluevaikutukset tulevat olemaan rakennuksen
käyttöaikana useita satoja
miljoonia euroja.

KOTKAN TAPAHTUMAKESKUS OY
Minna Nyman, toimitusjohtaja
Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja
Tiina Salonen, hallituksen
varapuheenjohtaja

Monipuolinen ja muuntautuva tapahtumakeskus on
iso elinvoimatekijä Kymen

Hannu Oksanen, hallituksen
jäsen

Tapahtumakeskusta tarkasteltava uudelleen
XAMK:n julkaiseman tiedotteen mukaan Kantasatamaan
kaavaillun
kampuksen rakentaminen
viivästyy vähintään puolella vuodella. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
päättivät ottaa rakennusurakan osalta aikalisän,
koska urakkaan saatiin
vain yksi tarjous.
Olisipa Kotkan kaupunginvaltuusto ollut päätöksessään yhtä viisas kuin
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy ja ottanut
3.5.2021 samankaltaisen
aikalisän tapahtumakeskukselle myönnetyn kymmenen miljoonan euron
lisämäärärahan osalta.

Vasemmistoliiton
valtuustoryhmä esitti asian
palauttamista
uudelleen valmisteluun muun
muassa sillä perusteella,
että tapahtumakeskuksen
urakkatarjouskilpailuun ei tullut yhtään
tarjousta, jonka myötä
Backstaff Oy oli päätynyt
aiempaan tietoon verrattuna huomattavasti kustannuksiltaan kalliimpaan
suorahankintaan.
Kiireistä aikataulua, jolla
valtuusto joutui päätöksensä tekemään, perusteltiin ennen kaikkea sillä,
että kampuksen rakentamista ei voi viivästyttää.
Nyt kampus on viivästymässä kaupunginvaltuus-

ton päätöksestä huolimatta. Tämän myötä myös
t a p a h t u m a ke s k u k s e n
suunnitelmien uudelleen
tarkastelulle on avautumassa lisäaikaa.
Mielestämme nyt tulisi
menetellä kuten vasemmistoliitto
palautusesityksessä esitti: tutkitaan,
miten rakennuksen voisi
rakentaa
kustannustehokkaammin ja voiko rakentamisesta järjestää uuden kilpailutuksen.
Nyt saatu aikalisä mahdollistanee urakan uudelleen
tarkastelun ilman, että se
viivästyttää kampuksen
rakentamista. Katsomme,
että kaupungilla on velvollisuus pyrkiä edistämään tapahtumakeskusta

kustannustehokkaalla tavalla ja pyrkiä siihen, ettei
myönnettyä lisämäärärahaa tarvitsisi kokonaisuudessaan käyttää. Jokainen
investointiin hukattu ylimääräinen euro tulee kuitenkin rasittamaan Kotkan
ja kotkalaisten taloutta sille asetetuista odotuksista
huolimatta.
Antti Hyyryläinen
(vas.) ,valtuustoryhmän
puheenjohtaja,
kuntavaaliehdokas
Joona Mielonen (vas.)
kaupunginhallituksen
jäsen ,kuntavaaliehdokas

Korona, kunnat ja Kymsote
Kun meidät on rokotettu
ja korona taltutettu, se ei
tarkoita sitä, että koronan vaikutukset terveyteemme ja arkeemme olisivat samalla hetkellä ohi.
Hoitovelkaa on kertynyt,
lastensuojelun tarve vahvistunut ja yksinäisyys ja
työttömyys horjuttaneet
monien
mielenterveyttä. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä jäsenkuntien ja
Kymsoten välillä. Kunnat
ovat palvelusopimuksien
kautta vastuussa Kymsoten edellytyksistä vastata
maakuntamme sote-palveluista, koronan aikana ja
sen jälkeen. Kymsoten toimintakulut talousarviossa

2021 ovat noin 748 miljoonaa euroa, josta kuntien
rahoitusosuudet kattavat
noin 652 miljoonaa euroa.
Kotkan kaupungin rahoitusosuus on noin 214 miljoonaa euroa.
Jo talousarviovuoden alkuvaiheessa
Kymsoten
yhtymähallitus
päätti
aloittaa talouden sopeuttamisohjelman.
Säästöt
kohdentuvat esimerkiksi
lastensuojeluun, perhekuntoutuspalveluihin ja
vuokratyövoiman käytön
vähentämiseen kotihoidossa ja asumispalveluissa.
Kunnat ovat tilinpäätöksessä 2020 tehneet varauksia Kymsoten alijää-

mien kattamiseen ja niiden
tilinpäätöstiedotteissa on
ollut luottamusta kuntatalouden tasapainottumiseen. Kymsoten talouden
kehittymisellä on suuri
vaikutus kuntien talouteen eikä kunnissa ehkä
riittävästi ole varauduttu
koronan talousvaikutuksiin 2021-2022. Valtakunnallisen sote-uudistuksen
toteutuessa
Kymsoten
alijäämät pitää kattaa 2023
mennessä.
Jäsenkuntien on riittävän
ajoissa arvioitava Kymsoten talouden kehitystä ja
sen vaikutuksia sote-palveluihin. Nyt on oikea aika
ottaa jäsenkuntien hallin-

nossa kantaa siihen, miten viime vuonna tehtyä
palvelusopimusta mahdollisesti on euromäärien
osalta tarkistettava. Vastattava siihen, riittääkö
tässä poikkeusajassa 214
miljoonaa kotkalaisten sote-palveluiden tuottamiseen. Hoitovelka, lastensuojelun kasvanut tarve ja
yksinäisyyden vaikutukset
mielenterveyteen
eivät
poistu hitailla rakennemuutoksisilla ja nopeilla
säästöohjelmilla. Tarvitaan
Kymsoten ja kuntien yhteistä vastuuta asukkaiden
hyvinvoinnista.
JORMA KORPELA

12 KYSYMYSTÄ

1) Haminassa on kaksi ympyräkatua, Iso- ja Pikku-. Pikkuympyräkatu on täydellinen, yhtenäinen ympyrä.
Kuinka pitkä se on?
2) Mikä on supernova?
3) Eurovision laulukilpailu huipentuu tällä viikolla. Suomi
osallistui euroviisuihin ensimmäisen kerran 60 vuotta
sitten, vuonna 1961. Kuka oli silloin Suomen edustaja ja
minkä sävelmän hän esitti?
4) Kunnallisvaalit lähestyvät. Kuinka monta kuntaa Suomessa on?
5) Pohjanmeren öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntäminen on nostanut Norjan yhdeksi maailman vauraimmista kansantalouksista. Milloin Norja alkoi pumpata ”mustaa kultaa” Pohjanmeren pohjasta?
6) Maaliskuussa julkistettiin vuosittainen ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia mittaava YK:n onnellisuusraportti. Suomi oli neljättä vuotta peräkkäin maailman
onnellisin maa. Mikä maa sijoittui toiseksi?
7) Mutta: ”Kell´ onni on, se onnen kätkeköön, kell´ aarre
on, se aarteen peittäköön…” runoili suomalainen runoilija. Kenen kynästä säe on?
8) On jälleen keskusteltu siitä, pitäisikö keskellä viikkoa
olevat arkipyhät siirtää viikonloppuun. Vuonna 1972 helatorstai, loppiainen ja toinen helluntaipäivä siirrettiin
lauantaiksi. Myöhemmin päätettiin kuitenkin palata
vanhaan: helatorstai ja loppiainen palautettiin keskelle
viikkoa. Milloin tämä tapahtui?
9) Eduskunnan puhemies on Anu Vehviläinen (kesk.)
Ketkä ovat varapuhemiehet?
10) Jääkiekon MM-kisat alkavat. Viime vuonna kisoja ei
koronan takia järjestetty, mutta 2019 Slovakiassa Suomen joukkue voitti maailmanmestaruuden. Millä maaliluvuilla Suomi kaatoi loppuottelussa Kanadan?
11) Kotkassa oli viime vuoden lopussa 51 668 asukasta.
Kuinka monta prosenttia (kymmenysosan tarkkuudella) heistä oli naisia, kuinka monta miehiä?
12) Savonlinnan oopperajuhlia ei tänä kesänä järjestetä,
kuten ei useimpia muitakaan juhlia ja festivaaleja. Ensi
vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisistä
oopperajuhlista. Kuka oli tapahtuman perustaja?

LUKIJALTA

Juha Vainio ansaitsisi
musiikkimuseon
Tapahtumakeskus
etenee
suunnitellusti, vaikka Xamkin
kampus viivästyy suunnitellusta aikataulusta.
Meillä on nyt hyvä aika miettiä sisällöllisesti asioita, jotka
voisivat entisestään parantaa
Kantasataman alueen vetovoimaisuutta. Mitä meillä on, mitä
muualle ei ole? Mikä muualla
menestyy, mutta meiltä vielä
puuttuu?
Juha Vainio on yksi tuotteliaimpia lauluntekijöitä maassamme. Genreen mahtuu sinivalkoisi iskelmiä, balladeja,
Kikkaa ja pahojen poikien lauluja. Junnu oli kotoisin Kotkasta, ei mistään muualta.
Tukholmassa menestystä niittää interaktiivinen ABBA-museo. Helsinkiin on avattu Fame-musiikkimuseo. Jopa Kitee
suunnittelee ja rakentaa interaktiivista Nightwish-museota.
Miksi me emme etsisi yrittäjää/
toimijaa laajan Junnu Vainion
tuotannon ympärille vastaa-

valle hankkeelle?
Olen yrittänyt muutaman kerran asiaa ottaa esille, mutta
ilmeisesti en ole puhunut samaa kieltä kuin virkamiehet
tai toiset päättäjät tässäkään
asiassa. Sen sijaan muiden
kulttuurituottajien
kanssa
keskustellessa ideaa on pidetty
erittäin hyvänä ja kehittämisen
arvoisena.
Ajattelen, että kun interaktiiviset musiikkimuseot yleistyvät,
olisi varsin järkevää kiinnittää
Juha Vainion perintö hänen
omaan kotikaupunkiinsa, ennen kuin joku muu päättää
perustaa sellaisen jonnekin
muualle. Ihmiset kaipaavat elämyksiä. Interaktiiviset musiikkimuseot tarjoavat niitä.
HANNA-KAISA LÄHDE
Kotkan kaupunginhallituksen
jäsen, kuntavaaliehdokas
(Vihr.)
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TAUSTAPUHETTA, EIJA ANTTILA

Kokoomuksen missio
Kantasatama-hanke on vahvasti kokoomuksen käsissä. Valtaosa demareista on
antanut pontevasti sivustatukea. Xamkin kampuksen viivästyminen ei pysäyttäne liikkuvaa junaa.
Kotkan
Kantasatama-hankkeessa,
jonka
osista tapahtumakeskus ja
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Xamk) kampus ovat edenneet kaikkein pisimmälle, on viime
kuukauden aikana tapahtunut yhtä sun toista, joka
on nostattanut tunteita
paitsi
kaupunkilaisissa
myös päättäjissä.
Kotkan kaupunginvaltuusto päätti pitkän väännön
jälkeen 3.5. myöntää tapahtumakeskusta rakennuttavalle kaupungin tytäryhtiölle, Backstaff Oy:lle
10 miljoonaa euroa lisää rahoitusta, koska hankkeen
kustannusarvio yhtäkkiä
pompsahti noin 24 miljoonasta 35 miljoonaa euroon.
Muun muassa kustannusarvion nousun suuruus ja
yhtäkkisyys ovat äimistyttäneet jokaisen, ainakin
melkein jokaisen.
Ennen tätä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että Kantasatama-hanke kaikkine
osineen on hyväksi Kot-

20.5. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on
sanonut, että Xamkin
kampuksen mahdollinen
viivästyminen tuskin vaikuttaa tapahtumakeskuksen rakentamisen aikataukalle ja sen elinvoimalle. luun tai suunnitelmiin.
Tänä keväänä on kuitenkin noussut esiin vakavia Vasemmistoliitto on ääongelmia
tapahtuma- nekkäimmin vaatinut (lue
keskushankkeessa ja sen yleisönosastokirjoitus siohjaamisessa.
vulta 5), että tässä uudesEhkäpä tärkeimpänä argu- sa tilanteessa olisi hyvää
menttina lisärahoituksen aikaa miettiä uudelleen
puolesta valtuustokeskus- myös tapahtumakeskuktelussa nostettiin esille se, sen suunnitelmia/kustanettä tapahtumakeskuksen nuksia. Julkisessa keskusyhteyteen rakennettavaa telussa on voimakkaasti
Xamkin kampusta ei sai- kritisoitu sitä, että rakensi vaarantaa. Valtuuston nuksen nykyinen suunnipäätös ehti tuskin kirjoi- telma ei enää vastaa sitä,
hin ja kansiin, kun Xamkin jonka rakentamiseen valkampusta rakennuttava tuusto on aikanaan antaKymenlaakson Kampus- nut valtuudet ja rahat (24,2
kiinteistöt Oy ilmoitti, että milj.)
5.5. päättyneeseen urak- Esa Sirviö kertoi perjantaikatarjouskilpailuun
tuli na 14.5., että Backstaffin
pääurakan osalta vain yksi hallitus miettii tapahtutarjous. Mitään kiirettä val- makeskuksen jatkotoimia.
tuuston päätöksellä ei olisi Sirviö piti hyvin pienenä
ollutkaan, jos vain olisi tie- sitä mahdollisuutta, että
detty …
suunnittelussa palattaisiin
lähtöruutuun.
Xamkin kampuksen pääurakan hankinta keskeytet- Valtuuston lisärahapäätiin. Kampuskiinteistöjen töksen ja tarjouskilpailun
hallitus tekee pääurakan päättymisen ajallinen lähankinnasta
päätöksiä heisyys saattaa nostaa

kysymyksen siitä, ketkä
kaikki tiesivät jo valtuuston kokouksen aikana,
että Xamkin kampukselle
ei ihan helposti löydy rakentajaa. Jos asia olisi kokouksessa esille, valtuuston päätös olisi voinut olla
toinen. Näin varmasti politiikassa yleensä toimitaankin, kun omia päämääriä
ajetaan.
Kantasatama-hanke on
vahvasti
kokoomuksen
käsissä. Toki valtaosa
demareista on antanut
pontevasti sivustatukea.
Kymenlaakson Kampuskiinteistöjen hallituksen
puheenjohtaja on kokoomusvaltuutettu Matti Koski. Backstaff Oy:n hallituksen puheenjohtaja on
haminalainen, entinen kokoomuspoliitikko Tapio Lepistö. Kantasatama-hankkeen
ohjausryhmän
puheenjohtaja on kokoomuslainen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
Jari Elomaa.
Ohjausryhmän toiminnasta ei ole ainakaan julkisuuteen saatu juuri mitään
tietoja. Tilanteessa, jossa
hanke nyrjähtelee suuntaan jos toiseenkin, voi

hyvin kysyä, ovatko ohjat
olleet ryhmän vai kenen
käsissä, jos kenenkään.
Kaupungin omistajaohjauskaan ei saa hankkeesta puhtaita papereita, ja
toki Sirviö on asian ainakin osittain myöntänytkin. Niinpä esitys koko
tapahtumakeskusprosessin saattamisesta sisäiseen tarkastukseen on
paikallaan.
Yksi viime viikkojen eniten
ihmettelyä
aiheuttanut
tapaus liittyy valtuuston
tiedonantokokoukseen
viikkoa ennen valtuuston
lisärahapäätöskokousta.
Kesken
tiedonantokokouksen, ikään kuin sivulauseessa, valtuutetut
saivat tietää, että kokous
on salainen, eikä mediaa ei
päästetty kokoukseen.
Monien mielestä menettely oli sekä Kotkan oman
hallintosäännön että kuntalain vastainen. Pitäisi olla
selvää, että tiedonantokokous on julkinen kuten
varsinaisetkin kokoukset.
Jos taas ajatellaan, että
käsittelyssä on ei-julkisia
asioita, kokousta ei pidä
nimittää tiedonantokokoukseksi vaan kutsua
valtuutetut saamaan in-

formaatiota muissa merkeissä. Joka tapauksessa
kokouksen salaiseksi julistamisesta olisi pitänyt
informoida valtuutettuja
etukäteen.
Kokoomuksen rivit ovat
pysyneet koko tapahtumakeskusprosessin aikana ihailtavan tiiviinä. Epäröintiä ei ole aiheuttanut
suunnitelmien muutokset
tai kustannusten raju nousu, ei asioiden pimittäminen julkisuudelta tai jopa
valtuutetuilta, ei toisen
tapahtumakeskusjohtajan (Verkatehtaan Janne
Auvinen) epäilyt Kotkan
hankkeen realistisuudesta. Ei edes julkisoikeuden
professorin Tomi Voutilaisen näkemys siitä, että
hanke pitäisi kilpailuttaa
uudelleen.
Päämäärätietoisuus ja jämäkkyys ovat politiikassa kenties hyveitä. Mutta
tässä tapauksessa vaarana
voi olla, että joku valittaa
asiasta vähintään Kilpailuja kuluttajavirastoon. Tosin
KKV ei tarvitse edes valitusta, se voi toimia myös
oma-aloitteisesti.
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Pidetään huolta Kotkasta - Kotka pitää huolta sinusta

60
Brask Nina
liiketoimintapäällikkö

98

64

Frilander-Paavilainen Hassan Mahmud
Eeva-Liisa
Srusht
sairaanhoidonopettaja, lähihoitaja
kasv.tiet.tohtori

99

Nieminen Tesma-Liisa Niininen Kari
geronomi
koneasentaja,
eläkeläinen

112
Pöyhönen Olavi
diplomi-insinööri,
eläkeläinen

67

114
Ruuska Tommi
projektipäällikkö

100

74

76

Häkkinen Risto
yrittäjä,
toimitusjohtaja

Jaakkola Allan
eläkeläinen

102

Nironen Kimmo
tietoliikenneasentaja,
eläkeläinen

122

Paatero Katri
suunnitteluinsinööri

123

Suuronen Pirkko
laitoshuoltaja

Tiilikka Jaani
elektroniikka-asentaja,
ay-aktiivi

84
Kurki Ilmari
eläkeläinen

103
Paatero Sirpa
ministeri,
kansanedustaja

105
Pekkola Juhani
filosofian tohtori,
sosiologian dosentti

91
Lehtonen Arja
kokki, eläkeläinen

106
Peltonen Ville
opiskelija

92
Lehtonen Olli
tutkijatohtori,
talousmaant. dosentti

107
Piiparinen Seija
opettaja

124
Tuomela Milla
sairaanhoitaja

Kotoile kesäsi lomaparatiisissa!
KESÄKALUSTEET OVAT JO TÄÄLLÄ

Aava-jenkkisänky

Kesäkodit

896 €
220 €
(1195 €)

Pääty

Koko 160 x 200 cm. Sijauspatjat ja jalat sis. sängyn hintaan.

Suomen kesästä kannattaa ottaa kaikki irti – satoi sitten vettä tai lunta. Me
autamme tekemään kesäkodistasi
rentouttavan ja käyttöä kestävän lomaparatiisin.

Mila-divaanisohva

Vertaile aleprosenttien sijasta hankintahintaa, laatua ja käyttökustannusta.
Kun teet kalustehankinnat Stemmasta, takaamme rehdit hinnat ilman alekikkailuja.

PALJON KESÄKALUSTEITA!
Suvituuliriippukeinu

295 €
395 €

Suvi-riippukeinu

Mm. nämä huippusuositut riippukeinut.

749 €

Leveys 215 cm, divaanin syvyys 156 cm.
Vaalean- tai tummanharmaana.

Stemma Strömberg

Mannerheimintie 9, 49400 Hamina
Puh. 05 2303 888
Avoinna : ma–pe 10 -18, la 10 -14
Verkkokauppa palvelee 24/7
www.stemma.ﬁ

Strömberg

8/

NRO. 5/2021 – KESKIVIIKKO 19.5.2021

Öljylämmitys on kallista,
mutta niin on siitä luopuminenkin
K U VAAJA© E IJA ANT TI L A

Mika Rantalan mielestä valtio voisi taata
lainan, jolla lämmitysremontti tehdään.

Valtionavustus pientalojen öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseksi muilla,
ympäristöystävällisemmillä lämmitysmuodoilla on
saavuttanut niin suuren
suosion, että valtion varaama määräraha tuskin
riittää kaikille halukkaille.
Viime syyskuussa alkanut
haku tuotti muutamassa
kuukaudessa lähes kahdeksan tuhatta hakemusta, jota useammalle
valtion viime vuoden budjettiin varaamat 28 miljoonaa euroa tuskin riittävät.
Tällä hetkellä hakemuksia on tullut Pirkanmaan
ELY-keskukseen, joka käsittelee kaikki hakemukset,
noin 14 000.
Tälle vuodelle valtion
budjetissa on varattu 9,4
miljoonaa euroa ja ensimmäisessä lisätalousarviossa siihen on 10 miljoonan varaus.
Kotkan
Ristinkalliolla
asuva Mika Rantala pitää periaatteessa hyvänä
sitä, että valtio myöntää

EIJA ANTTILA
energia-avustusta, jos se
pitää tärkeänä, että öljylämmityksestä luovutaan.
Asia ei kuitenkaan ole
Rantalan mielestä aivan
yksinkertainen.
– Pieniä valuvikoja systeemissä mielestäni on.
– Jos määräyksiä annetaan, valtio voisi ottaa
myös itse enemmän vastuuta asiassa, Mika Rantala
sanoo.
Rantalan mielestä moni
öljylämmityksestä luopumista harkitseva joutuu
ottamaan lainaa, 10 00020 000 euroa on iso raha,
eikä kaikilla ole sukan varressa ole.
– Mielestäni valtio voisi antaa tällaiselle lainalle
takauksen, opintolainojen
tapaan.
– Se ainakin helpottaisi valtiota pääsemään
tavoitteeseensa.
Rantala puhuu kokemuksesta. Hän asuu vanhempiensa 1970-luvulla rakentamassa talossa, jossa
on edelleen öljylämmitys.

Öljylämmitys vaihtoon
z Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun
öljylämmityksestä
siirrytään
kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai
ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa,
kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.
z Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi
rakennuskohtainen
lämmitysjärjestelmä
käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä,
hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus
myönnetään
suunnitelman
ja
kustannusarvion perusteella, ja se maksetaan,
kun hanke on valmistunut.
z Hankkeen kustannukset ovat pitäneet
syntyä 1.6.2020 jälkeen.
z Hakemuksia tullut 13 944 (tilanne 10.5.)
z Myönteisiä päätöksiä tehty 6 556
z Kielteisiä päätöksiä tehty 367
z Käsittelyaika hakemuksen jättämishetkestä
riippuen noin 6 kk
z Tällä hetkellä käsittelyssä on marraskuussa
saapuneita hakemuksia.
Mika Rantalalla on kokemusta öljylämmityksestä. Lämmitystavan muutos tyssäsi lainan vakuuksiin.
Viime syksynä hän oli
kiinnostunut
korvaamaan
öljylämmityksen
ilma-vesilämpöpumpulla
tai maalämmöllä, mutta
asia tyssäsi juuri lainan
vakuuksiin.
– Kiinteistön arvo ei riittänyt vakuudeksi pankille.

Eikä pankille merkinnyt
mitään se, että taloa on
kunnostettu viime vuosina hyvinkin paljon.
– Totta kai muu kuin öljylämmitys tulee halvemmaksi, mutta alkuinvestointi on monelle liian
suuri.

Rantala on nyt neuvottomassa tilanteessa ja
toivoisi omistavansa kristallipallon, josta näkisi
tulevaisuuteen. Talon öljykattila on tulossa tiensä
päähän ja olisi uusimisen
tarpeessa. Rantala puntaroi, laittaako muutaman

tonnin uuteen öljykattilaan, mikä voi lopulta olla
hukkasijoitus, vai odottaako, jos muut vaihtoehdot tulevatkin jossain vaiheessa mahdollisiksi.
– Öljyn hinta ei ainakaan
alene tulevaisuudessa, se
on varma.

Huolto on tärkeä osa hankintaa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Jukka Miikkulainen kehottaa myös antamaan oikeat lähtötiedot, sillä ne ovat
asiakkaan vastuulla.
Valtionavustus
näkyy
myös lämmitysjärjestelmiä myyvän, asentavan
ja huoltavan yrityksen
tilauskirjassa.
– Kyllä avustus on lisännyt
kysyntää. Nyt myydään
jo lokakuuta, sanoo Jukka
Miikkulainen Kylmähuolto
Miikkulaiselta.
Miikkulainen kehottaakin
pitämään kiirettä, jos on
ajatellut vielä tänä vuonna ja ennen talven tuloa
vaihtaa lämmitysjärjestelmänsä. Maalämpöpumpun
asentaminen vie yleensä
3-4 päivää.
Miikkulainen
ymmärtää
omakotiasujaa, jonka kiinteistön arvo ei riitä lämmitysremonttilainan vakuudeksi. Mutta hän ei usko,
että valtio lähtee takaa-

maan lainoja.
– Se olisi loputon suo ja
väärinkäytöksiä tulisi varmasti. Eihän valtio takaa
lainaa
sähköautonkaan
hankintaan.
Miikkulaisella on antaa
muutamia ohjeita ilmavesija maalämpöpumpun hankintaa harkitseville. Randomisti ei kannata hankkia
laitteita halpatuontimaista, koska mitään takuuta
laadusta ja varaosien saatavuudesta ei ole.
– Kun tekee ison investoinnin, kannattaa varmistaa, minkälainen huolto yrityksellä on tarjota.
Sitä ei useinkaan oteta
huomioon.
– Ostopäätöstä tehdessä
kannattaa katsoa myös

Kylmähuolto Miikkulaisen vetäjä Jukka Miikkulainen palkkaisi heti kolme asentajaa, jos
sähkötöitä, putkitöitä, kylmätöitä ja asiakaspalveluakin osaavia kavereita löytyisi.
yrityksen historiaa.
Erittäin tärkeänä Miikkulainen pitää sitä, uutta
lämmitysjärjestelmää hankittaessa asiakas antaa
oikeat lähtötiedot siitä,

kuinka paljon öljyä kulunut
keskimäärin 3-5 vuoden aikana ja onko käytetty sen
ohessa muita lämmönlähteitä kuten varaavaa
takkaa.

– Lähtötietojen oikeellisuus
on
asiakkaan
vastuulla.
Lähtötietojen oikeellisuus
on tärkeää, sillä uusi lämmitysjärjestelmä rakenne-

taan ja säädetään niin, että
se riittää kiinteistön lämmönlähteeksi yksinään.
Ilma-vesilämpöpumppu
maksaa 10 000 – 15 000
ja
maalämpöpumppu
15 000:sta ylöspäin. Ne
maksavat itsensä takaisin
jopa viidessä vuodessa.
– Mitä isompi energiankulutus on, sitä nopeammin
järjestelmä maksaa itsensä.
– Nykyisin niitä asennetaan
paljon suuriin halleihin,
joissa säästöpotentiaali on
suuri.
Yrittäjänä
Miikkulainen
on erikoisen ongelman
edessä: työvoimapula on
krooninen.
– Alalle ei ole halukkuutta,
koulutus on vähän huonoa, ja tässä pitää osata
kaikenlaista:
sähkötöitä,
putkitöitä, kylmätöitä ja
asiakaspalveluakin.
– Kolme kaveria palkkaisin
heti.
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KOTKAN EHDOKKAAT
Attenberg
Juha

Bruce
Marianne

Elo
Martin

Eloranta
Pekka

Griinari
Leena

206

207

208

209

210

Haarala
Anniina

HakalaRäsänen
Anne

Halttunen
Sampo

Heikkinen
Markus

Heino
Leena

211

212

213

214

215

Heiskanen
Antti

Hämäläinen
Antti

Iivonen
Tommi

Inkinen
Sara

Ismälä
Jasna

216

217

218

219

220

JukkaraLyytinen
Ritva

Juvonen
Jasmin

Kinnunen
Riikka

Kivistö
Eero

Laine
Aleksi

221

222

223

224

225

Linkola
Eeva

Luoto
Suvi

Lähde
Hanna-Kaisa

Moilanen
Olavi

Naski
Heikki

226

227

228

229

230

Oksala
Raimo

Pietiläinen
Petri

Pounds
Michael

Rautomäki
Henri

Rosberg
Tiina

231

232

233

234

235

Sandström
Jaakko

Snygg
Ilona

Taskinen
Kirsi

Tiussa
Janita

Westman
Heidi

236

237

238

239

240

PYHTÄÄN EHDOKKAAT
Leppänen
Sari

Molochnaja
Marija

Söderholm
Jukka

7

8

9

KOTKAN JA PYHTÄÄN
KUNTAVAALIOHJELMAT

VIHREÄ PIHA Kotka - Pyhtää livestream
la 22.5. klo 15-16 linkki: www.kotkanseudunvihreat.fi

Puutarhuri Jukka Söderholm Pyhtäältä kertoo puutarhan kevään ja alkukesän töistä. Tietokirjailija Petri Pietiläinen Kotkasta
johdattelee meitä kiehtovien villivihannesten maailmaan. Mitkä villivihannekset ovat parhaimmillaan nyt,
miten voit niitä käyttää ja mitä ehdit kerätä vielä myöhemmin.

Kuntavaaliehdokasesittelyjä Pyhtäältä ja Kotkasta!

Maksaja:
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ihmettelee
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Pascal Debroek ei väsy suomalaisen luonnon ihmettelemiseen. Hän odottaa innolla kesäisen Kotkan kohtaamista.

Suomi-fani löysi itsensä metsästä
Belgialainen Pascal Debroekille muutto Kotkaan oli parasta, mitä hänelle on
tapahtunut.
EIJA ANTTILA

Belgialainen Pascal Debroek muutti Suomeen
kymmenen vuotta sitten. Työn perässä hän tuli,
mutta muuttomotivaatiota ei ainakaan vähentänyt
se, että hän oli jo valmiiksi
Suomi-fani: suomalaiset
elokuvat ja musiikki olivat
kiinnostaneet jo pitkään.
Muuton myötä hän löysi kuitenkin ne kaikkein
tärkeimmät eli vaimonsa,
kotkalaisen Martta Tiaisen,
sekä suomalaisen luonnon.
Viime vuonna loppukesällä
Debroekin-Tiaisen perhe
muutti Helsingistä Kotkan
Mäntykankaalle.
– Olimme jo pitkään miettineet ja leikitelleet ajatuksella muuttaa vaimoni
kotikaupunkiin, mutta korona ja molempien etätyö
ratkaisivat päätöksemme,
Pascal Debroek sanoo.
Hän on työskennellyt mobiilipelialalla
kahdeksan

vuotta, ensin Supercellillä
ja nykyisin Roviolla. Hän
välittää pelien tekijöille
asiakaskokemuksia.
– Kotkaan muutto oli paras
asia ikinä elämässäni.

”

Pääkaupunkiseudulla oli
aina kiire.
PASCAL DEBROEK

sinkertaisen elämäntavan
ihastelemiseen.
– Suomalaisten suoruus ja
rehellisyys ja se, että koko
ajan ei tarvitse olla kauhea
show päällä.
– Suomalaiset eivät teeskentele, eikä heidän tarvitse saada muita ihmisiä pitämään itsestään.
Hän korostaa, ettei tämä
tarkoita, että suomalaiset
olisivat yksinkertaisia.

sinnekin piti matkustaa.
Debroek ei lakkaa hämAika paljon sanottu, joten mästelemästä suomalaista
tähän täytyy saada kun- luontoa ja sitä, että jokai- Kolmekieliseen (hollanti,
non perustelut. Ja niitähän nen voi halutessaan vain suomi ja englanti) perheePascal Debroekilla riittää, kävellä metsään poimi- seen kuuluu myös 12-vuomutta yhtä kaikki, kaiken maan sieniä tai marjoja ja
takana on paitsi nainen, laittaa niistä ruokaa.
myös metsä ja ihmisen ko- – Eihän Belgiassa edes ole
koisen kaupungin tuoma metsiä.
rauhallinen elämänrytmi.
Nyt hän odottaa innolla
Kun perhe oli muuttanut ensimmäistä
varsinaisSuomalaiset
omakotitaloon
Mänty- ta kesäänsä Kotkassa ja
eivät teeskentekankaalle metsän vie- sitä, että pääsee kunnolla
reen, Debroek seisoi pit- tutustumaan uuteen ko- le, eikä heidän
kään pihalla ja kutsui tikaupunkiinsa. Mieltä syytarvitse saada
vaimonsa kuuntelemaan hyttää synttärilahjaksi saa– hiljaisuutta.
tu opastettu venekierros
muita ihmisiä
–
Pääkaupunkiseudulla saaristoon.
pitämään itsesoli aina kiire. Aina piti olla
matkalla jonnekin, töihin, Metsästä Debroekin on
tään.
kauppaan. Oli työlästä löy- helppo siirtyä suomalaitää rauhallista paikkaa ja sen ihmisluonnon ja yk-

”

”

Taidan olla
ainoa belgialainen, joka seuraa innokkaasti
jäkiekkoa, eikä
jalkapalloa.

tias, jääkiekkoa harrastava
Daniel, joka on löytänyt uuden joukkueen Titaaneista.
– Taidan olla ainoa belgialainen, joka seuraa innokkaasti jääkiekkoa, eikä jalkapalloa Debroek nauraa.
Jääkiekon
MM-kisoissa
perheellä on yhteinen suosikki, Suomi, mutta tulevissa
jalkapallon EM-kisoissa yhtenäisyys joutuu puntariin,
kun Suomi ja Belgia pelaavat samassa alkulohkossa.

Sarjassa haastatellaan
Kotkaan muuttaneita
ulkomaalaisia.

Kotkan kaupunginjohtajan Esa Sirviön mukaan
Xamkin kampuksen urakkakilpailun vähäinen kiinnostus kertoo siitä, että
tarjouspyynnössä hinta ei
ole ollut kohdallaan.
– Jos tarjouksia tuli vain
yksi, jokainen voi tehdä asiasta sen johtopäätöksen, että hinta
on mennyt reilusti pitkäksi, Esa Sirviö toteaa.
Kampuksen tavoitekustannusarvio on noin 43
miljoonaa, josta puolet
on pääurakan arvo. Toinen puolet koostuu kymmenestä pienemmästä
osaurakasta. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
tiedotti viime viikolla, että
se toistaiseksi keskeyttää
pääurakan
hankinnan,
pienempien urakoiden
hankintaprosessi jatkuu
normaalisti.
Sirviön mukaan nyt tullut
mutka ei viivästytä kokonaisuutta paljonkaan.
– Onko rakentaminen oikeasti kallistunut niin paljon, että suunnittelijat ja
konsultit eivät enää pysy
perässä vai mistä oikein
on kysymys. Kampuskiinteistöt on käyttänyt useampaakin alan asiantuntijaa apunaan.

Professori
ihmettelee
Julkisoikeuden professori Tomi
Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta mielestä Kotkan tapahtumakeskuksen rakennusurakka
olisi mitä todennäköisimmin
pitänyt kilpailuttaa uudelleen,
eikä ryhtyä suorahankintaneuvotteluihin SRV:n kanssa.
Voutilaisen mielestä Kotkan
tapauksessa on paljon asioita,
jotka herättävät kysymyksiä.
– Jo sen perusteella, että kustannusarvio on noussut noin
paljon (24 miljoonasta 35 miljoonaan) pitäisin selvänä, että
hanketta olisi pitänyt viedä
eteenpäin avoimena menettelynä, Voutilainen sanoo.
Voutilaisen mukaan hankintalain mukaan ei voi vain suoraan
alkaa neuvotella jonkun rakennusliikkeen kanssa sen jälkeen,
jos yhtään tarjousta ei kilpailutuksen kautta ole saatu.
– Ei voi vain kilauttaa jollekin
urakoitsijalle. Jos jokin rakennusliike (SRV) on kiinnostunut
neuvotteluista, herää kysymys,
miksi. Mistä yks kaks löytyy
kiinnostunut rakentaja, joka ei
kuitenkaan ollut kiinnostunut
jättämään tarjousta?
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Keittiömestari Jarkko Räsänen ja ravintolapäällikkö Eeva
Mäenpää odottavat innokkaina ravintolan avaamista.

Torille lämmin terassi
Kotkan torilla avautuu kesäkuun alussa uusi ravintola,
ravintola Tori, entisen Paussi-ravintolan tiloissa.
Ravintolan menun on luonut keittiömestari Jarkko
Räsänen ja ravintolaa luotsaa ravintolapäällikkö Eeva
Mäenpää. Ravintoloitsijoina
toimivat Niina Utter ja Niko
Löyttynen.
Ravintola Tori lupaa tarjota
välimerellistä ruokaa unohtamatta kuitenkaan suomalaisia kausivaihteluita ruokalistan suunnittelussa.
– Ravintola tarjoaa mutka-

tonta ja maukasta välimerellistä ruokaa kuten pastaa,
risottoa, artesaanipizzoja
sekä gelato-jäätelöitä, lupaa Jarkko Räsänen mainiten myös runsaan viini- ja
olutvalikoiman.
Räsäsen mukaan ravintolassa panostetaan kasvisruokiin. Räsäsen mukaan niiden
kysyntä on edelleen kasvussa. Yhteistyö lähituottajien
ja torikauppiaiden kanssa on
suunnitelmissa.
Kauppakeskus Pasaatin toimitusjohtaja Sari Puhilas on
iloinen uudesta ravintolas-

ta. Ravintolakiinteistö on
osa Pasaatin kokonaisuutta. Kun Pasaatin omistava
kiinteisyhtiö osti toriparkin,
toriravintola tuli samassa
kaupassa.
– Pelkkä kahvilakonsepti ei
ollut meille vaihtoehto. Konseptin pitää olla vahva, että
tässä pärjää myös talvella,
Puhilas sanoi.
Suunnitteilla on rakentaa ravintolan yhteyteen lämmin
talviterassi, mutta Puhilaan
mukaan rposessi on vielä
hyvin kesken. Sisällä ravintolassa on noin 40 asiakaspaikkaa, saman verran on
tulossa terassille.
Puhilaan mukaan uudesta
ravintolatoiminnasta torilla
oli kiinnostunut kymmenkunta toimijaa, joista Utterin ja Löyttysen konsepti oli
paras. Pariskunta pyörittää
myös Kotkan klubia ja ravintola Vaakkua. Heillä on
olluut suunnitelmia myös
Katariinanniemeen.
Parhaillaan ravintolatiloja
remontoidaan ja sisustus
tulee tukemaan välimerellistä ruokateemaa.

Chung Wah Heung ja Lee Lai Kuen ovat jättäneet yrittämisen lastensa Chung Hang Fongin ja Chung Kenin huoleksi.
Perhe on kuvattu uudessa Tao Yuanissa.

Uuden sukupolven aika
Kotkassa Tao Yuan -ravintolaa
vuodesta 1993 pyörittäneet
Chung Wah Heung ja Lee Lai
Kuen ovat jättäytyneet pois
ravintola-alalta. Eläkkeestä ei
voi käytännössä puhua, sillä
pariskunta tuskin malttaa olla
kokonaan pois lastensa pyörittämistä ravintoloista.
Alkuperäinen Tao Yuan Mariankadulla meni koronan
vuoksi kiinni, eikä enää avaudu. Heidän tyttärensä Chung
Hang Fong otti vastuun Tao
Yuanin tulevaisuudesta jo vii-

me vuonna ja avasi uuden Tao
Yuanin Kotkankadulla.
Kysymys on todellisesta yrittäjäperheestä, sillä perheen
kuopuksella Chung Kenillä on
ollut aasialainen ravintola Tai
Hing Kirkkokadulla Pasaatin
korttelissa vuodesta 2006. Isoveljellä on puolestaan ravintola Kouvolassa.
Perheen ”mustat lampaat”,
kaksi tytärtä, välttivät ravintola-alan muuttamalla mahdollisimman kauas, Australiaan.
Toinen on lääkäri ja toinen

juristi.
Kun Chung Wah Heung tuli
1980-luvulla Helsinkiin tuttavan ravintolaan töihin, hän oli
ensimmäisiä kiinalaisia työntekijöitä Suomessa. Chung
alkoi viihtyä Suomessa ja pian
vaimo Lee Lai Kuen ja viisi lasta
seurasivat perässä.
Ensimmäisen oman ravintolan pariskunta perusti Helsingin Töölöön 90-luvun alussa,
mutta mieli teki pienemmälle
paikkakunnalle.
– Nyt perhe on juurtunut Kotkaan, sanoo Chung Keni, joka
sai olla isänsä tulkkina 9-vuotiaasta asti.
– Vanhempani ovat työskennelleet keittiössä, eikä siellä
suomen kieltä juuri opi.
Chung Keni muistaa, että koko
perhe on aina ollut mukana ravintolatyössä, lapsetkin heti,
kun tiskialtaalle ovat yltäneet.
Chung Wah Heung muistelee
lämmöllä vuosia ravintoloitsijana Kotkassa. Heti alusta lähtien uuden etnisen ravintolan
yrittäjät otettiin Kotkassa hyvin vastaan.
– Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme
näistä vuosista, Chung Wah
Heung sanoo.
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Hyvän pihan resepti
- kokkina puutarhaneuvos Heikki Laaksonen
Pihan merkitys on Suomessakin
huomattu ja tunnustettu tämän
vuosituhannen puolella ja olemme
lähestyneet ns. hyvää länsimaista tasoa. Mutta valitettavasti tämä näkyy
lähinnä uudistuotannossa, vanhat
pihat ovat edelleenkin yleensä jääneet menneisiin aikoihin, joissa peräkärry ja mahdollisesti vene talvisäilytyksessä ovat pihan keskeisimmät
elementit.
On hämmästyttävää, että eletään
kun eri maailmoissa, vaikka asuntoalueiden välimatka toisistaan olisi

vain muutama kilometri. Kotkassa
tästä esimerkkinä hyvää tai keskitasoista pihakulttuuria edustavat
Mussalo, Hirssaari tai Kumpaerpuiston lounaispuolen uusi asuntoalue,
verrattuna vaikkapa Aittakorpeen tai
Ristinkallioon, joissa taso on huonosta välttävään. Hyviä pihapiirejä joutuu siellä suorastaan hakemaan.
Pihan merkitys myös asunnon arvoon vaikuttavana tekijänä on
kasvanut ja suunta tulee ilman koronaakin olemaan takuuvarmasti
nousukäyrällä.

Syitä on monia, kuten ympäristöarvojen parempi ymmärtäminen,
varallisuuden nousu sekä lukuisat
puutarhaa käsittelevät TV- formaatit
sekä lehtiartikkelit paljon kertovine
kuvituksineen. Puutarhasta on tullut
kokkiohjelmien lisäksi trendijuttu.
Listasin kymmenkohtaisen luettelon,
eräänlaisen tarkistuslistan. Jos näistä
vähintään puolet on mietitty ja fiksusti toteutettu, ollaan jo keskimääräistä paremmassa pihapiirissä.

1. OMAT TARPEET

merkiksi kustannussyistä, on kivituhka paljon asfalttia
parempi ratkaisu. Ja kivituhkapinta on myöhemmin tarvittaessa helppo kivetä.

tysti maksavat, mutta ellei perustuksia tee kunnolla, ei
kannata tehdä mitään. Jurovan tai jopa kuolevan taimen
hankintakustannus on sama kun hyvin kasvavan ja paikallaan viihtyvän taimen.

Hyvä piha tulee palvella ennen kaikkea kyseisen pihan
käyttäjiä. Paraskaan pihasuunnittelija ei pysty suunnittelemaan sokkona. Suunnittelu lähtee aina tarve- ja toivekartoituksella. Aivan ensimmäiseksi on syytä miettiä,
mitä halutaan ja mieluiten niin, että ei luetella kaikkea,
joka tulee mieleen, vaan priorisoidaan esimerkiksi kolmeen ryhmään. A. Ehdottomasti B. Toivottavaa C. Olisi
kiva

2. SADE- JA VALUMAVEDET
Suuri osa maamme rakennuskantaa vaivaavista kosteusja homeongelmista johtuu siitä, että rakenteet eivät ole
pysyneet riittävän kuivana. Vanha luulo että betoni pitää
vettä on osoittautunut vääräksi ja erittäin kalliiksi. Betonisokkeli pitää kosteuden poissa sisäseinistä korkeintaan
muutaman vuosikymmenen. Kun kosteus tulee sisälle
asti, on edessä todella kallis remontti tai pahimmillaan
koko rakennuksen purku.
Pihan kallistusten tulee aina viettää vähintään puolitoista metriä seinästä ulospäin. Vielä 1990- luvulla jopa pensaiden istutusmullat työnnettiin sokkeliin kiinni, jolloin
sokkeli oli lähes aina kiinni kosteassa. Sokkelin vieressä
tulee olla vähintään 70 cm hyvin läpäisevää karkeaa soraa tai vastaavaa. Maastomuotoilulla voidaan vaikuttaa
paitsi pihan ulkonäköön, myös sen toimivuuteen. Jos halutaan ”tasainen” nurmikko, niin se ei saa olla aivan tasainen sillä silloin jokakeväinen jääpolte tuhoaa nurmikkoa.
Tasaiselta näyttävä virallinen jalkapallokenttäkin on keskeltä huomattavasti korkeampi kun reunoiltaan.

3. PAIKOITUS- JA HUOLTOPIHA
TOIMIVAKSI JA TURVALLISEKSI
Jos vain mahdollista, tulisi auto saada ajetuksi pihalta
turvallisemmin keula edellä. Ajopihan ei tarvitse olla ns.
kantti kertaa kantti. Pienellä luovuudella saattaa löytyä
ratkaisu, joka toimii paremmin ja on fiksumman näköinenkin. Asfaltti on katujen materiaali. Mikäli piha asfaltoidaan pääovelle asti, vaikutelma on kuin tultaisiin
marketin tavaralaiturille. Mikäli kivipintaa ei haluta esi-

4. NELJÖT JÄRKEVÄÄN KÄYTTÖÖN
Muutaman kerran olen minäkin kuullut, että ei me tarvita
pihasuunnitelmaa, koska meillä on vaan sellainen pieni
rivitalopiha. Väärin. Mitä pienempi tila on käytettävissä,
sen tärkeämpää on tarkka suunnittelu. Asuntovaunun
suunnittelu tilatehokkaaksi on paljon tärkeämpää kun
omakotitalon, koska jokainen sentti on saatava hyötykäyttöön. Pienestä pihasta on kaikkein helpoimmin luotavissa todellinen olohuoneen jatke, jossa ollaan aina kun
vaan sää sallii. Ja kun ei salli, voi se olla upeaa katseltavaa
eli piha laajentaa asuntoa myös henkisesti.

5. PIHALLE SELKEÄ LINJA
Kaikessa hyvässä suunnittelussa on oleellista selkeä linja, joka pihasuunnittelusta puhuttaessa toistuu läpi koko
puutarhan. Yksityiskohtia saa ja mieluiten pitääkin olla,
mutta tietynlainen yhtenäinen linja tuo harmoniaa ja
jatkuvuutta. Esimerkkinä vähän suuremmasta mittakaavasta, Sapokan vesipuistossa on ikään kuin monta
pienempää erilaista puutarhaa mutta valitsin kotimaisen
kiven ja veden liittämään eri palaset yhteen ja muodostamaan mahdollisimman ehjän kokonaisuuden. Materiaalivalinnoissa edellä mainittu on erityisen tärkeää. Ei
siis materiaalien sekamelskaa, vaan selkeä linja. Varmoilla ollaan yleensä,jos käytetään kotimaisia luonnon materiaaleja kuten kiveä ja puuta.

6. PERUSTUKSET KUNTOON
Mikäli talonrakentaja fuskaa perustuksien tekemisessä,
käy yleensä huonosti. Mikäli pihanrakentaja fuskaa perustuksissa käy aina huonosti. Pihakivetys on parin talven jälkeen yhtä muhkuraa eivätkä kasvit oikein viihdy
vaikka niitä kuinka kastelisi.
Piharakenteiden pohjatyöt on tehtävä oikeaoppisesti,
yleisohjeita ei voi antaa, koska lähtökohta on moreeniharjulla aivan erilainen kuin entisellä savipellolla. Sama
pätee kasvillisuuteen. Kunnolla tehdyt perustustyöt tie-

7. PIHAN KASVIT
Vanha fraasi ”oikea kasvi oikealle paikalle” pitää edelleen
paikkansa. Jos istuttaa kääpiövuorimännyn rakennuksen varjoisalle sivulle ja alppiruusun pihan aurinkoiseen
rinteeseen, niin kummastakaan ei tule lajinsa upeaa
edustajaa vaikka mitä tekisi. Osa kasveista rakastaa aurinkoa, jotkut jopa paahdetta, jotkut taas pitävät varjosta
tai puolivarjosta sekä kosteudesta. Kun tämä huomioidaan niin kasvit viihtyvät ja pärjäävät minimaalisella
hoidolla.
Tontilla jo mahdollisesti olevat luotoarvot tulisi huomioida. Jotakin liian tiheässä kasvanutta kuusenpuolikasta ei kannata säilyttää, mutta jos tontilla on esimerkiksi
komeita maisemamäntyjä tai katajia, on ne syytä yrittää
säilyttää, jalopuista puhumattakaan. Ihanteellista olisi,
mikäli tontilla voisi säilyttää tai sitten kunttaa käyttäen
rakentaa osan ns. luonnontilaiseksi. ”Varvikkonurkka tai
luonnonniitty” monipuolistaa tonttia ekologisesti, on kivan näköinen ja lisäksi erittäin helppohoitoinen.

8. OLESKELUPAIKKA OLOHUONEEN
JATKEEKSI
Monesti olen kuullut valitettavan, että Kotkassa tontit
asemakaava-alueilla ovat liian pieniä. Johon vähän sarkastisesti yleensä vastaan, että minusta ne vaikuttavat
jopa liian suurilta, koska niitäkään ei yleensä kyetä pitämään edes tyydyttävässä kunnossa. Pihan todellinen
hyötykäyttö on usein myös varsin vähäistä. Tämä johtuu
mielestäni useimmiten siitä,että pihaa ei ole mietitty pysyvämpään oleskeluun. Piha on vaan piha. Ellei pihalla ole
houkuttelevaa istuskelu- ja kokoontumispaikkaa, vaikkapa grillillä varustettuna, bonuksena ehkäpä jopa palju,
niin miksi siellä viitsisi oleskella.
Vanhan pihan perusparantaminen tulisi oikeastaan jopa
aloittaa houkuttelevalla oleskelupatiolla. Kun toimiva patio lisää ulkona oloaikaa, niin siinä on samalla kiva miet-
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Rantasaunan lattiakorko on meren puolelta korkealla ympäröivästä maastosta. Rakennus on integroitu ympäristöönsä patiolla sekä korotetulla istutuskaukalolla. Istutus mataloittaa samalla putoamiskorkeutta patiolta, jolloin terassin reunalle ei tarvita häiritsevää kaidetta.

tiä mikä kohta pihasta kunnostetaan seuraavaksi. Koska
kiinteät seinät eivät ole rajoittamassa, voi tämä ulko-oleskelupaikka olla todellinen inspiraation lähde, mikäli se on
sellaiseksi suunniteltu. Sillä voi olla jopa sosiaalisia vaikutuksia niin perheelle itselleen kuin myös laajemminkin.
Mielestäni hyvä patio olohuoneen ulkojatkeena on yleensä jotakin muuta kun 3 x 4 metrinen kestopuulaituri.8.

9. ”KIRSIKKA KAKUN PÄÄLLE”
Kun on tullut aika miettiä kohtani 1. osastoa C, ”olisi kiva”,
ollaan pihan kehittämisessä jo loppusuoralla. Ensimmäisenä tulee mieleeni perusvalaistuksen jatkona erikoisvalaistus, jolla tuodaan esiin niitä seikkoja, jotka ovat pihan
vahvuuksia. Pihalla voisi olla myös ns. ”focal point” eli katseenvangitsija. Se voi olla veistos, ammattilaiselta ostettu tai vaikka itsetehty tai jokin itselle tärkeä säätä kestävä
esine, vaikka lapsuudenkodista, komea pioni- tai jaloruusuryhmä, koristeallas suihkuineen tai mitä mielikuvitus
voi tuottaa.

10. PIHAN KUSTANNUKSET
Jari Aarnio sai upotettua Porvoon pihaansa 50.000 €,
mutta paljon vähemmälläkin saa aikaiseksi hyvän pihan.
Tärkeintä on, että se mitä tehdään, on järkevää ja toteutus sen tasoista, että ei tarvitse olla heti korjailemassa.
Tehdään siis suunnitelmallisesti ja onnistuneesti tietty
osa eikä räpelletä jotakin sinne päin siellä sun täällä. 5-10
vuottakaan ei ole pihaprosessille pitkä aika ja kun alkuun
pääsee ja kokee onnistumisia, niin motivaatiokin pysyy
korkealla.
Korostan vielä kertauksena sitä, että onnistumisen kokemuksia ei todennäköisesti synny mikäli kevään innoittamana kiinnitetään autoon peräkärri, taimimyymälästä
haetaan kaikenlaista joka kuvassa kukkiessaan näyttää
kivalta, kuorma pihalle ja ihmettelemään, että minneköhän nämä rehut pitäisi istuttaa.
heikki.laaksonen9 @gmail.com

Muuri- ja reunusmateriaalina kiviteollisuuden sivukivi
eli jatkojalostuksesta hylätty graniitti on erinomainen
pihanrakennusmateriaali. Hylyn syynä on
useimmiten se että irrotetuksi ei saatu ehjää vähintään 15 tonnin suorakaidekiveä. Sivukivistä saadaan
pilkotuksi halutun kokoisia
tarvekiviä. Etelä- Kymenlaaksossa on useita kivilouhoksia eli ”sivukivivuoria”,
jolloin aitoa graniittia mittojen mukaan työstettynä
on saatavissa betoniakin
halvemmalla.
Terassin koon määrittely
lähtee siitä että määritellään terassin toiminnot.
Ruokaillaanko siinä, tarvitaanko paria aurinkotuolia,
grilli, kenties terassiin liittyvä palju jne. Kaikki toiminnot tulisi saada sijoitetuksi niin, että terassi ei
tunnu ahtaalta ja liikkuminen on esteetöntä.
Perusterassi on tyyliin 3 x 5
metrinen suorakaide, joka
voisi toimia laiturina, alle
vaan ponttoonit. Voisiko
terassissa käyttää kiinnostavampaa muotokieltä
? Tämä on sen tärkeämpää
mitä suurempi terassi on eli
mitä tärkeämpi osuus sillä
on pihan kokonaisuudesta.
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KULTTUURI

Kotiseutu elää värikkäänä
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Anne-Maria Björnisen ja Helena Paakkisen näyttely avautuu Sunilan Kantolassa. Kantola soi! -konsertit käynnistynevät kesäkuussa.
EIJA ANTTILA
Kulttuurikevät
Sunilan
Kantolassa saa jatkoa, kun
kotkalaiset taiteilijat Anne-Maria Björninen ja Helena Paakkinen avaavat yhteisnäyttelynsä Kotiseutu
perjantaina 21.5. Björniseltä
on esillä öljypastelleja ja
akryylimaalauksia Paakkiselta tekstiiliteoksia.
Björninen
on
saanut aiheensa, näyttelyn nimen mukaisesti,
kotiseudustaan eli Karhulasta, Kymijoen maisemista
ja Sunilasta. Aiheet nousevat taiteilijan mieleen usein
pyöräilyreissuilla.
Korona puolestaan on aiheuttanut sen, että Björnisellä on kerrankin ollut
aikaan paneutua omien teostensa tekemiseen. Suurin
osa näyttelyn töistä onkin
tältä vuodelta.
Myös muutto uuteen inspiroivaan
työhuoneeseen
Karhulan teollisuuspuistoon ja muuttosiivous ovat
antaneet Björniselle taiteilijana aivan uutta draivia.
– Taiteilijana on edelleen
innostunut. Olen iloinen,
että löysin öljypastellin
uudelleen, sanoo piirtämis-

”

Taiteilijana
olen edelleen
innostunut.
ANNE-MARIA BJÖRNINEN

”

Teen töitäni
tahallisen
hitaasti.
HELENA PAAKKINEN

maalariksi itseään kutsuva
Björninen.
Helena Paakkisen tekstiilitöissä silkki, villa ja lanka tanssivat värikkäästi.
Näyttelyssä on esillä sekä
suuria että pienempiä
teoksia.
– Teen töitäni tahallisen
hitaasti, koska työn tekemisen prosessi synnyttää

Vellamon iltapäiväkahveilla
rakkaat rakennukset
Museoväen virtuaalisilla
iltapäiväkahveilla
yleisö
pääsee vaihtamaan ajatuksia Merikeskus Vellamon
ammattilaisten
kanssa erilaisista kulttuuriperintö- ja museotyön aiheista. Iltapäiväkahvit järjestetään Zoom-palvelun
välityksellä.
Toukokuun iltapäiväkahvit
nautitaan 20.5. teemalla
Rakkaat rakennukset. Keskusteluun johdattelevat
rakennustutkija Viivi Alajuuma ja korjausrakentamisen asiantuntija Katariina Ruuska-Jauhijärvi.
Tiedätkö, mitä ovat Kymenlaakson
valtakunnallisesti
merkittävät
rakennetun kulttuuriympäristön alueet? Pohditko,

miten korjausavustuksia
haetaan? Mietityttävätkö rakennussuojelun kiemurat? Tule juttelemaan
asiantuntijoiden kanssa,
kuulemaan muiden kertomuksia tai jakamaan omia
kokemuksiasi.
Kunkin kahvikeskustelun
Zoom-linkki
julkaistaan
ennen tapahtumaa Vellamon nettisivuilla. Sisään
pääsee kello 13.50 lähtien,
keskustelu alkaa kello 14
ja kahvitunti päättyy 14.45.
Iltapäiväkahvien
aluksi
esitellään lyhyesti paikalla
olevat museon työntekijät
ja kahvittelujen juttuaihe.
Sen jälkeen on aika rennolle keskustelulle

Helena Paakkinen (vasemmalla) ja Anne-Maria Björninen kokoavat yhteisnäyttelyyn Kantolaan värikkäitä tunnelmia
kotiseudusta.
taas seuraavat ajatukset,
sanoo taiteilijana monimutkaiseksi itseään kutsuva Helena Paakkinen.
Paakkisen mielestä taiteilijan pitää sietää kaaosta
ja keskeneräisyyttä. Omien
töidensä lisäksi Paakkinen
tekee koko ajan tilaustöitä
muun muassa teatteri- ja
tanssiryhmille.
Loppusuoralla on Langin-

kosken kirkon tekstiilien
uudistuksen suunnittelu ja
toteutus. Paakkinen suunnitteli myös nykyiset kirkkotekstiilit 27 vuotta sitten.
Näyttely on avoinna 21.5.30.6. ti-su kello 12-18. Näyttelyn järjestää Pro Sunila
ry.
Koronarajoitusten hellittäessä myös Kantola soi!

-konsertit päässevät pikkuhiljaa käyntiin. Viikonloppuna 12.-13.6. on kaksi
konserttia.
Tutut esiintyjät Kantolassa, laulajat Riikka ja Riku
Pelo sekä pianisti Esa Ylönen, esittävät merellistä
musiikkia lauantaina kello
18.
Sunnuntain
kahvikonsertissa kello 15 Kymi Sin-

Esseekilpailuun tuli yli 400 kirjoitusta
Kotkalaisten kulttuurialan
toimijoiden yhteistyössä
järjestämän Uusi suomalainen essee -kirjoituskilpailun tekstien lähettämisen määräaika päättyi
vappuaattoon. Sähköpostilla ja kirjeitse määräajassa saapuneita tekstejä oli
yhteensä yli 400.
– Arvelimme, että kilpailu
herättäisi paljon mielenkiintoa, kertoo kilpailun
esiraadin puheenjohtaja, Kotkan opiston rehtori
Mika Kempas.
– Valitsemamme raja-teema on monella tavalla
ajankohtainen, ja sillä on
selvästi myös valtakunnallista kaikupohjaa. Olemme
saaneet tekstejä kaikkialta
Suomesta, hän summaa.
Kilpailun seuraavassa vai-

heessa tekstit arvioi kotkalaisista asiantuntijoita
koostuva yhdeksänhenkinen esiraati. Jokaisen tekstin lukee kolme arvioijaa,
jotka valitsevat yhdessä
10 finalistiesseetä. Tämän
jälkeen kilpailun päätuomari kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme valitsee
voittajan.
Uusi suomalainen essee
-kirjoituskilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestetään Kotkan pääkirjastossa
kotkalaisen kirjallisuuden
päivänä perjantaina 10.9.
joka on myös Toivo Pekkasen syntymäpäivä.
– Raatimme sukeltaa innolla uusien esseiden
maailmaan Mika Kempas
iloitsee.
– Valitsemamme teema

avautuu todella moneen
suuntaan, ja uskoisin, että
korona-aika tuo teksteihin
vielä omaa, juuri tähän aikaan liittyvää tunnelmaa,
hän arvioi.
Uusi suomalainen essee
-kirjoituskilpailun järjestäjät ovat Työväen sivistysliiton Kotkan seudun
opintojärjestö ry, Kotkan
kaupungin kulttuuri- ja
tapahtumapalvelut, Vellamon ystävät ry, Kotkan
opisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan kulttuuri ry, Kirjoittajayhdistys
Paltta ry ja Kymen Sanomat. Kilpailun suojelija on
Kotkan kaupunginjohtaja
Esa Sirviö, ja kilvan yhteistyökumppaneita ovat Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi
Oy ja Cosmopolis Oy.

foniettan viulisti Katrin
Nachtigall ja pianisti Mikko
Hauhia esittävät kevyttä
klassista sekä tangoja.
Pääsylippuja myydään sen
verran kuin viranomaiset
sallivat. Pro Sunila on saanut kulttuuritoimintaansa
apurahan Kotkan kaupungin
elinvoimalautakunnalta ja Kymenlaakson
rahastolta.

Onnellinen
Ankka
You Tubessa
Kotkan kaupunginteatteri
ja Kotkan Lastenkulttuurikeskus tarjoavat Onnellinen Ankka -osallistavan
teatteriesityksen pienille
(noin 3–5 v.) lapsille, osana valtakunnallista lastenkulttuurin juhlaviikkoa
15.–23.5.
Esitys kertoo ankasta, jonka onnellisuutta varjostaa
uimataidottomuus ja vesipelko. Ankka on kyvytön
sukeltamaan
ruokaansa
lammikon pohjasta ja päätyy sen vuoksi nälissään
varastamaan leipää lammikon viereen lasketusta
eväskorista. Onneksi eväskori kuuluu tytölle, joka on
valmis opettamaan Ankkaa
uimaan!
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Verinen pormestarikisa Turussa
KU VA A JA © PE TRI M A ST

Pormestarimallin vastustajan Kari Häkämiehen kymmenennen dekkarin tapahtumat liittyvät ajankohtaiseen teemaan.
EIJA ANTTILA
Kari Häkämiehen tuotteliaisuus kirjailijana jatkuu.
Viime syksynä häneltä
ilmestyi valtaa käsitelleen dekkaritrilogian viimeinen osa Vallan hinta
ja tänä keväänä Turun
kunnallispolitiikan
kiemuroihin
kytkeytyvä
Pormestari-painajainen.
Tuskinpa romaani voisi
ajankohtaisempi olla, sillä
kuntavaaleihin valmistautuvassa Turussa valitaan
historiansa ensimmäinen
pormestari kuten Häkämiehen
dekkarissakin.
Romaanissa
kamppailu pormestarin paikasta
muuttuu veriseksi, sillä pari
kuukautta ennen vaaleja
murhataan tunnettu kuntapoliitikko, jolla on ollut
intressejä pormestariksi.
Toinenkin verityö tapahtuu. Tapausta selvittämään
saapuvat
Häkämiehen
aiemmista
romaaneista
tuttu kaksikko, keskusrikospoliisin
murharyhmän päällikkö ylikomisario
Heikki Söder ja ylikonstaapeli Matti Joronen.
Helsingin Sanomien kriitikko Jukka Koskelainen kirjoitti Häkämiehen uutuu-

desta varsin myönteisesti
16.4. julkaistussa kritiikissä:
Vastapainoksi
tuodaan
nuorempi komissario ja Ilta-Sanomien toimittaja,
molemmat naisia, onneksi
naisia ja tolkullisia, ja vielä
keskeisiä miehiä nuorempia. Toimittaja tekee omaa
selvitystyötään, mikä tuo
kirjaan oman, toimivan
juonteensa,
Onnistunut veto sikälikin,
että eihän noita äijiä oikein
kestäisi, kun väistyvä kaupunginjohtajakin on kokoomuksen veteraani. Tuttuun tapaansa Häkämies
tuo kuvaan myös pari karikatyyria, kuten paikallispolitiikan toimittajan, joka on
valmiina lähtemään oluelle
yhtä taajaan kuin vanha
änkyrä Joronen.
Dekkarina Pormestari-painajainen on kelvollinen,
juoneltaan jopa edellisiä
Häkämiehen kirjoja hivenen parempi. Ihmiskuvaus
kantaa juuri ja juuri: valtapelit tulevat kuvatuksi,
mutta henkilöt jäävät pääosin sen nappuloiksi.
Häkämiehen kymmenennen dekkarin kustantaja
on Crime Time.

Kari Häkämiehen kymmenennen romaanin veriset tapahtumat sijoittuvat Turun kunnallispolitiikkaan. Kuvaaja Petri
Mast.

Häkämies kirjoitti romaaninsa jo viime kesänä.
– Tartuin aiheeseen paitsi
siksi, että Turussa on ensimmäinen pormestarivalinta tänä kesänä myös
siksi, että olen pormestarimallin vastustaja. Helsinki, Turku, Tampere vielä
menevät, mutta Kotka olisi
liian pieni.
– Ei yksinkertaisesti löy-

dy varmuudella tarpeeksi
hyviä ehdokkaita, koska
valinta on valtuutettujen
joukosta. Pormestari on
itse asiassa vaativampi
tehtävä kuin kaupunginjohtaja, Häkämies sanoo.
Häkämiehen mukaan kirjan ja oikean elämän henkilöt eivät ole yksi yhteen,
mutta toki mukana on
paljon Turun politiikasta
tuttua.

– Mutta samanlaisia henkilöitä ja ilmiöitä löytyy esimerkiksi Kotkasta.
– Olen huolissani kuntapolitiikasta vähän joka suunnalla. Populismi rehottaa,
puhutaan hölmöjä, ei oteta
vastuuta ja johtajuus on
kateissa.
Parhaillaan Häkämies kirjoittaa rikosnovellia ja vakoilun maailmaan liittyvää
romaania. Romaani tulee

ulos joskus ensi vuonna.
Karhulasta kotoisin oleva
Kari Häkämies on muun
muassa entinen kokoomuksen ministeri ja kansanedustaja sekä kunnan- ja kaupunginjohtaja.
Nykyisin hän työskentelee
Varsinais-Suomen
maakuntajohtajana
ja
asuu Turun vieressä Maskussa. Arvoltaan hän on
varatuomari.

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Elvis ja perhoset
Kaikki alkoi yhdestä viattomasta palapelistä. Tilasin viitisen vuotta sitten hetken mielijohteesta Beatlesin Rubber
Soul -albumin kantta esittävän palapelin netistä. Sitten
keksin kehystää ja ripustaa sen kotimme keittiön seinälle.
Nyt Beatles-albumien kansia roikkuu kotimme seinillä
palapeliversioina jo yhteensä viisi kappaletta, ja Let It Be
on työn alla.
Samaan aikaan lapsuudenkotini vintiltä löytyi pino vuoden 1973 New Musical Express -lehtiä. Opiskelin lukion
toisella luokalla englantia lehtien avulla.
Varsinkin upeat levyjen kokosivun mainoskuvat miellyttivät taiteellista silmääni.
Leikkasin ensin David Bowien Aladdin Sane -mainoksen
irti lehdestä, sitten kehystin ja ripustin sen. Tällä hetkellä kehystettyjä lehtimainoksia roikkuu seinillämme neljä
kappaletta, ja lisää helmiä on vielä varastossa.
Tässä vaiheessa aloin nimittää kotiamme Popmuseoksi.
Kun hyvälle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Viimeisin aikaansaannokseni on Marilyn-huone, johon sain

kipinän viime kesänä vieraillessamme Suomen valokuvataiteen museossa.
Kanadalainen valokuvaaja Douglas Kirkland otti kuuluisan kuvasarjan lakanoissa poseeraavasta Marilynistä
vain viikkoja ennen tähden kuolemaa. Vaikutuin kuvista niin paljon, että ostin läjän kopioita kuvista museon
myymälästä kotiimme. Hihaan tarttui myös kaksipuolinen Andy Warholin Marilyn-aiheinen palapeli. Nyt kuistimme on täynnä Marilynin kuvia. Myönnän, että Popmuseo-idea on mennyt överiksi. Mutta parempi överi kuin
vajari.
Viimeisin hankintani Popmuseoon on sekatekniikalla
tehty teos Elvis ja perhoset. Bongasin kotkalaisen kuvataiteilijan Kata Ögårdin Facebook-sivuilta kuvan perhosten piirittämästä Elviksestä ja olin heti myyty. Ja kohta
teos oli minulle myyty.
Vaihdoin pari viestiä Katan kanssa, ja puolen tunnin
päästä seisoin hänen kotiovellaan vanhassa Hovilassa.
Kun taiteilija ojensi taulun täriseviin käsiini, tajusin että

kuningas on tullut kotiin.
”Se on muuten tehty Haminassa”, Kata sanoi ja hymyili
aurinkoisesti.
Oikeastaan enää vain kuningas puuttui hetken mielijohteesta alkaneesta hulluudesta, jota myös Popmuseoksi
kutsutaan. Itse olen kai se museon kummitus, joka haahuilee kuolleiden sielujen keskellä kadonnutta nuoruuttaan etsien. Tuossa on David Bowie, tuossa Marc Bolan,
John Lennon, George Harrison, Glenn Frey, Marilyn.
Kuningas Elvis Presley odottaa
vielä perhosten piirittämänä ripustusta olohuoneen pöydällä. Kun ripustan hänet, ripustan
nuoruuteni. Ja vaikka minä kerran
kuolen, perhoset elävät ikuisesti.

Ilkka Muurman
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Karhulan torin laidalle

-10%

Kaikista tuotteista
lukuunottamatta postimerkit,
kopiopaperit, tulostusvärit
sekä jo tarjouksessa olevat ja
muut edut.
1kuponki/talous.

Alennus voimassa 30.06.2021 asti

Alennuskuponki

Olen tilannut tuotteita sen mukaan mitä asiakkaat ovat tarvinneet jo viiden vuoden ajan.
Liikkeesäni on askartelu-, taide-, talous-, toimisto-, lahja- ym.tarvikkeita.
Pikkutiimariini Kymen Toimistotarvike
Eteläinen karjalantie 5 2B, Karhulan torin laidalla,
48600 Kotka

Kauppias
Leena Töytäri
050 374 7740

www.kymentoimistotarvike.fi
Facebook
Kymen Toimistotarvike

MA-TO 9.00 - 17.00
PE
9.00 - 14.00
LA
9.00 - 13.00

Olethan varannut jo

Huopakattoremonttisi ?
Paikallinen, luotettava ja ammattitaitoinen!

040 - 557 3933
Euro Katto Oy, Eteläinen Karjalantie 5 LH 5, 48600 Kotka

www.euro-katto.fi
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KYMIJOEN TARINOITA OSA 4.

Kalastusparatiisi keskellä kaupunkia
Markus Laitiselle joki on mielentila. Hän
kalastaa ilman saalistusvimmaa.
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN
KUVAT: MIKA ROKKA

Markus Laitinen on kalastellut Kymijoella kolmisenkymmentä vuotta.
Korelan siirtolapuutarhan
edessä oleva mattolaituri
on hänen suosikkipaikkansa rauhoittua ja nauttia
keväästä – ja saada välillä
kalaa.
– Kun tulen ensimmäistä
kertaa keväällä joelle, sanon, että terve joki, mitä
kuuluu. Tunnelma on odottava ja seesteinen. Kevät
on mulle uuden elämän
alkua. Uistelen, koska en

osaa perhokalastaa. Tärkeintä ei ole saalis vaan
tunnelma. Luonto herää.
Joen rannalla huomaa ensimmäiset västäräkit ja
pääskyset. Äänet ympärillä,
Markus Laitinen kuvailee.
Hän käy keväällä useamman kerran viikossa joella
kalassa. Kun vesi lämpenee
ja uimarit tulevat, vähenee
Laitisen kalastusinto.
– Lapsiani olen joskus saanut mukaan, mutta tytöille
on tullut kasvaessa tyttöjen jutut. Vaimon yhdek-

”

Kevät on mulle
uuden elämän
alkua.
MARKUS LAITINEN

sänvuotias siskonpoika sen
sijaan lähtisi mukaan aina,
kun pyydän. Usein olen
yksin, mutta jos kalaseuraa tulee, niin pitkäänkin
jutellaan.
Rasvaeväiset luonnonlohet ja -taimenet Laitinen
vapauttaa
määräysten
mukaan. Istutetut kirjolo-

het hän laittaa pannulle ja
hauet menevät veljelle.
– Joki on täynnä haukea.
Tietyistä paikoista voi
5–10-kiloisia vetää niin paljon kuin haluaa. Vein niitä
hurjasti veljelleni. Lopulta
hän pyysi lopettamaan,
kun alkoivat evät kasvaa
liikasyömisestä.
Monet nostavat joen suvantoalueilta
ahvenia,
mutta Laitinen naureskelee kalastustyylivikaansa
– hän ei ahvensaaliilla ilakoi.
Laitiselle joki on mielentila.
Rauhallinen virtaus, leikkisä
soljuminen ja auringonlaskun kultaama vedenpinta
saavat hänet nauttimaan
hetkestä joella. Hänelle joki
on tärkeämpi kuin meri,
joka on rauhaton ja kylmä,

sinne ja tänne vellova pelottava massa. Monesti hän
tunnelmoi enemmän kuin
kalastaa vakavissaan.
– Jos mun kalastamilla kaloilla pitäisi perhe syöttää,
niin nälkää näkisivät, sillä
sen verran paljon vain puhdistan joen rannalla itseni
henkisestä painolastista ilman saalistusvimmaa.
Laitisen kalajoki, Kymijoki,
on Suomen eteläisin lohijoki, joka oli merkittävä lo-

Kalasääksi kilpailee kalastajien kanssa.

Markus Laitinen on saanut tyttärensä Emilian kalakaveriksi Korelan mattolaiturille.

”

Joki on täynnä
haukea.

Lohi on Kymijoen kuningaskala.

hijoki aikoinaan Pietariinkin
asti. Valamon munkeilla oli
pitkään yksinoikeus kalastukseen joella. Keisarin kalastusmaja muistuttaa siitä,
että Aleksanteri III nautti
Langinkosken lohista. Joen
suurin tunnetuin merilohisaalis oli 35-kiloinen, mutta
sen nappaamisesta on yli
130 vuotta.
Aikoinaan
1800-luvulla
kalastajien pääosa tuli lähiseudulta. Parantuneet
liikenneyhteydet tekivät
joesta 1800-luvun lopulla
tunnetun pääkaupungin
urheilukalastajien keskuudessa. Joen patoaminen ja
saastuminen 1900-luvulla
tuhosivat luonnonlohikannan, joka palautettiin Nevajoen lohien istutuksilla
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Ella Kurki, on kotoisin Karhulasta
ja opiskelee Lontoossa.

Meren monet merkitykset

1970-luvulla. Joen muita
vaelluskaloja ovat taimen,
ankerias, nahkiainen, toutain ja siika.
Nykyisin kalastajat ympäri
Suomea vierailevat keskeisillä kalastuskoskilla, joita
ovat etelässä Langin-, Siika
ja Korkeakoski. Saalislohien
keskipaino on yli kuutisen
kiloa. Joka vuosi nousee
onnekkaille myös yli kymmen- tai viisitoistakiloisia
saaliita.
Laitinen muistelee, että kalastusluvat ovat vähentyneet sen takia, ettei kalaa
tule tarpeeksi.
– Tämän kesän kalastuskielto Tenolla tuo porukkaa
tänne todella paljon. Harmittaa se, että lohien määrä
on vähentynyt, sillä tavallisia kalastajia harmittaa, jos
mitään ei saa, vaikka kuinka
heittelee.
Kymijoella voi kalastaa ympäri vuoden. Lohi nousee
jokeen kesäkuun lopulla.
Meritaimenia saa huhtikuusta kesäkuun loppuun.
Kuturauhoitusaika lokakuun alussa lopettaa näiden pyytämisen. Perhokalastajia näkee jatkuvasti
Langinkoskella ja heittokalastajia monissa paikoissa.
Lohen soutukalastustakin
harjoitetaan. Kalastusmatkailua halutaan kehittää
voimakkaasti.
Kotkan kaupunki rajoittaa
ammattikalastajien
toimintaa merellä. Tavoitteena on parantaa luonnonkalakantoja
pitkällä
tähtäimellä. Vaikka tavoite
on hyvä, keinot eivät ole
kaikkien mielestä riittäviä.
Jokikalastajien ja merelle
verkkoja ja rysiä laittavien
ammattikalastajien välillä
kytee kiistoja. Poikasistutuksiakin pitäisi olla koko
ajan enemmän. Kalaportaat eivät toimi odotetusti
ja niin edespäin.
Laitisella on suorasukaiseen tapaansa oma näkemyksensä vaelluskalojen
elinmahdollisuuksia
parantamisesta.
– Siikakosken pato harmittaa. Puretaan se pois, eihän siitä tule sähköä kuin
muutaman hehkulampun
verran. Tärkeämpää olisi antaa lohelle mahdollisuuksia päästä paremmin
kutemaan.

Karkasin viikonlopuksi pois Lontoon oravanpyörästä ja lähdin etsimään vapautta hyppäämällä junaan
kohti lähintä rannikkokaupunkia, Brightonia. Viime
vuoden ajan elämä on pitkälti pyörinyt samoja naapurustoja kulkien ja joka aamu oman huoneen seinät
tuntuivat olevan jälleen hiukan lähempänä toisiaan.
Kaipasin vapautta ja uusia maisemia, vaikkakin vain
pieneksi hetkeksi.
Astuessani ulos junasta Brightonissa löysin itseni
toisesta, hivenen tutusta, maailmasta. Aseman vastaanottokomitea koostui lokkien kuorosta ja meren
tuoksusta, joka ennen oli osa arkipäivää. Se veti minua puoleensa ja jalkani kantoivat minut kuin automaattisesti rannalle, jossa meri avautui edessäni
rajattomana.
En ollut tajunnutkaan, miten paljon olin kaivannut
tätä kotikaupungista tuttua näkymää. Meri on taustakulissi jokaisen kotkalaisen arjessa ja se ympäröi
meitä kaikkialla, huomasimme sitä tai emme. Useimmat lapsuuteni rakkaimmista muistoista liittyvät
meren läsnäoloon. Kotikaupungissa uitiin ja veneiltiin merellä, ja talvisin hiihdettiin jäällä. Liikkuminen
kaupunginosasta toiseen tapahtui meren ympäröimänä, mutta teininä sen ihmeellisyyttä ei aina osannut arvostaa.
Pienenä lapsena meressä oli kuitenkin jotain maagista ja parhaat lapsuuden kesäpäivät vietettiinkin Äijänniemen rannalla. Perheellämme oli tapana pakata
kaikki mahdolliset rantalelut autoon ja ajaa Karhulan
torin kautta kohti Äijäkkää viettämään rantapäivää
possojen ja mansikoiden kera.
Sokerit suupielissä löysin itseni aina merestä. Veden
rantaan päästessäni hiekanjyvät muuttuivat isoiksi
kiviksi, jotka nipistelivät jalkapohjia tehdessäni matkaa syvemmälle veteen. Vanhemmat huutelivat vielä
perään muistuttaen, etten menisi olkapäitä syvemmälle. Veden kohdatessa tämän sanojen maalaaman
rajan kehossani pysähdyin aina tottelevaisena. Katse
kohti päättymätöntä avomerta, tiesin kaikkien seikkailujen tapahtuvan olkapäilleni piirretyn rajan toisella puolen.
Seisoin Brightonin rannassa katse kohti samanlaista rajatonta horisonttia. Otin kenkäni pois ja käärin
farkkujeni lahkeet suunnaten kohti veden rajaa. Kivikkoinen ranta kipristeli jalkapohjiani ihan kuin pienenä Äijäkässä.
Aaltojen kutitellessa varpaitani asetin itse omat rajani, koska tällä kertaa vanhempani eivät olleet takanani varoitellakseen märistä vaatteista tai syvistä
vesistä. Sulkiessani silmäni oli mahdotonta erottaa,
kumman rannan kivet, äänet ja tuoksut herättivät
aistini.
Lapselle meri oli seikkailu, mutta tällä kertaa horisontti muistutti minua vain kodista.

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun
ammattitaidolla.
100 % paikallinen.

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

Kesän viilennykseen

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Huollata autosi 
ilmastointi ajoissa!
Muista myös
raitisilmasuodatin!

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:
Ratapihankatu 4, puh. 05-217 800

Ella Kurki

Aittakorventie 2, puh. 044-766 8550
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PIETN HUOLTA KOTKASTA.
KOTKA PIT HUOLTA SINUSTA.

MINNI
KUISMA
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VESA
LANKI

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

9
KIRSI 113 TIMO
RASANEN MIKKOLA
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Öljynvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Ohjauskulmien säädöt
Renkaanvaihdot
Korjaukset

ANTERO 90 ROOSA 116 PEKKA 1 TIINA 96
LEHTOLA SAVOLAINEN VIRTANEN MONTONEN
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TERVETU

LOA!
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L-K S.dem. Ty eydy ry

KÈntavaalien ennakkoäänestys .. .. Vaalipäivä ..

SDP Kotka edokkaat -

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

sdpkotka.net

Länsi-Kotkan demarit

löydät meidät myös facebookista ja instagramista

Maksaja: Länsi-Kotkan Sos.dem Työväenyhdistys ry.

Puumarket

edullinen, palveleva rakennustarvikeliike
28 x 95mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

28 x 120mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

1

2

59

28 x 145mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

2

59

10

/jm

/jm

/jm

28 x 145mm
Lehtikuusi
Terassilauta

42 x 42/32mm
Ruskea Säleikkörima
Kestopuu

45 x 120mm
Ruskea Kaidepuu
Kestopuu

4

1

5

25
/jm

Puumarket
KOTKA

95
/jm

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

50
/jm

Avoinna
ma-pe 7.00-17.00
la 9.00-14.00
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KOTKAN
PERUSSUOMALAISET
131

130

132

133

Joy Aalto

Seppo Auraskari

Susanna Blomberg

Kimmo Dufva

Sairaalahuoltaja
Torimyyjä

Ajoneuvoyhdistelmän
kuljettaja

Lähihoitaja

Ravintolapäällikkö

138

139

140

134

135

Juho Eerola

136

Tero Flink

137

Olli Greijus

Seppo Grönroos

Eduskunnan 2. varapuhemies
Sairaanhoitaja (AMK)
Teknologiateollisuuden
Kansanedustaja
Turvallisuusalan ammattilainen
ammattilainen

141

142

143

Rakennusmies

144

145

Mikko Haaksluoto

Hannu Haapaluoma

Heljä Halinen

Arto Hannula

Niko Hannula

Eija Heikkilä

Harry Helakorpi

Henri Herranen

Rakennusinsinööri

Yrittäjä, Pastori

Merkonomi
yhteisöpedegogiopiskelija

Muusikko

Raskaan ajoneuvon
kuljettaja

Myyjä
Markkinointimerkonomi

Tekninen myyjä

Yrittäjä

146

147

148

149

150

151

153

152

Jarno Hänninen

Carina Jäntti

Teijo Kallioniemi

Jyri Karttunen

Olli Kekkonen

Bengt Kevin

Ari-Pekka Klami

Arttu-Petteri Klami

Prosessimies

Sairaanhoitaja
Geronomi

Paperiprosessinhoitaja
julkisivulevyasentaja

Merimies

Eduskunta-avustaja
Kuljettaja

Johtava Fysioterapeutti
NLP-Trainer

Autonkuljettaja

Opiskelija (AMK)

154

155

156

157

158

159

160

161

Gerhard Koch

Sirkka Koho

Katri Korjus

Jan Kyötikki

Hanna Kurki

Krista Laamanen

Mauri Lahtinen

Antti Laine

Kirvesmies

Sisustusmyyjä
Eläkeläinen

Kuvataiteilija
kuvanveistäjä

Henkilöliikenteen
ammattilainen

Ravintolapäällikkö

Invataksin kuljettaja

Konemestari

Diplomi-insinööri
Farmaseutti

162

163

164

Otso Laine

Tapio Laitinen

Mikko Lehkonen

Työtön

Eläkeläinen

Kirjanpitäjä

168

169

165
Jaakko Lehtonen

166
Petri Lehvonen

Kari Luukkanen

Myyntineuvottelija

Torikauppias
Tradenomi

Sairaanhoitaja AMK

170

167

171

172

173

Juha Maljanen

Juha Matilainen

Jamppa Mikkola

Tiina Mikkonen

Nina Mustonen

Marko Mäki

ICT-asentaja, Työtön

Asentaja / Koneistaja
Shköautomaatio ym...

Kokemuskouluttaja
Ohjaaja

Sijoitusneuvoja
Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja AMK

Puhdistusmies

174

175

176

177

178

179

180

181

Ari-Samuli Mäkinen

Mika Nikkinen

Tommi Nuolioja

Niko Nurmi

Jarno Oljakka

Jani Paananen

Riku Pakkanen

Ari Perälä

Vanhempi konstaapeli

Koneenhoitaja
Varapääluottamusmies

Tuotantotyöntekijä

Pursimies, Yrittäjä

Lasten- ja nuorten
ohjaaja

Rakennusarkkitehti

Sosionomi AMK
Yövalvoja

Ajoneuvoyhdistelmän
kuljettaja

182

183

184

185

186

187

188

189

Oiva Pulkkinen

Siiri Raanti

Paula Rogers

Rauno Ryöppy

Samuli Sibakoff

Jaakko Sinkko

Saku Sorsa

Markku Stenholm

Marikapteeni, Luotsi

Myyjä

Kotiäiti
Levyseppähitsaaja

Merimies

Vanhempi Rikoskonstaapeli (ent)
Turvallisuusalan koulutuspäällikkö

Urheiluhieroja

Konekorjausmies

Digiopas

190

191

192

193

194

195

196

197

Soile Suursoho

Juho Syrjä

Matti Talvitie

Aleksander Tarasov

Maritta Tinkanen

Kari Tiusanen

Mauri Tuomi

Ilari van der Steen

Torimyyjä

Pursimies yt
Laivuri

Ylikonemestari

Nukutuslääkäri
Anestesiologian erikoislääkäri

Maalari, Myyjä

Herastuomari

Ahtaaja

Eduskunnan 2. varapuhemiehen
erityisavustaja, Komisario

198

199

200

201

202

203

204

205

Freddy van Wonterghem

Pirjo Vanha-aho

Kari Vanhala

Kimmo Viitanen

Zara Villikka

Pasi Virtanen

Sanna Virtanen

Jarkko Vuorela

Myyntipäällikkö (evp)

Tarkastaja

Henkilökohtainen avustaja
Sopimuspalomies

Ohjelmistosuunnittelija
Insinööriopiskelija

Tanssija
Nuoriso-ohjaaja

Sähköasentaja

Aamupostin jakaja

Prosessimies
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www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen

/23

PAIKALLISESTI
PARASTA

PORAKAIVOPUMPUT

PESUKUPONKI

Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
Jari Rahikka
puh. 044 550 5575
Muistathan vuosittaisen nuohouksen!

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

Tilaa kiinteistösi nuohous ja öljykattilan puhdistus
Paikallinen nuohousyrittäjä • Pitkä työkokemus
Yhteydenotot arkisin klo 8-18

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut
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TEHOPESU
ovh. 19,80

15,-

OMAnuohoojan voit tarkistaa osoitteesta: www.nuohoojat.fi

myynti, asennus ja huolto
poraukset

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

Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet

TERVETULOA!



Puh. 040 553 2025




19,-

torstaina 3.6. 2021 kello 18

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat.

HOHTOPESU

nykyiset ja uudet jäsenet
HALLITUS

Kotka, Kuutsalo, tila/mökki

Vapaa-ajan asunto 46 m2, ympärivuotiseen käyttöön.
Vaahteramäki 1,013 ha. Mh. 109 000 €
Tiedustelut myynti@kymensuu.fi



  

ovh. 25,80

Pro Sunila ry:n vuosikokous pidetään

Sunilan Kantolassa, Kantokatu 5, 48900 Kotka

Hamina, Vilniemi, Mökki,

Museotie 259, hyväkuntoinen, 31 m2, tontti 2 250 m2,
Mh. 78 500 €, heti vapaa.
Tiedustelut myynti@kymensuu.fi

ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
31.5.2021 asti

A

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



Varaosia jo vuodesta 1970.

RS KOURU

KIILTOPESU

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

LÄMPÖKAIVOT


 


Kotkan Varaosakulma Oy
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

12 VASTAUSTA
1) Noin 900 metriä.
2) Valovuosien päässä tapahtunut tähden räjähdys.
3) Laila Kinnunen: Valoa
ikkunassa.
4) 309, joista
kaupunkeja.

Avattu uudet

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

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

107

on
Sivun 22
ristikon
ratkaisu

5) Noin 50 vuotta sitten.
Vuonna 1969 löydettiin
erittäin lupava Ekofiskin
öljyalue; Norjan valtiollinen
öljy-yhtiö Statoil perustettiin 1972.
6) Islanti.
7) Eino Leinon runosta ”Laulu onnesta”.

Kymensuun uutisia vuodesta 2020

8) Vuonna 1992.

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

9) Juho Eerola (ps.) ja Tarja
Filatov (sd.)
10) 3-1.
11) Naisia 50,6 prosenttia,
miehiä 49,4 prosenttia
.
12) Ensimmäinen suomalainen kansainvälinen oopperatähti Aino Ackté.

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 9.6.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

48 054 kpl
Pyhtää-Kotka-Hamina-VIrolahtiMiehikkälä. SSM Itä-Suomi Oy

24/

- väritön
- voidaan sävyttää

75€/9L
(8,33€/L)

Peltikattomaali Coloria
- matta
- voidaan sävyttää

Molemmat kiukaat
sopivat 8-16m3
saunaan.

98€/9L

Kastor
Karhu 20

(10,90€/L)

Valtti Color
kuullote
- väritön
-voidaan sävyttää

38,50€ / 2,7L
(14,26€/L)

akkuporakonesetti
DDF484RTJ
-hiiliharjaton
- 2x6,0Ah akkuja
-laturi

299€

Ruohonleikkurit saapuneet
akkukäyttöiset leikkurit alk. 249€

Talouslaatu paneli

14x120
- valkolakattu 0,99€/m

Kyminlinnantie 24, Kotka. Av. ark. 7-18, la 10-14

PUUKIUKAAT

Haminasta
nestekaasuvaihto
kätevästi

389€
norm. 455€

Harvia Pro 20

389€
norm. 455€

Tarjoukset voimassa 30.6.2021 asti molemmissa liikkeissä.

Woodex puuöljy
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Pienteollisuuskatu 11, Hamina. Av. ark. 7.30-17, la 9-13

