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KOTKAN

MAKSAJA: SIRPA PAATERO

SIRPA

RISTO
HÄKKINEN
Yrittäjäystävällisen
Kotkan
puolesta.

TÄMÄN LEHDEN
SIVULLA

21

103

Mainoksen maksaa
Kotkan perussuomalaiset

PIDETÄÄN
HUOLTA
KOTKASTA

PERUSSUOMALAISET
KUNTAVAALIEHDOKKAAT

PAATERO

74
Valtuusto
ehdokkaasi.
Maksaja: Risto Häkkinen

RENKAAT JA VANTEET MYY

Karhulan
kahvila/myymälä,
Karhulantie 34,
ma-pe 7-15 la 7-13

www.rengasonnela.fi

puh. 0408677767

Sutelan
leipomonmyymälä,

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

Vanha Sutelantie 47,
ma-pe 6-17 la 6-13

2
–50%

lassa
Karhu

Osta

tuotetta,

saat edullisemmasta

Vesivallinaukio 5, KARHULA, ma–pe 9–18, la 9–14.
Verkkkokauppa: muotitalolehto.fi

Tarjous koskee norm.hintaisia tuotteita.

Raakunkuja 3, Karhula
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IDUN
ruotsalainen mineraalimeikkisarja

Puhtaista, luonnollisista
aineista kaikille sopivat tuotteet

-20%

Kuvaaja: Riku Pelo

KANTOLA SOI! jälleen
Merellistä musiikkia

Kevyttä klassista ja tangoja

Riikka Pelo ja Riku Pelo (laulu)
Esa Ylönen (piano)

Katrin Nachtigall (viulu)
Mikko Hauhia (piano)

lauantaina 12.6. kello 18
Kotiseutu

Anne-Maria Björnisen maalauksia
Helena Paakkisen tekstiilitöitä

30.6. saakka

sunnuntaina 13.6. kello 15
Unen maa -toden maa

Suvi af Hällströmin teoksia

20.6. saakka (yläkerta)

ACO ja Avene
aurinkotuotteet

Useita vaihtoehtoja
niin kasvoille
kuin vartalollekin

APTEEKKI AntiCramp
magnesiumsitraatti + B-vitamiinit
Edistää lihaksien ja hermoston
normaalia toimintaa

-20%

-20%
( norm. 14.20 eur )

Tarjoukset voimassa
30.6.2021 asti

Salli Huotilaisen muistoksi
Edesmenneen kulttuuripersoonan muistelutilaisuus

lauantaina 31.7. kello 14
Lisätiedot ja lippuvaraukset: eijaanttila@outlook.com tai 045 124 6462
Järjestää Pro Sunila
Kotkan kaupungin ja
Kymenlaakson rahaston tuella.

Karhulantie 30 (S-market) • Av. ark. 8.30-19, la 8.30-15
P. (05) 220 0440 • www.kontioapteekki.fi
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Matkailuyrittäjän nousut ja laskut
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Martti ja Aila Jussi-Pekka ovat jokimatkailun
pioneereja Etelä-Kymenlaaksossa. Vaikka he
aloittivat yrittäjinä varsin myöhään, pituutta
uralle ehti tulla neljännesvuosisata.
Jussi-Pekkojen motto on aina ollut, että joella
on kivaa. Kivaa oli yrittäjyyskin, mutta ruusuilla
tanssimista se ei ollut. Välillä tuli lunta tupaa oikein kunnolla.
Jussi-Pekkojen jokimatkailubisnes on monille
tuttu juttu, mutta ei se, mitä yrittäminen on
heiltä vaatinut. Sen vuoksi Martti Jussi-Pekka
päätti kirjoittaa yrittäjyysvuodet kansien väliin. Ikuisesti virtaava vesi -teos on juuri tullut
painosta.
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Martti ja Aila Jussi-Pekka ryhtyivät matkailuyrittäjiksi paitsi rakkaudesta luontoon myös siksi, että elämään piti saada
uutta sisältöä.

Haminassa
Superpesistä

Pyhtäälle
Kulttuuritalo

Haminan Palloilijat palasi Superpesikseen täksi
kaudeksi. Sarja-avaus Joensuussa ei sujunut
parhaalla mahdollisella tavalla.

Pyhtään entinen, lähes satavuotinen kunnantalo Siltakylässä on saanut uuden elämän. Viime viikolla se avattiin Pyhtään kulttuuritalona.

Kotiavaus tapahtuu ensi lauantaina, kun paikallisvastustaja Kouvolan Pallonlyöjät saapuu
Haminan Vallikentälle.

Hybridimallilla toimiva talo tarjoaa työtiloja,
residenssimajoitusta, näyttely- ja kokoustilaa,
kahvilan palvelut ja mahdollisuuden järjestää
erilaisia tapahtumia.

HP:n runkopelaajiin kuuluvat serkukset Sasu
Toikka ja Henri Heikkilä pelaavat vaihteeksi samassa joukkueessa, kun Toikka Palasi KPL:stä
kasvattajaseuraansa.

K UVAAJA© EER IK HÄK ÄMI E S

K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

Sopuisa
vaalikeskustelu

/6

Matti Paavilaisen
runoista kokoelma

/19

Mestarivalmentajan
näytön paikka

/25
Sasu Toikka ja Henri Heikkilä odottavat kauden alkua.

/10
Kahvilan huoneet toimivat myös galleriana.

/24
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PÄÄKIRJOITUS
Kulttuuriteko
Tänä keväänä on ilmestynyt useita paikalliseen
kulttuuriin liittyviä teoksia. Jokainen niistä on osoitus paitsi Kotkan seudun vahvasta historiasta myös
nykypäivän tekijöiden aktiivisuudesta. Omakustanteet ovat tulleet jokaisen ulottuville ja mahdollisuudeksi julkaista kirjoja. Sitä käytetäänkin hyväksi,
mutta riskitöntä se ei ole.
Martti Jussi-Pekan kirjoittama Ikuisesti virtaava
vesi ja Tarja Karellin toimittama Kierikkalan kyläkirja tuovat molemmat, vaikkakin eri näkökulmista,
esille Kymijoen merkityksen eri aikoina alueen ja
asukkaiden hyvinvoinnin lähteenä. Olavi Heinon ja
Sisko Nampajärven toimittama Matti Paavilaisen
runojen kokoelma Uneksittu kohtalo on suorastaan
kulttuuriteko.
Paikallisen elämänmenon taltioimisen merkitys
konkreettiseksi kirjaksi korostuu nykypäivän digitaalisuutta korostavassa maailmassa. Kuten Olavi
Heino toteaa saatesanoissaan Uneksittu kohtalo
-teoksessa: Tässä sirpaleisessa digimaailmassa hänen runoutensa on kuin vuolaana virtaava joki, joka
laskee aavaan muistojen mereen.
Matti Paavilainen oli aikoinaan merkittävä kulttuuripersoona Kotkassa, joka kulttuurielämään
kohdistuneen aktiivisuutensa lisäksi oli tuottelias
runoilija. Paavilaisen julkisuus perustuikin hänen lukuisiin työtehtäviin. Hän oli rakastettu luennoitsija
seminaareissa ja matineoissa, hän oli perustamassa Kotkan Kritiikkipäiviä, Pekkas-akatemiaa ja Pekkas-ryhmää. Hän jaksoi puhua kirjallisuuden, lukemisen ja kulttuurin puolesta.
Runoilijana Matti Paavilainen jäi osittain vahvan
persoonansa varjoon, ainakin täällä kotiseudullaan.
Nampäjärven ja Heinon nyt tekemä työ nostaa ansaitusti esiin myös Paavilaisen taiteilijuuden.
Vapautta lisätään taas. / Mikä tragedia. / Kaikki kuitenkin tietävät, / että maailma on häviöllä / monta maalia ja / jatkoaikaan tarvitaan / pedanttisia
sääntöjä.
(Matti Paavilainen kokoelmassaan Juhlakausi, 1991)
EIJA ANTTILA

LUKIJALTA

Varhaiskasvatus ja peruskoulu
Kotkan vahvuuksiksi
Maailmalla ihaillaan ja arvostetaan
suomalaista
varhaiskasvatusjärjestelmää ja peruskoulua. Tietysti perheen on itse päätettävä, onko lapsi kotona
vai päiväkodissa. Itse kannatan päiväkodin varhaiskasvatusta, koska tällöin
lapsi tottuu ryhmään ja
yhteisöön sekä oppii paljon
erilaisia taitoja, joita ei välttämättä kotona opi.
Varhaiskasvatuksella on
selkeät tavoitteet ja kasvatuksen periaatteet. Yhteiseen johdonmukaiseen
kasvatukseen, välittämisen
osoittamiseen ja rajojen
asettamiseen on vanhempien sitouduttava lapsen
parhaaksi. Yhteistyö, luottamus päiväkodin toimintaan ja sitoutuminen yhteisiin kasvatustavoitteisiin
edistävät lapsen kasvua ja
kehitystä sekä vaikuttavat henkilökunnan tyytyväisyyteen ja ammatissa
pysyvyyteen. Nyt kuuluu

hälyttäviä lukuja henkilökunnan puutteesta ja alan
koulutukseen hakeutumisen vähäisyydestä.
Suomen
peruskoulujärjestelmän on tarkoitus
turvata kaikille suomalaisille
mahdollisimman
korkeatasoinen ja yhdenvertainen sivistysperusta. Joitakin vuosia sitten
tein paljon yhteistyötä
Etelä-Kymenlaakson koulujen kanssa. Sinä aikana
näin paljon positiivista,
mutta monia myös hyvin
levottomia ja keskittymiskyvyttömiä lapsia, jotka
parhaimmillaan häiritsivät käytöksellään koko
luokkaa. Kuitenkin koulun
tarkoitus on taata hyvä
perusopetus kaikille oppilaille. Ryhmäkoot uhkaavat
kasvaa, koska erityisluokkia on vähennetty, erityistä
ja tehostettua tukea tarvitsevia ja vähäisellä suomenkielentaidolla varustettuja
lapsia integroidaan ylei-

sopetuksen luokkaan.
Tilanteesta johtuen yhden
luokanopettajan resurssit
eivät riitä normaaliin opetukseen ja erityistehtäviin.
Siksi Kotkassakin erityisen
tuen oppilaat tarvitsevat
tarpeeksi erityisopettajan, resurssiopettajan ja
koulunkäynninavustajan
tukea tai jo kauan haaveiltuja omia ryhmiä. Lisähenkilökunnan tulee olla
pedagogisesti kouluttautuneita, ei vartijoita. Mikäli
tässä asiassa säästetään,
tulee ennemmin tai myöhemmin eteen kustannuksia ko. asiasta. Ennen oli
ennen ja nyt on nyt. Tämä
erityistuen tarvitsijoiden
tuki tulee ottaa huomioon
etukäteen
koulutoimen
budjettivalmisteluissa ja
kaupunginvaltuuston valvottava päätöksenteossa.
On hienoa, että Kotka ei ole
koronan aikana lomauttanut opettajia kuten Kouvola teki. Todellisuudessa

yksi opettaja ei voi kantaa
vastuuta kahdesta luokasta. Laadukas oppiminen ei
ole mahdollista ja koulun
arvostus on tällöin vähäistä. Koulu ei ole lasten säilömispaikka vaan monien
tietojen, taitojen ja asenteiden
oppimisyhteisö.
Lomautuksen aikana opetussuunnitelman tavoitteet jäävät saavuttamatta. Tällöin lasten oikeudet
eivät myöskään toteudu.
Koronan aikainen opettajien etäopetus-suunnittelu
ja toteutus on erinomainen
esimerkki opettajien joustavuudesta ja laadusta. Oppilaat tarvitsevat vakaan ja
luotettavan peruskoulun.

EEVA-LIISA FRILANDER-PAAVILAINEN, sd.
kasvatustieteen tohtori,
SHO,
kuntavaaliehdokas, Kotka

Kymensuun uutiset myös verkossa
Kymensuu-lehden verkkosivuilta löydät tuoreimmat
uutiset löydät osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyy myös kaikki näköislehdet.
Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 7.7.2021.

Palautetta voi antaa toimitukseen (045-124 6462,
eijaanttila@outlook.com )
tai jakelijalle (http://jakelusuora.fi/fi/jakelupalaute, 0290010043).

KOLUMNI

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

Vanhaa Karhulaa ja Kotkaa
Olen pannut merkille, että eri sortin muistelot ovat Facebookissa hyvin suosittuja.
Paikallisesti se näkyy niin, että menneiden
vuosien Karhulaa ja Kotkaa koskevat päivitykset saavat usein satoja tykkäyksiä ja
käynnistävät usein mielenkiintoisen keskustelun ja muistelon.
Kotkalla ja Karhulalla on hieman samanlainen, sahoihin ja myöhemmin metsä- ja
metalliteollisuuteen pohjaava, menneisyys. Teollistuminen synnytti kiinteitä
asuinyhteisöjä. Ihmiset olivat varsin usein
saman työantajan palveluksessa koko
ikänsä. Myös omistajuus oli kasvollista.
Sellaisessa maailmassa kehittyi paljon
muisteltavaa, kun melkein kaikki tunsivat
toisensa ja toistensa asiat.
Kun mennään vuosissa tarpeeksi kauas,
valokuvauskoneen omistaminen ei ollut
perheissä mikään itsestään selvyys. Kuvia
onneksi kuitenkin otettiin ja niihin taltioi-

tui monia kiinnostavia asioita, sekä henkilökohtaisia, että yhteiskuntaa kuvaavia.
Yksi seikka, johon huomio kiinnittyy vanhoja kuvia katsellessa, on pukeutuminen.
Vilkuilin joku aika sitten Kotkan Työväenyhdistyksen historiaa. Tänä päivänä
saattaa tuntua hieman merkilliseltä, että
1930-luvulla yhdistyksen saariretkellä
kaikki miehet olivat pukeutuneet tummaan pukuun. Asusta saattoi päätellä,
että reissu koettiin tärkeäksi ja mieltä
virkistäväksi.

laatua tai suorituskykyä. Tänä päivänä sen Toivottavasti myös nykymeno tallentuu,
ajan ajoneuvot vaikuttavat suorastaan eivätkä kuvat häviä kännykän vaihtuessa.
surkimuksilta.
Epäilemättä myös viidenkymmen vuoden
Kun lähestytään seitsemänkymmen- kuluttua sen ajan ihmiset katselevat hytä- ja kahdeksankymmentälukua ei voi myssä suin, millaista elämä oli 2020-luvun
kuin nauraa valokuvien muotivaatteille. Karhulassa
ja
Ihanko oikeasti me pidimme sen ajan he- Kotkassa.
peneitä tyylikkäinä. Varmasti ajattelimme
niin, koska kaikki pukeutuivat jokseenkin samalla tavalla. Myös hiukset saivat
uutta puhtia. Pojat rupesivat kasvattamaan pitkää tukkaa ja minun laillani moni
muukin haki mini voguellaan kiharoita
Joskus meillä iäkkäimmillä ihmisillä on jukolanjussi-hiuksiinsa.
tapana sanoa, että ennen asiat olivat paremmin kuin nykyisin. Joissakin jutuissa Ennen nykyisiä kännykkäkameroita, kaniin ehkä olikin, mutta pääsääntöisesti mera oli kamera ja valokuva oli valokuva.
ei. Yksi hyvä tarkastelukulma on katsella Jokaisessa perheessä oli jonkinlainen
autoja viisikymmentä- ja kuusikymmen- valokuvakansio, johon oli talletettu ainatäluvun valokuvissa. Ne, joilla oli ajokortti kin lasten syntymät, häät ja hautajaiset.
jo tuolloin, eivät siihen maailman aikaan
varmaan ollenkaan tuskailleet autojensa
Kari Häkämies
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Vastuullisuutta ja yhteistyökykyä
Löysin arkistostani 13.10.2004
päivätyn, lukijapalstoilla kuntavaalien alla julkaistun tekstin. Sanasta sanaan, olkaatten
hyvät, teemoina toimintojen
tehostus, paikallinen yritystoiminta, kaupungin vastuu ja
valtuustoyhteistyö.
Voitaneen todeta, että tekstini on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan ja näyttää
jo kiinnostavan ehdokkaita
laidasta laitaan. Positiivinen
merkki.
Lakisääteiset velvoitteet lisääntyvät kaiken aikaa, kuitenkin verotulot laskevat samaan tahtiin aktiiviväestön
pienentyessä. Peruspalvelut

eivät rahoita itse itseään.
Seurauksena on, että joko
on nostettava veroäyriä,
velkaannuttava tai otettava käyttöön palvelumaksut,
jotka kattavat kustannukset.
Tai oleellisesti tehostettava
toimintoja.
Oletteko nähneet tällaista
realismia vaalimainonnassa?
Miksi luvata kaikille kaikkea
hyvää yhteisestä pussista,
koska sen toteuttaminen on
yksinkertaisesti mahdotonta.
Missä on se poliitikko, joka sanoo mistä on karsittava, kun
rahat eivät riitä?
Yhteisen edun kannalta pitäisi olla merkityksetöntä, kuka

tekee hyvän esityksen, vallan
kahvassa olevat vai ns. oppositio. Kaupungillamme ei ole
varaa hukata yhtään hyvää
ideaa kuppikuntien välisiin
kinasteluihin. Peräänkuulutetaan avarakatseisia, vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä kaupunginvaltuutettuja.
Päätöksiä, kipeitäkin, on vain
tehtävä.
On paljon ehdokkaita, joiden
ei ole tarvinnut budjetin tulopuolesta murehtia, rahaa vain
tulee jostakin tuutista! Menopuolueeseen
ilmoittautuu
halukkaita, tulopuolueeseen
ei ole tungosta. Verotuloja
syntyy vain silloin, kun ihmi-

1) Elmo Lakka juoksi viime viikolla 110 metrin aitajuoksussa
uuden Suomen ennätyksen, 13,31. Edellinen ennätys oli 13,35.
Kenen nimissä se oli, ja milloin tehty?
set käyvät töissä ja yritykset
menestyessään työllistävät.
Paikallisesta yritystoiminnasta on pidettävä hyvää huolta.
Kaupunki on tekemisistään
vastuussa
kaupunkilaisille.
Kaiken päätöksenteon lähtökohtana tulee olla asiakkaat
eli kaupunkilaiset ja heidän
tarpeensa. Järjestelmä on
olemassa kaupunkilaisia varten, ei sitä itseään tai poliitikkoja varten.

suhteen.
Opetus, varhaiskasvatus ja
ihmisistä huolta pitäminen vauvasta vaariin - ovat kunnan tehtävistä tärkeimpiä.
Jotta tämä voisi olla mahdollista on tärkeää, että kunnassa on elinvoimaa ja tahtoa.
On erinomainen asia, että
ammattikorkeakoulun uusi
kampus sijoitetaan muuten
ankeaksi jääneen Kantasataman alueelle.
Alueelle sijoittuvan Satama
Areenan hankinnan toteuttamiseen on kuitenkin otettava
kantaa. Sen hankintaa hoitamaan perustetun Kotkan julkisten kiinteistöjen omistama
Backstaff Oy:n hallitus on jo
hyvin vähäisellä kotkalaisedustuksella varustettu.
Vaikeinta kotkalaisten on kuitenkin hyväksyä noin viiden-

kymmenen prosentin määrärahojen ylitystä jo vaiheessa,
jossa ”lapio ei ole vielä maahan iskenyt”. Tulee mieleeni
ajatus menneiden vuosien
takaa: ”Ladan hinnalla ei saa
Mersua”. Kun kaupunginvaltuusto myönsi rahat Ladan
ostoon, pitää sitten ostaa
Lada eikä Mersua!
Vaalit eivät ole koskaan yhden asian liike vaan niissä
ratkaistaan
kaupunkimme
tulevaisuutta. Kotka sai alkunsa aikanaan Kustaa lll
sodan seurauksena syntyneen poliittisen tilanteen
kautta.
Sahateollisuuden
nousu 1900 -luvun alussa
nosti Kotkan merkittäväksi
teollisuuskaupungiksi.
Valitettavasti viimeisten vuosikymmenien kautta olemme
nähneet myös teollisuuden

ti kompromissien tekemistä,
neuvottelemista,
samojen
asioitten käsittelyä kerta toisensa perään, taivuttelua ja
toisaalta myös perääntymistä ja tappion kestämistä. Jos
kunnanvaltuutettu ajaa monomaanikkona vain jotakin
itselleen tärkeää asiaa jääräpäisesti läpi, hän saa todennäköisesti pettyä aika pian,
koska eihän sellainen toiminta voi toimia demokratiassa
ainakaan pidemmän päälle.
Kun enemmistö on sinua vastaan, eipä siinä ole paljon selittelemistä. ”Kansanvalta on
puhunut, pulinat pois”, totesi
Johannes Virolainen kesällä
1980, kun Paavo Väyrynen oli
syrjäyttänyt hänet Keskustan
puheenjohtajan paikalta.
Vuoden 1990 tienoilla Kerimäellä käytiin kovaa kädenvään-

töä omasta Alkon liikkeestä.
Tuomo oli niitä harvoja valtuutettuja, jotka vastustivat
tätä hanketta, mutta silti hän
ei luopunut leikistä, vaan jatkoi yhteistyötä vastapuolen
kanssa senkin jälkeen, kun
Alko oli Kerimäelle saatu. Yhdessä asiassa voitiin olla vastapuolen kanssa jyrkästi eri
mieltä, mutta monessa muussa asiassa saatettiin olla jopa
täysin samaa mieltä.
Olen seurannut politiikkaa
melko aktiivisesti viime vuosina. Niin olen käsittänyt,
että yhteistyökykyisyys ja
kuuntelemisen jalo taito ovat
tärkeitä ominaisuuksia kaikenlaisessa politiikan tekemisessä. Valtion hallitusohjelmakin on aina enemmän
tai vähemmän kompromissi,
jonka eri puolueitten edusta-

3) Äskettäin muistelmansa julkaisseen kirjailija Kaari Utrion
ura on ollut pitkä. Milloin hänen ensimmäinen historiallinen
romaaninsa, Kartanonherra ja kaunis Kirstin, ilmestyi?
4) Pohjolan talon purkutyöt Kotkansaaren kauppatorin laidalla alkavat olla viimeistelyä vailla valmiit. Milloin rakennus
oli valmistunut?
5) Mitä ovat etherium, ripple, monero, litecoin ja petro?

kuntavaaliehdokas,
Kotkan valtuustossa vuodesta 2004

tuotteiden valmistuksen karkaavan muualle. Se on historiaa. Aikanaan hevosvaunujen valmistajat kirosivat
uuden keksinnön: auton. Se
vei heidän liiketoiminnaltaan
pohjan. Näin tulee tulevaisuudessa monelle muullekin teollisuuden tuotteelle käymään.
Meidän on hevoskärryjen sijaan saatava paikkakunnalle
uutta teknologiaa edustavia yrityksiä - Suomella olisi
mahdollisuus rakentaa vaikka
uusi Nokia ympäristöystävälliseen teknologiaan ja kestävään kehitykseen perustuen,
jos sille vain annettaisiin
mahdollisuus.

OLAVI PÖYHÖNEN, sd.

6) Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina.
Osa kansalaisista on kuitenkin äänestänyt jo ennakkoon.
Milloin ennakkoäänet lasketaan?
7) Vanhojen autojen romutuspalkkioon täksi vuodeksi annettu valtion määräraha on jo varattu loppuun. Hakemuksia
tuli yli 8000. Kuinka suuri osa hakijoista ilmoitti käyttävänsä
palkkion sähköpyörän hankintaan?
8) Yle esittää kesällä 20-osaisen kuunnelmasarjan, joka kertoo missi, laulaja ja show-esiintyjä Armi Aavikon elämästä.
Aavikon nosti yleisön suosioon yhteistyösuhde iskelmätähti
Dannyn kanssa. Kuinka vanha Aavikko oli, kun se alkoi?
9) Jalkapallon EM-kisat alkavat tämän viikon lopulla. Kuinka moni Suomen joukkueeseen nimetyistä pelaajista pelaa
työkseen seurassa, joka on Suomen liigassa?
10) Juhannuksena tulee kuluneeksi 80 vuotta jatkosodan syttymisestä. Tasavallan presidentti Risto Ryti piti
26.6.1941 radiopuheen, jossa totesi Suomen olevan jälleen
sodassa. Milloin Kotkassa koettiin jatkosodan ensimmäiset
ilmapommitukset?
11) Postia kannettiin aikoinaan luukkuihin ja laatikoihin jopa
kahdesti päivässä. Sittemmin palveluja on karsittu. Milloin
posti lopetti lehtien ja kirjeiden lauantaijakelun?
12) Paljonko suomalaisilla on yhteensä asuntolainaa?
Vastaukset sivulla 27.

Kuntavaaliehdokas, Kotka
Rakkaamme
Liikunnanopettaja

Yksinäiset sooloilijat eivät menesty
Edesmennyt Tuomo-isäni valittiin aikoinaan neljä kertaa
Kerimäen
kunnanvaltuustoon. Hän toimi vuosina 1980–
1996 Kerimäen kunnanvaltuustossa ainoana Suomen
Kristillisen Liiton edustajana.
Etelä-Savo on ollut vuosikymmenten ajan varsin kepulaista aluetta, mutta toisaalta
demareillakin on ollut siellä
vuodesta toiseen suurehko
kannattajajoukkonsa.
Mitä vanhemmaksi tulen, sitä
enemmän alan arvostaa isäni
jättämää henkistä perintöä ja
hänen humaania ajatteluaan.
Kapinallisena nuorukaisena
en paljoakaan jaksanut hänen
puheitaan kuunnella, mutta
iän myötä ihmisen ajattelutapa voi onneksi muuttua.
Isäni painotti aina sitä, että
kunnallispolitiikka on pitkäl-

2) Kuinka monta verenluovutusta Suomessa tarvitaan joka
arkipäivä, jotta saadaan sairaiden ja onnettomuuksien uhrien hoidossa tarvittavat verivalmisteet?

MATTI KOSKI, kok.

Satama Areenaa on harkittava uudelleen
Kävelyreitilläni
Veikkolan
suuntaan sattui Korkeakosken koululla olemaan välitunti. Lapset leikkivät pihalla tai
pelasivat jalkapalloa uudella
tekonurmikentällä. Kenttää
piirittää aita, jonka tarkoitus
on pitää pallo sille varatulla
alueella. Välituntikello kuulutti lapset takaisin oppitunnille. Mieleeni tuli kokemus
Floridassa muutamaa vuotta
aikaisemmin. Sielläkin oli aita,
mutta aita oli järeämpi ja koko
koulun ympärillä. Lapset olivat turvassa aidan sisäpuolella ulkopuolelta tulevaa uhkaa
vastaan.
Muun muassa tästä syystä
Suomi on maailman onnellisin
kansa. Tärkeimpänä tekijänä
on esiintynyt työväenliike ja
SDP niin yhteiskunnan turvallisuuden kuin koulutuksen

12 KYSYMYSTÄ

jat yhteistyössä saavat aikaiseksi pitkien neuvottelujen
jälkeen.
Kaimani Mikko Almgren (kd.)
kertoi jokin aika sitten Kymensuu-lehden haastattelussa, että Kotkan kaupunginvaltuustoon
kaivataan
yhteistyökykyisiä henkilöitä.
Allekirjoitan tämän hänen toivomuksensa täysin. Yksinäiset sooloilijat eivät menesty
kovin kauan politiikassa. Yksi
poliitikko ei voi yksin saada ihmeitä aikaiseksi, mutta
kaikkensa voi silti yrittää, eikä
enempää voi kukaan luvata.
Tämän ohjeen antoi minulle
eräs entinen ministeri.

MIKKO HAAKSLUOTO, ps
kuntavaaliehdokas, Kotka

Heikki (Hessu)
Emil
SARKEALA
s. 23.3.1933 Viipuri
k. 4.5.2021 Karhula
Sinua kiittäen ja kaivaten
Sinikka
Janne, Hanna, Jenni ja Anni
perheineen
Sukulaiset ja ystävät
Jos näkisin sinut vielä
ja sinulle puhua saisin,
jos kuulisin äänesi soinnin
ja kättäsi koskettaisin,
jos näkisin sinut vielä
ja luoksesi hiljaa jäisin,
en kysyisi sinulta mitään
ja kaiken ymmärtäisin
Anna-Mari Kaskinen
Siunattu perheen läsnä ollessa
Kiitämme lämpimästi osanotosta
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KUNTAVAALIT 13.6.2021
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Olli Kekkonen ja Antti Hyyryläinen takarivissä sekä Riitta Klemola ja Ismo Backman näkivät Kotkan kehittämisen tarpeet hyvinkin samanlaisina.

Konsensushengessä kohti vaalipäivää
Kymensuu-lehden vaalikeskustelussa ei
syntynyt väittelyä ehdokkaiden kesken.
EIJA ANTTILA

Kymensuu-lehden
Kotkan kuntavaalikeskustelu
osoitti, että nykyiset valtuustopuolueet ovat varsin
samanmielisiä siitä, miten
Kotkan asioita pitäisi tulevaisuudessa hoitaa. Puheenjohtajana
toiminut
toimittaja Jari Korkki joutui
toteamaan, että vahva konsensus vallitsee vaalipäivän
alla.
Sunilan Kantolassa pidettyä ja sieltä striimattua tilaisuutta yleisö pääsi seuraamaan suorana
Kymensuu-lehden YouTube-kanavan kautta. Tallenne noin kaksituntisesta
keskustelusta on edelleen
nähtävissä samalla kanavalla (kirjoita YouTuben hakukenttään: Kymensuu-lehti).
Lähes ainoa asia, josta
valtuustoryhmien
edustajat olivat erimielisiä liittyi tapahtumakeskuksen
rakentamiseen. Ja siinäkin ainoastaan siihen, miten hanketta pitäisi viedä
eteenpäin. Itse tapahtumakeskuksen rakentamiselle
kaikki puolueet näyttävät
vihreää, mutta kevään tapahtumat yllättävine lisärahoitustarpeineen ja Xamkin kampuksen takkuilu
on saanut osan puolueista
vaatimaan aikalisää.
Kesken kauden valtuuston
jättänyt ja sinne uudestaan

pyrkivä Nina Brask (sd.) ei
näe, että tapahtumakeskus
kuuluu lainkaan kunnan perustoimintoihin. Hankkeen
jo lähdettyä liikkeelle pitäisi
se hänen mielestään saada
oikeille urille.
Braskin mielestä Backstaff
Oy:n rooli tapahtumiin pitää selvittää avoimesti ja
tulevaisuudessa seurattava
hanketta tarkasti.
Olli Kekkonen (ps.) pitää
koko
tapahtumakeskushanketta
sekamelskana.
Hänen mielestään nyt olisi
mahdollista ottaa aikalisä
ja kilpailuttaa hanke uudestaan ja saada tapahtumakeskuksesta fiksumpi.
Samoilla linjoilla oli Antti
Hyyryläinen (vas.), joka piti
kustannusnousua aivan käsittämättömänä. Hän muistutti myös, että ns. sähkömiljoonien sijoittamiseksi
olisi pitänyt punnita myös
muita vaihtoehtoja. Hänen
mielestään tapahtumakeskus tuotiin päättäjille ainoana mahdollisena elinkeinopoliittisena hankkeena.
Pettymyksensä
alkuvaiheen hyvien elementtien
hukkaamiseen ilmaisi myös
Juha Attenberg (vihr.), jonka
mielestä hanketta ei pidä
edistää ennen kuin Xamkin kampuksen kohtalo on
selvä.
Ainoana alun perinkin ta-

Kai Savolainen ja Nina Brask (takana) sekä Johan Bardy ja Juha Attenberg kävivät vilkasta keskustelua myös taukojen
aikana.
pahtumakeskusta vastustaneen keskustan Riitta
Klemolan mielestä on myös
harkinnan paikka.
Kai Savolainen (kok.) ja
Johan Bardy (r.) antaisivat tapahtumakeskusjunan mennä täyttä höyryä
eteenpäin. Ismo Backman
(kd.) oli hieman varovaisempi: Kotkaa pitää hänen
mielestään kehittää, mutta
tuumaustauko tapahtumakeskuksen suhteen voisi
olla hyvä, mutta hän epäili,
olisiko siitä mitään hyötyä.

Kotkan elinvoimaisuuden
parantamiseksi ehdokkailla
oli tutuntuntuisia ehdotuksia. Olli Kekkosen mielestä
Kotka tarvitsee turvallisia
lähikouluja, fiksuja asuinalueita ja markkinointia
pääkaupunkiseudulla.
Antti Hyyryläinen toisi Kotkaa esiin etätyömahdollisuutena ja parantaisi peruspalveluja. Ismo Backman
toisi entistä enemmän esille
Kotkan vahvuuksia kuten
puistoja ja merta sekä myös
historiaa kuten Alvar Aaltoa.
Riitta Klemolan mieles-

tä elinvoima lähtee (pien)
yrityksistä ja yhteistyöstä
Xamkin ja LUTin kanssa.
Juha Attenberg keskittyisi
tekemään hyvää, omaleimaista
elinympäristöä
nykyiselle
väkimäärälle.
Yritysten voimavara ovat
ihmiset eli panostusta terveyteen ja koulutukseen.
Kai Savolaisen ajatuksissa
elinvoima perustuu työhön.
Myös liikenneinfra (rantarata) on tärkeä sekä jokaisen
kukkarolle sopivat asunnot
ja koulutus.
Nina Braskin mielestä elin-

voima lähtee hyvinvoivista ihmisistä, joille kunta
järjestää
peruspalvelut.
Brask kiinnittäisi entistä enemmän huomiota
kaavoitukseen ja Kotkan
edunvalvontaan.
Kotkan ja Karhula (Kymin)
yli 40 vuoden takaisen pakkoliitoksen jättämiä arpia
ehdokkaat eivät innostuneet repimään auki, vaikka
todettiin monesta suusta,
että Karhula on jäänyt monta kertaa ”kakkoskoriin”.
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LIIKETTÄ LIIKE-ELÄMÄSSÄ

Lähiruokarengas kasvattaa suosiotaan
Ruoan hankkiminen suoraan tuottajalta ilman välikäsiä kasvattaa koko ajan
suosiotaan kuluttajien keskuudessa myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson Reko
-lähiruokarengas ja sen
vauhdilla lisääntyvä jäsenmäärä on tästä yksi osoitus.
Facebookissa
suljettuna
ryhmänä toimivassa renkaassa on 38 lähiruoan
tuottajaa ja noin 7 500 asiakasjäsentä. Rengas alkoi
toimia vuonna 2015 eli pari
vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset Reko-renkaat oli
perustettu Suomeen. Nyt
renkaita on Suomessa jo yli
200.
Reko-renkaiden suosiota
on kasvattanut ihmisten lisääntynyt halu tietää, mistä
ruoka tulee, sekä tietysti se,
että ruoan tuoreudesta voi
olla varma.
Kymenlaakson Rekossa aktiivisesti toimiva leipuri Kirsi
Tanska kertoo, että renkaaseen päästäkseen tuottajalta vaaditaan, että myytävä tuote pitää ehdottomasti
olla oma eli minkäänlaista
jälleenmyyntiä ei sallita.

K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

Kirsi Tanska (oik.), Ann-Mari Riihimäki ja Miia Ollila ovat lähiruokarenkaan vankkumattomia kannattajia.
Tuotteen pitää olla itse kas- kaassa, jossa hän myy erivatettu tai valmistettu.
laisia jauhoja ja leivonnaisia.
Myöskään tehotuotantoa ei Reko-rengas on tärkeä osa
hyväksytä ja tuotteilta vaa- niin Tanskan kuin Ollilankin
ditaan lisäaineettomuutta, elinkeinoa.
puhtautta ja eettistä kes- –Koska tuotteet tilataan
tävyyttä. Esimerkiksi liha Facebookin kautta etukäpitää olla peräisin eläimistä, teen, pakkaan tuotteet käjotka ovat saaneet elää la- sityönä juuri sen kokoisiin
jinomaista elämää.
pakkauksiin kuin asiakas
Tanska itse tuottaa renkaan haluaa, Miia Ollila sanoo.
asiakkaille leipiä, jotka on Facebookin kautta suoraan
leivottu kymenlaaksolaisen tuottajilta tilatut tuotteet
Jalomyllyn luomuviljasta. jaetaan joka toinen viikko
Myös Kouvolan Elimäellä on keskiviikkona jakelupisRaussilan myllyä ja omaa teissä, joita Kymenlaakson
kotileipomoa
pyörittävä Rekon toiminta-alueella on
Miia Ollila on mukana ren- seitsemän: Pyhtäällä, Kot-

kassa ja Haminassa on yksi
kussakin, Kouvolassa tuottajien autot pysähtyvät neljässä paikassa.
Pyhtääläinen Ann-Mari Riihimäki liittyi Reko-renkaan
asiakkaaksi viime vuonna. Asiakkuus oli luontevaa, koska hänen edustamansa Kennel Rehu ryhtyi
renkaan
pyhtääläiseksi
jakelupaikaksi.
– Meillä on iso takapiha, joka
sopii ruoan jakelupisteeksi
hyvin. Oli luonnollista, että
ryhdyin myös asiakkaaksi
itse.
Kirsi Tanska on laskenut,
että tällä hetkellä Kymenlaakson Reko -renkaassa
on myynnissä yli 600 eri
tuotetta. Osa niistä on kausituotteita kuten marjat.
Myös gluteiinittomia ja vegaaneille sopivia tuotteita
valikoimassa on.
Tanskan mielestä Rekon ehdottomia hyviä puolia tuottajan kannalta on se, että
hävikkiä ei tule lainkaan.
Hän leipoo juuri niin monta leipää kuin etukäteen on
tilattu.

“Kuuntele sydäntäsi,
Kotkan Kokoomus

Kotka Mix on myös
lounaspaikka

Yrittäjä Risto Leinonen ja kokki Ville Viljanen patojen äärellä Kotka Mixin uudessa keittiössä.
Kotkan Metsolassa toimivasta kahvila-huoltoasema Kotka Mix on tullut
lounaskahvila. Yrittäjä Risto Leinonen kertoo, että
kahvilan yhteyteen on
rakennettu uusi 55 neliön
keittiö, osa kahvilasta on
remontoitu ja toimintoja
selkiytetty.
– Tarjolla on sekä takeaway- että paikan päällä
nautittavia annoksia. Myöhemmin tarkoituksemme
on alkaa toimittaa ruokia
työmaille, mikäli kiinnos-

tusta on.
Ainakin
alkuvaiheessa
menu koostuu keitoista, arkilounaista ja burgereista.
Myös pulla- ja piirakkamyynti luukun kautta suoraan ulos on Kotka Mixin
tulevissa suunnitelmissa.
Risto Leinonen on ollut
huoltamoyrittäjänä Metsolassa 27 vuotta. Hän
aloitti Shellin kauppiaana.
Nyt bensanmyynnistä vastaa St1.
Keittiön avajaisia vietetään
17.6. kello 9-15.
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HAMINA

Liike NYT yrittää vakiinnuttaa
paikkansa Haminassa
Nettiparlamentin kautta puolue tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa
päätöksentekoon.
EIJA ANTTILA

Haminassa kuntavaaleja
odotetaan kenties suuremmalla mielenkiinnolla
kuin pitkään aikaan. Kesken
nykyisen valtuustokauden
Haminan valtuustoon syntyi uusi ryhmä, Liike NYT,
kun kolme valtuutettua
erosi kokoomuksen ryhmästä omakseen. Viime
syksystä lähtien Kalle Heijari, Tero Pasi ja Tomi Tuomisalo ovat toimineet Liike
NYT -ryhmänä.
Vuonna 2019 puoluerekisteriin hyväksytty Liike NYT
on mukana ensimmäisissä
kuntavaaleissaan. Pienessä Haminassa se on saanut listalleen 15 ehdokasta
(yhtä paljon kuin keskusta
ja vihreät), kun esimerkiksi
naapurikaupungissa Kotkassa ehdokkaita on vain
kolme.
Liike NYT -puolueen Haminan paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Tomi Tuomisalo arvelee, että syynä
puolueen kiinnostavuuteen juuri Haminassa lienee se, että jo nykyisessä
valtuustossa on toiminut
puolueen valtuustoryhmä.
– Ihmiset tuntevat meidät
ja sen, minkälaista politiikkaa me teemme. Ehkä

Haminassa on myös tilaisuus jollekin uudelle. Vanha kliseehän on, että ”ihan
sama, ketä äänestää, mikään ei muutu”, mutta me
yritämme nyt muutosta
tosissamme.
Ovatko äänestäjät valmiita
uusille tuulille ja antamaan
mahdollisuuden Tuomisalon mainitsemalle ”jollekin uudelle”, jää nähtäväksi.
Vai menevätkö äänet edelleen kokoomukselle, josta
Liike NYTin siipi erosi.
– Totta kai tämä on meille
näytön paikka, ja toki jännittää nähdä, miten uusi
puolue otetaan vastaan.
Olemme kuitenkin omalla
tekemisellämme ja osaamisellamme
yrittäneet
erottautua.
– Olen erittäin iloinen siitä,
että viestimme on mennyt
läpi.
Minkälaista muutosta Haminan poliittiseen kenttää
Liike NYT olisi tuomassa?
Sisältökysymysten osalta Liike NYT tuskin paljon
poikkeaa muista puolueista: Haminan kaupungin
elinvoiman kasvattaminen
on puolueen politiikan ytimessä. Kaupunkiin tulee

Tomi Tuomisalo.
luoda olosuhteet, jotka
houkuttelevat yrityksiä investoimaan, mikä tietää lisää asukkaita, työpaikkoja
ja verotuloja.
– Ero on toimintatavassa.
Liike NYT on lanseerannut
nettiparlamenttimallin,
jonka kautta se hakee tietoa päätöksenteon pohjaksi siitä, mitä kuntalaiset
ovat mieltä asioista.
Se haluaa jättää ideologisen oikeisto-vasemmisto-ajattelun vähemmälle
ja keskittyä yhdessä hoi-

Jalle Niemelä.
dettaviin asioihin.
– Hyvä idea on hyvä idea,
tulee se mistä suunnasta
hyvänsä.
– Liike NYT haluaa ottaa
kuntalaiset avoimesti mukaan vuoropuheluun koko
valtuustokauden ajaksi.
Liike NYTin tavoite kuntavaaleissa on säilyttää kolme valtuustopaikkaansa.
Se on Tuomisalon mukaan
realistista.
Nykyisistä ryhmän valtuutetuista myös Tero Pasi

on ehdolla. Kalle Heijari jäi
pois arkielämän kiireiden
vuoksi.
Kulttuurin moniottelija ja
radiotoimittaja Jalle Niemelä on Liike NYTin ehdokkaana ja ylipäänsä ensimmäistä kertaa mukana
kuntavaaleissa. Niemelä
muutti takaisin Haminaan
kolmisen vuotta sitten.
Jo ennen liittymistään
puolueeseen hän oli mukana nettiparlamentissa.
Hänen mielestään ideologisen ajattelun siirtämi-

nen sivummalle on järkevä
lähtökohta.
– Olen eräänlainen poliittinen pakana. En oikein usko
kehenkään, Jalle Niemelä
sanoo.
Ilman kulttuuria ja tapahtumia Haminakaan ei Niemelän mukaan säily elinvoimaisena. Valtion nuiva
suhtautuminen kulttuuri- ja tapahtuma-alaan
korona-aikana sai Niemelän lähtemään ehdolle
valtuustoon.
– Tästä asiasta mä tiedän.

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Meritattoo
Kotkan Meripäivien ja Hamina Tattoon yhdistämisestä on puhuttu ja huhuttu jo pitkään. Ensi vuonna on aika
ryhtyä sanoista tekoihin. On silkkaa resurssien tuhlausta järjestää kahta isoa kesäfestaria perän jälkeen samalla
talousalueella.
Tattoon ryhdikkyys ja Meripäivien rentous on yhdistelmä,
jossa kaikki voittavat. Tapahtuma-areenaksi sopii puolueeton Klamilan kalasatama.
Baarikärpäset voivat ihailla terassilta käsin, kuinka eri maiden soittokunnat marssivat laiturilta mereen. Univormujen alla on toki pelastusliivit, ja kestäväthän vaskipuhaltimet sadettakin.
Meressä marssimusiikki vaihtuu iloiseen New Orleansin jazziin. Kalja virtaa, mutta kukaan ei tule känniin. Nythän ollaan Meritattoossa eikä Ilosaarirockissa.
Uuden festivaalin juontajaksi on valittu jämptin sotilaallisuuden ja rennon boheemiuden sekasikiö Jone Nikula. Äijien äijä viljelee harvoin käytettyjä sivistyssanoja ikään kuin

ne kuuluisivat puhekieleen ja avautuisivat kuulijoille ilman
etanasaksia.
Tattoon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen ja taiteellinen johtaja Lassi Ikäheimo ovat heittäneet kravattinsa
pois. Molemmat jauhavat purkkaa letkein leuoin.
Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara ja tapahtumapäällikkö Tiina Salonen pokkuroivat ja pönöttävät päät punaisina kutsuvieraiden ja Meritattoo-toimikunnan pöydässä.
Riku Rantala ja Paleface keskustelevat lavalla aiheesta
”Onko sotilasmusiikki susi lampaan vaatteissa?”.
Ennen illan päänumeroa Husulan Laulumiehillä vahvistettu Popeda valtaa areenan. Encorena kuullaan ”Kersantti
Karoliina” ja ”Jos pillua saan”.
Meritattoo huipentuu kaupunginjohtajien väliseen nyrkkeilyotteluun. Hannu Muhonen pelaa tennistä. Esa Sirviön
urheilutaustaa en tunne, mutta hän näyttää kiekonheittäjältä tai amerikkalaisen jalkapallon pelaajalta. Tuomariksi
kutsutaan nyrkkeilymies Heikki Kotilainen.

Soittokunnat ovat saaneet kuivateltua univormunsa ja
alusvaatteensa ja vetävät ne päälleen. Ehkä jo liiankin rennoksi revennyt ilmapiiri tasapainottuu taas johonkin Kotkan Meripäivien ja Hamina Tattoon välimaastoon. Kännissäkin voi olla kunnolla ja selvin päin sekaisin.
Muhonen mojauttaa hurjan tenniksestä opitun rystylyönnin Sirviön maksaan. Luvunlaskun jälkeen Sirviön nurkasta
lentää pyyhe kehään. Kotilainen nostaa kuitenkin Sirviön
käden ylös voiton merkiksi, koska
kämmensyrjällä lyöminen on säännöissä kielletty.
Kun Hornetit ujeltavat pimentyvällä Klamilan taivaalla kohti Kouvolaa,
Karhuvuoren Arska kusee housuun
ja Saviniemen Riitta rakastuu trinidadilaiseen sotilassoittajaan.
Ilkka Muurman
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Ajattele järjellä,

ÄÄNESTÄ SYDÄMELLÄ.
4

MINNA
AHOKAS

46-v.,
sairaanhoitaja,
Perhehoitoliiton pj.

5

MIKA
ArOLA

72-v., merkonomi

13

MIKKO
hAuHIA

22

31

ArI
LILjAStO

55-v., yrittäjä,
rakennusinsinööri

pEKKA
MätTö

JYRI
LIppO

46-v.,
henkilöstöjohtaja

JARI
RAvANTtI

41-v.,
järjestelmäasiantuntija

33

55-v., kiinteistönvälittäjä, KiAT

42

46-v., yrittäjä,
vakuutusedustaja

tARjA
RENLuND

60-v., liikuntakoordinaattori

hELI
pAASI

44-v., yrittäjä,
kauppias

ALISA
hYyTIäINEN

20-v., opiskelija,
myyjä

SEppO
KOLARI

72-v., DI,
eläkeläinen

74-v.,
eläkeläinen

75-v., yrittäjä,
insinööri

tOpIAS
KOtINIEmI

78-v.,
kunnallisneuvos,
ent. ylikomisario

RIINA
MARKKANEN
27-v., KTM,
kontrolleri

38-v., maanviljelijä,
agrologi

45

JOONAS
pENTtILä

43-v.,
fysioterapeutti

JOONA
KuIVALAINEN

19-v.,
kiinteistönhoitaja,
toimitusjohtaja

MAtTI
MEtSOLA

57-v., yrittäjä,
toimitusjohtaja

Maksaja: Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö

58-v.,
projektipäällikkö

76-v.,
kehityspäällikkö,
eläkeläinen

hEIKKI
SuuTArI

64-v., puutarhuri,
mv

puhALLAmME KOtKAN yHtEIShENgEN NIIN vOImAKKAAKSI,
ETtä JOKAINEN vOI KOKEA SEN JA tuNTEA yLpEyTtä täSTä
OmAStA KOtIKAupuNgISTAmME.

KOKOOmuSKOtKASSA.FI
KOKOOmuSKOtKASSA

30

päIVI
LEIjAmAA

63-v., yrittäjä

39

48

JOuKO
RAuHALA

56-v., eversti evp,
tuntiopettaja

56

1. NOSTAmALLA KOuLuTuStASOA
2. LISääMäLLä tYötä, yrITtELIJäISyYtTä JA OSALLISuuTtA
3. KESTäväSTI, tALOuTtA vAhVIStAEN

Tutustu lisää:

71-v., tieisännöitsijä,
rikosylikonstaapeli

47

59

LEENA
vIKEväINEN

hELENA
KALEMA

52-v., insinööri

LupAAmME KEhItTää KOtKAA

JuhA
tILLI

21

JANNE
MuSSALO

58-v., KM, opettaja,
tietokirjailija

44-v., puoluevaltuutettu, markkinoinnin ammattilainen

57-v., toiminnanjohtaja, terveydenhuollon maisteri

38

55

KAI
SAvOLAINEN

JOhANNA
hASu

29

tARjA
RANTAruIKKA

53-v., opiskelija,
matkailualan
ammattilainen

54

pASI
SALmIKIVI

27-v., ammattikoripalloilija

46

ANu
pIKKArAINEN

40-v., yrittäjä,
kotipoika

NOOrA
JäRVIKANgAS

37

OLLI
MARTtILA

12

20

28

36

53

tEppO
SAINIO

29-v., yrittäjä,
tradenomi

27

44

50-v., KTM,
intendentti

19

JuKKA-pEKKA
INKINEN

64-v., oik.kand.,
m.a.

35

55-v., merikapteeni,
opettaja

73-v., eläkeläinen

18

hEIKKI
häRö

11

RIITtA
FAgERStröM

48-v., yrittäjä

72-v., LVI-insinööri

pEtrI
LuOTIO

10

RAMI
ErÄNEN

MAtTI
KOSKI

41-v., DI,
farmaseutti

52

KARI
RäMä

SEppO
EEROLA

26

pIA
pAuKKu

48-v., IT- ja
laatupäällikkö

9

17

43

51

SAMI
RISTINIEMI

44-v.,
asiakkuusjohtaja

34

MARIA
LuOTIO

58-v.,
merikapteeni,
luotsivanhin

50

58

52-v., kuljetus- ja
konealan yrittäjä

hANNu
LuKKArI

LAurI
EEROLA

25

SAMI
KIRjAVAINEN

tONjA
pAANE

85-v., DI,
eläkeläinen

49

74-v., Ttk.,
työfysioterapeutti,
eläkeläinen

53-v.,
kuljetusyrittäjä

41

tIMO
OjAmIES

72-v., DI,
eläkeläinen

MIA
hOLmBERg

MAtTI
KEKARAINEN

8

16

24

32

40

39-v., DI,
tutkimuspäällikkö

15

23

71-v., merikapteeni,
eläkeläinen

30-v., myyjä

26-v., päällikkö,
merenkulun
opettaja

45-v.,
vuoroinsinööri.

RAImO
KANTANEN

7

OLLI-pEKKA
BruNILA

SAMI
hOhTI

56-v., yrittäjä

JANI
KANSONEN

ANSSI
AVELIN

14

pASI
hIRVONEN

41-v., yrittäjä,
kuoronjohtaja

6

SYDAN ON
OIKEALLA.

57

tuOmAS
tIAINEN

44-v., logistikko
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PYHTÄÄ

Pyhtään kulttuuritalo avautui
Vanha talo sai uuden elämän helsinkiläisten tapahtuma- ja kulttuurituottajien
ideoimana.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

EIJA ANTTILA

Pyhtään
kulttuuritalo avattiin yleisölle viime
viikolla. Pyhtään entistä,
noin satavuotiasta kunnantaloa Siltakylässä on
kunnostettu luovan alan
toimijoille tämän vuoden
alusta lähtien.
Hankkeen takana on helsinkiläinen tapahtuma- ja
kulttuurituottajapariskunta Netta Norro ja Vesa
Ristimäki sekä osa-aikapyhtääläinen Juha Tolonen, jotka ostivat entisen kunnantalon viime
lokakuussa. Talo oli jäänyt
tyhjilleen kunnanviraston
muutettua uusiin tiloihinsa Huutjärven rannalle.
Taustatarinaan
kuuluu
myös pyhtääläinen laulaja ja laulunopettaja
Emilia Vesalainen-Pellas,
joka oikeastaan on idean
äiti. Hän houkutteli viime
vuonna Ristimäen katsomaan paikkaa ”sillä silmällä”. Ristimäki konsultoi tuolloin myös Kotkan
tapahtumakeskusta.
Jo kotimatkallaan Helsinkiin Ristimäki tiesi, että
hän tulisi palaamaan Pyhtäälle kuten kävikin. Nyt
avattava Pyhtään kulttuuritalo haluaa olla ihmisiä

varten ja mahdollisimman
avoin paikka kohtaamisille.
Talossa on näyttelytila,
joka samalla toimii Onni-kahvilan
sisätiloina.
Ensimmäisenä näyttelyn
järjestäjänä on Pyhtään
taideseura. Seuraavaksi on
luvassa Pave Maijasen valokuvien näyttely. Näyttelystä ehdittiin sopia ennen
muusikon kuolemaa.
Pave Maijanen harrasti valokuvausta 70-luvulta saakka. Pyhtään
näyttely on hänen ensimmäisensä. Näyttely
täydentyy valokuvataiteilija Stefan Bremerin
levynkansikuvilla.
Yksikerroksisessa siipirakennuksessa on työskentelytiloja luovan alan
pientoimijoille: taiteilijoille, ammatinharjoittajille, yhdistyksille ja pienille yrityksille.
Vesa Ristimäki on iloisesti yllättynyt työskentelytilojen herättämästä kiinnostuksesta.
Kahdeksasta tilasta viisi
on jo vuokrattu ja muistakin neuvotellaan. Emilia Vesalainen-Pellaksen
lisäksi siivessä toimii
pyhtääläinen kultasep-

Netta Norro avasi puolisonsa Vesa Ristimäen kanssa Pyhtäälle kulttuuritalon viime viikolla.
pä Juha Reinikainen ja
Loviisan kansanopisto,
joka aloittaa tiloissa kudontaa kangaspuilla.
– Yritämme pitää kynnyksen niin matalalla,
että ihmiset pystyvät tiloja käyttämään. Ihmisillehän tämä talo on tehty,
Ristimäki sanoo.
Talo tarjoaa eri kokoisia
tiloja työpajojen, retriittien, kurssien, leirien,
kokousten ja pienimuotoisten
seminaarien

järjestämiseen. Yläkerrassa useita erilaisia residenssitiloja
lyhyempi- ja pidempiaikaiseen
käyttöön.
Kulttuuritaloa
pyörittävä kolmikko toivoo myös,
että se pääsee pian järjestämään myös tapahtumia
suurella sisäpihalla. Luvassa
on maineikkaita esiintyjiä,
aivan valtakunnan huipulta.
Lisää kuvia:
www.kymensuu.fi
Vesa Ristimäki.

Teemu Pukille nimikkopuisto

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Norwich City ja Kotkamills halusivat
juhlistaa sarjanousua ja Teemu Pukin
osuutta siinä
Teemu Pukin puiston ensimmäiset 26 puuta on
istutettu Pyhtäälle. Istutukset viimeisteltiin viime
viikon perjantaina yhteistyökumppaneiden läsnä ollessa. Pukki itse oli estynyt
saapumasta paikalle, sillä
hän valmistautui maajoukkueen mukana saman illan
Viro-otteluun.
Teemu Pukki sai nimikkopuiston Pyhtään kirkonkylään ABC-liikenneaseman
ja Aeronautica Arenan tuntumaan. Samaan ympäristöön rakentuu aikoinaan
myös valtakunnallinen eräja luontokulttuurimuseo,
mikäli Pyhtää saa sen itselleen. Päätös tehdään 17.6.
Pukin englantilainen seura

Norwich City FC ja seuran
kestävän kehityksen yhteistyökumppani Kotkamills Oy halusivat juhlistaa
Englannin Mestaruussarjan
voittoon ja valioliiganousuun päättynyttä sarjakautta istuttamalla 26 jalopuuta ja kuusta eli saman
määrän kuin Pukki teki
sarjamaaleja päättyneellä
kaudella. Kotkamills on ollut
tukemassa myös kunnan
museokampanjaa.
–Teemu Pukissa ja istutettavissa puissa yhdistyvät
samat arvot ja vahvuudet
kuin meilläkin. Kotkalainen
jalkapallo ja kotkalainen
metsäteollisuus ponnistavat vahvoista perinteistä,
seuraavat aikaansa ja pys-

jonka kolme viime vuotta
olisivat olleet varsin toisenlaiset ilman Pukin panosta.
Nimikkopuiston on suunnitellut Kotkan entinen
kaupunginpuutarhuri,
puutarhaneuvos
Heikki
Laaksonen.
– Jalot lehtipuut ovat perusmetsää Englannin Norfolkissa ja muutama havupuu
linkittää
kokonaisuuden
tänne havumetsien maahan, kuvaa Laaksonen puiston kokonaisuutta.

Puiston maa-alueen omis-

Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho pitää tammen tainta suorassa, kun Teemu Pukkia ja tavat Pyhtään kunta ja Kyhänen seuraansa edustanut Jouko Lehtoranta ja Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku men Seudun OsuuskaupHämäläinen lapioivat multaa.
pa, joka on ollut mukana
tyvät jalostamaan moderneja huipputuotteita. Kotkalaista maalintekotaitoa
ja osaamista voi ylpeänä
viedä niin Euroopan suurimmille stadioneille kuin

vientituotteina maailman
markkinoille, toteaa Kotkamillsin toimitusjohtaja
Markku Hämäläinen.
Norwich City FC:n kaupallisten toimintojen johtaja Sam

Jeffery lähetti tilaisuuteen
tekstiviestin, jonka Teemu
Pukin edustaja Jouko Lehtoranta puhelimestaan luki.
Viestissä Jeffery korosti
Pukin merkitystä seuralle,

myös puiston perustamistöissä. Puiston käytännön
toteutuksesta on vastannut pyhtääläinen Pihat Oy.
Pitempi vesio jutusta:
www.kymensuu.fi
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92
Analyyttistä ja tietoon
pohjautuvaa päätöksentekoa

Koko Kotkan asialla

Yhteistyöllä eteenpäin

Anja Roikonen

terveydenhuollon
opettaja, el.

313

317

317

Keskusta

313

Maksaja:
Riitta
Klemola
AnjaKlemola
Roikonen
Maksaja
Anja
Roikonen
jaja
Riitta

L
Riitta Klemola
lehtori
luomuviljelijä

Kannamme huolta koko Kotkasta

- lähipalvelut
- koulutus
- elinvoima
OLLI LEHTONEN

86

94

Mia Harkko

Pekka Kurtz

Bo Mickos

Koivula

Otsola

Suulisniemi

myyjä, opiskelija,

valokuvaaja,

Lista 60-129

linja-autonkuljettaja,
Maksaja Popinniemen Työväenyhdistys

311
Hannu Heikkilä
Aulavastaava

312
Pekka Jaakkola

314
Marja Koskivirta
Sairaanhoitaja, el

317
Anja Roikonen

Terveyden-

315
Jani Latvela
Insinööri

313

Maksaja: Stekniikka analyysitoimisto

Teollisuusliittolaisia
Kotkassa ehdolla

KOTKA

vasemmisto

Lehtori, luomuviljelijä

316
Henkilöstöasiantuntija

Tapio Anttila

Mäkinen Roosa

Aluetoimitsija
Työn, terveyden ja
toimeentulon puolesta

Tuotantotyöntekijä
Olet työssä tai et, tasa-arvoinen
mahdollisuus kouluttautua ammattiin

Kai Sunila

Pirjo Tujula sit.

Rakennusapulainen, muusikko
Kulttuurielämän vahva vaikuttaja

Levyseppähitsaaja, eläkeläinen
Yhteenhitsattua lujuutta

318
Sanna Saikkonen
Rakennustekniikan
insinööri-opiskelija, AMK
Mainoksen maksoi Keskustan Kotkan kunnallisjärjestö

Mainoksen maksavat tukiryhmät

66

@ollilehtonenSDP

Erikoistutkija,
Talousmaantieteen
dosentti
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Tervetuumloaaan!
tutust
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

/13

KESKIVIIKKO 9.6.2021 – NRO. 6/2021

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
PUU JA K A ATO KY

Marko Ylä-Kotola (oik.) ja Olli Ollonen katsovat luottavaisena yrityksensä tulevaisuuteen. Juuri nyt on hyvä meininki.

Sopimusuutisten kevät Puu ja Kaato Ky:ssä
on hyvä meininki
Kotkalaisen Puu ja Kaato Ky:n strategia kasvaa
yhä monipuolisemmaksi ympäristöpalveluyritykseksi toteutuu suunnitelmien mukaisesti.
Yrityksen profiili muuttuu koko ajan pihapuiden kaatoyrityksestä enemmän teolliseksi
toimijaksi. Toki yrityksen nimi luo mielikuvaa
puunkaatopalvelusta, mutta Puu ja Kaato on
nykyään paljon muutakin ja ennen kaikkea
muuta.
Tänä päivänä Puu ja Kaato Ky on täyden palvelun ympäristönhoitoyritys, joka hoitaa kokonaisvaltaisesti kaiken, mitä asiakas tilaa.

Puu ja Kaato Ky:lle kevät 2021 on ollut elintärkeiden sopimusten allekirjoittamisen aikaa.
Pitkä sopimus Pyhtään kunnan kanssa ja kaksi
muuta sopimusta kannattelevat yritystä pitkälle tulevaisuuteen.
– On ollut todella hyvä meininki.
– Saimme paljon enemmän mitä uskoimme.
Lähes kaikki tärkeät sopimukset tulivat kotiin,
sanovat yrityksen tyytyväiset omistajat Marko Ylä-Kotola ja Olli Ollonen.

Puu ja Kaato Ky haluaa olla yritys, joka tekee,
mitä sovitaan ja nopeasti. Toisaalta, jos mokataan, sekin myönnetään reilusti. Toimintatapa
pidetään selkeänä ja turha hifistely jätetään
pois.
Puu ja Kaato ky
Yrittäjät: Marko Ylä-Kotola ja Olli Ollonen
Puh. 050 373 6156
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KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
PUU JA K A ATO KY

Pitkä sopimus Pyhtään kunnan kanssa

Petteri Hemming (vas.) ja vastaava työnjohtaja Risto Maasilta olivat Huutjärvellä Pyhtään kunnan laiturin kunnostuksen kimpussa toukokuun lopulla.

Puu ja Kaato Ky:lle kevät 2021 on ollut sopimusten teon aikaa. Hyvänä esimerkkinä on kesäkuun alussa alkanut pitkä ja laajasisältöinen
yhteistyö ulkoistamisistaan muutenkin tunnetun Pyhtään kunnan kanssa. Sopimuksen
kesto on 4+2 vuotta.
– Se on tärkein sopimuksemme ja sillä on meille
erittäin suuri merkitys.

– Sopimus työllistää noin viisi henkilöä ympärivuoden, sanoo Puu ja Kaato Ky:n toinen omistaja Marko Ylä-Kotola.
Sopimuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi Pyhtään kunnan omien teiden talvi- ja kesähoito
(auraukset, lanaukset, asfaltin paikkaukset),
siltojen kunnossapito ja viheralueiden hoito.
Kunnan tiestön lisäksi talvi- ja kesähoidetta-

viin kohteisiin kuuluvat myös yleiset alueet
kuten leikkipaikat, uimarannat, matonpesupaikat, kuntoradat, puistot, ladut, liikuntapaikat ja
luistinkentät.
Sopimuksen laajuuden vuoksi Puu ja Kaato Ky
ulkoistaa osan konetyötä. Se ostaa osan lumikonetöistä paikallisilta aliurakoitsijoilta Jespars Oy:ltä, Hongiston Konetyö Oy:ltä ja Tie- ja
talohuolto Tage Kärrasilta.

Kausityöntekijöillä tärkeä rooli
Kausityöntekijät ovat tärkeä lisä yrityksen
henkilökuntaan. Ensimmäiset aloittavat huhtikuun alussa. Keskikesällä työskentelee 15
nuorta miestä ja naista. Osa jatkaa jouluun
asti.
– Nuoret eivät ole suojatyöpaikassa. Heille
maksetaan reilusti yli TES:n mukaista palkkaa.
Kesäjamppareilta vaaditaan reippaita otteita,
oma-aloitteisuutta ja oikeaa asennetta fyysiseen työhön, Marko Ylä-Kotola korostaa
Puu ja Kaato Oy työllistää keskikesällä parhaimmillaan 15 kausityöntekijää. Kuvassa on vahvuus toukokuun lopussa.
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Sata kilometriä moottoritien vierustoja
Puu ja Kaato Ky:n oransseihin työvaatteisiin pukeutuneet työntekijät ovat tuttu näky myös autoilijoille. Oransseja ukkoja näkyy muun muassa
E18-moottoritien varsilla.
Puu ja Kaato Ky on solminut viisivuotisen sopimuksen E18-moottoritien varsien kunnossapidosta. Yritys hoitaa moottoritien varsien käsiniitot, vihertyöt ja muun hoidon kuten roskien
keräyksen.
Yhteensä hoidettavaa moottoritietä on noin
sata kilometriä Loviisasta Vaalimaalle. Teiden
varsien hoito touko-lokakuun aikana työllistää
4-6 kausityöntekijää.

Joonas Kriston ja N’diaje Dioncoundin toimesta moottoritien heinä kaatuu tehokkaasti ja turvallisesti.

Entistä laajempi sopimus Haminassa
Puu ja Kaato Ky:n laadukas työn jälki on tehnyt
vaikutuksen myös Haminassa. Yritys on solminut entistä laajemman sopimuksen Haminan
kaupungin kanssa. Sen pituus on 2+1 vuotta.
Sopimus sisältää viheralueiden niitot, nurmien
leikkaamisen ja Haminan vallien niitot. Sopimus kattaa 30 hehtaaria entisen Vehkalahden
alueella ja osan Haminan keskustasta.
Yhtä pitkän sopimuksen Puu ja Kaato teki Haminan-Kotkan Satama Oy:n kanssa. Sopimus
sisältää raivaus ja puunkaatopalvelut.
Haminan linnoituksen vallien kaltevien rinteitten niitto on haasteellista, mutta ammattitaidolla homma onnistuu.

Puu ja Kaato Ky
z Metsäalan ammattilaisten Olli Ollosen ja Marko Ylä-Kotolan
omistama kasvuhakuinen monipalveluyritys.
z Perustettu vuonna 1999.
z Asiakkaina ovat kymenlaaksolaiset kunnat, kaupungit, yritykset ja yksityiset.
z Yritys työllistää vuosittain 35 ammattilaista.
z Liikevaihto oli 2,2 milj. euroa vuonna 2020.
z Palveluja muun muassa: metsurityöt sähköyhtiöille, metsäpalvelut kunnille,
alueiden ja kiinteistöjen ylläpito, vihertyöt, puun ja risun ajo, lumityöt käsin
ja koneella, puiden kaato ja kantojen jyrsintä.

Simo Kaksonen ja Marko Ylä-Kotola allekirjoittavat Haminan kaupungin viheralueiden
hoitosopimusta
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KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
PUU JA K A ATO KY

Onnistunut vierimetsäprojekti!
Sähköverkkoyhtiöt ovat yksi tärkeimpiä asiakasryhmiä Puu ja Kaato Ky:lle.
Viime talvena Puu ja Kaato Ky hoiti Kouvolan
Seudun Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta
30 kilometrin matkalta 20 kV:n sähkölinjan
vierimetsiä.
Projekti sisälsi konkreettisen metsänhoidollisen työn lisäksi myös paljon lupiin ja puukauppoihin liittyviä asioita. Työ kohdistui noin
30 maanomistajan alueelle, ja työ käynnistyi
ottamalla yhteyttä jokaiseen maaomistajaan
henkilökohtaisesti.
Luvat saatuaan Puu ja Kaato poisti kaventumat,
levitti paikoin johtokatua, hoiti reunametsävyöhykettä sekä saattoi taimikot turvalliseen
kasvatuskuntoon sähkönjakelun kannalta.
Hakkuut tehtiin helmi-maaliskuussa, jonka
jälkeen hoidettiin puukaupat ja tilitettiin puukaupparahat sekä mahdolliset korvaukset
maanomistajille. Taimikot hoidettiin kuntoon
lumien sulettua huhtikuussa.
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle Puu ja Kaato
tuottaa puunkaatoavustusta. Jos hakkuukone
tai omatoiminen maanomistaja kaataa puita
keskijänniteverkon läheisyydessä, lähtevät
yrityksen metsurit tilauksen saatuaan nopeastikin kohteelle avustamaan vaarallisten reunapuiden kaadossa.
Etelä-Suomen leimikot ovat usein pienialaisia
ja hakkuukoneet vaihtavat nopeasti työmaata,
joten pikainen reagointi on usein tarpeen.
Kimmo Kaukiainen sahaa ja Eero Pessa käyttää puunkaatotunkkia. Taustalla häämöttää turvattava sähköyhtiön
keskijännitelinja.

Marko Virta on koneiden moniosaaja
Pyhtääläinen maanviljelijä Marko Virta (53) on
ollut Puu ja Kaato -yrityksen palveluksessa
vuodesta 2012 ja viihtyy erinomaisesti.Virta
tekee ammattimetsurin töitä, raivauksia ja on
taitava käsittelemään konetta kuin konetta.
Työkavereiden mukaan Virta on moniosaaja,
joka oppii kaikenlaisiin koneisiin todella nopeasti. Puolen vuoden käytön jälkeen hän oli
yhtä taitava nosturikuski kuin nosturifirmojen
kuljettajat.Koneiden käsittelytaito juontuu Virralla jo lapsuudesta ja elämästä Ahviossa.
– Pienestä pitäen olen oppinut koneisiin.
Työtään Puu ja Kaato Oy:ssä Virta kuvailee erittäin motivoivaksi.
– Kun saa liikkua ja olla eri paikoissa. On kannon
Marko Virta viihtyy monijyrsintää, risun ajoa, lumien pudottelua katoilta. puolisessa työssään erittäin
Menen sinne, missä tarvitaan.
hyvin.
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Pidetään huolta Kotkasta - Kotka pitää huolta sinusta

60
Brask Nina
liiketoimintapäällikkö

98

64

67

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

99

Nieminen Tesma-Liisa Niininen Kari
geronomi
koneasentaja,
eläkeläinen

74

76

Häkkinen Risto
yrittäjä,
toimitusjohtaja

Jaakkola Allan
eläkeläinen

100
Nironen Kimmo
tietoliikenneasentaja,
eläkeläinen

102
Paatero Katri
suunnitteluinsinööri

103
Paatero Sirpa
ministeri,
kansanedustaja

Kurki Ilmari
eläkeläinen

Lehtonen Arja
kokki, eläkeläinen

105
Pekkola Juhani
filosofian tohtori,
sosiologian dosentti

92

91

84

Lehtonen Olli
tutkijatohtori,
talousmaant. dosentti

106
Peltonen Ville
opiskelija

107
Piiparinen Seija
opettaja

SDP:n ehdokkaat Kotkassa numeroilla 60-129.

Katso lisää: https://sdpkotka.net/kuntavaaliehdokkaat/

112
Pöyhönen Olavi
diplomi-insinööri,
eläkeläinen

114
Ruuska Tommi
projektipäällikkö

122
Suuronen Pirkko
laitoshuoltaja

123
Tiilikka Jaani
elektroniikka-asentaja,
ay-aktiivi

ESTEETÖN JA
SAAVUTETTAVA
KOTKA
Leena Heino

215

Saila Hoxha

252

124
Tuomela Milla
sairaanhoitaja
Maksaja: Karhulan Sos.dem Työväenyhdistys ry

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

Aittakorventie 2, puh. 044-766 8550
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Pako Pompejista Vellamoon vuonna 2023
Kotkan kaupunki ja Suomen kansallismuseo tuovat yhteistyössä keväällä
2023 Merikeskus Vellamoon
merkittävän ”Pako Pompejista” -näyttelyn. Se
kertoo vuonna 79 ennen
ajanlaskun alkua tulivuorenpurkauksessa tuhkaan
hautautuneesta kaupungista ja sen asukkaiden
pelastamisesta
mereltä
käsin. Näyttelyssä nähdään
noin 120 alkuperäisesinettä, niin meriarkeologisia
löytöjä kuin arkeologista
esineistöäkin.
”Pako Pompejista” kertoo
roomalaisten Pompejin ja
Herculaneumin kaupunkien historiasta ja niitä
kohdanneesta
tuhosta.
Vesuviuksen purkautuessa
vuonna 79 jaa. kaupungit
peittyivät tuhkaan, ja ne
löydettiin uudestaan vasta
1700-luvulla. Siitä asti Pompeji ja Herculaneum ovat olleet laajojen, yhä jatkuvien Yhteiset traagiset elämäkokemukset ja sitä seurannut yhteinen yrittäjyys ovat hitsanneet Aila ja Martti Jussi-Pekan tiiviisti yhteen.
arkeologisten tutkimusten
kohteena. Uutta tietoa sekä
kaupungin elämästä että
tulivuori Vesuviuksen purkauksen viimeisistä hetkistä karttuu tänäkin päivänä.
Näyttely esittää aiemmin
vähemmälle huomiolle jääneen näkökulman Pompejin tuhoon ja pelastustöihin:
uusimman
tutkimuksen
mukaan kaupungin asukkaita yritettiin pelastaa
myös mereltä käsin.

Sateenkaari-lukupiiri
kirjastossa
Kotkan kaupunginkirjasto
järjestää kesän aikana sateenkaarilukupiirin Discordissa. Piirin vetäjinä toimivat
kirjastonhoitajat Niko Kirjavala ja Rosa Hahkala. Lukupiiri kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 10.6.
Lukupiirikirjat ovat saatavilla Kyyti-kirjastoista. Mikäli varausjonot venyvät
liian pitkiksi, osallistujien on
mahdollista saada lukupiirikirja maksuttomana kaukolainana ottamalla yhteyttä
Kirjavalaan.
Lukupiirissä
noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.
Lukupiiriin voi ilmoittautua
lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen niko.kirjavala@
kotka.fi. Ilmoittautuminen ei
ole sitova, ja mukaan voi halutessaan tulla vain yhdelle
kokoontumiskerralle.

”Bisnesidea oli se, että
joella on aina kivaa”

Martti Jussi-Pekka kirjoitti kirjan hänen ja vaimonsa yrittäjävuosista Kymijoella - kaikesta siitä, mitä se vaati, mutta myös antoi.
EIJA ANTTILA
Kymijoen matkailusta ei voi
puhua ilman, että kertoo
Aila ja Martti Jussi-Pekasta
ja heidän yrityksestään Keisarin Kosket Oy:stä, jonka
johdolla kymmenet tuhannet ihmiset ovat päässeet
kanoottiretkillä
nauttimaan Kymijoesta, luonnosta ja sen koskien kuohuista.
– Kaikki tietävät, mitä me
teimme, mutta kukaan ei
tiedä, miten, Martti Jussi-Pekka sanoo.
Nyt sekin aukko tiedoissa on mahdollista paikata.
Martti Jussi-Pekka on kirjoittanut kirjan Ikuisesti
virtaava vesi. Kirjassa Jussi-Pekka kertoo, mitä oli olla
luontomatkailuyrittäjänä
Kotkassa 1990-luvulla ja
2000-luvun alkuvuosikymmeninä ja mitä se yrittäjältä
vaati.
Ainakin se vaati raakaa työtä ja ympäripyöreitä työ-

päiviä. Alkuaikoina Martti
Jussi-Pekka oli yrittämisen
ohella lisäksi työssä VR:llä.
– Emme me katkeria olleet.
Onnellisina saimme yrittää,
Martti Jussi-Pekka sanoo.
– Mutta ilman tätä yrittämistä emme olisi selvinneet
siitä kauheasta tragediasta.
Uusi tekeminen vei ajatukset pois, Aila Jussi-Pekka
sanoo.
Tragedialla hän tarkoittaa
tietystikin syksyä 1988, jolloin Jussi-Pekkojen elämä
pysähtyi: heidän molemmat poikansa ja kaksi tyttöä menehtyivät jäätyään
henkilöautolla junan alle.
Melontakärpänen oli puraissut jo muutamaa vuotta
aikaisemmin ja Jussi-Pekat
olivatkin tuttu näky Suomi meloo -tapahtumissa.
Kotkalainen luontoaktivisti
Ensio Huuhka oli heittänyt

”

Kymijoki on
Kotkalle ainutlaatuinen mahdollisuus luontomatkailun
kehittämiseksi.
MARTTI JUSSI-PEKKA

ilmaan ajatuksen siitä, että
Kymijoelle pitäisi saada yrittäjä. Ajatus jäi Jussi-Pekkojen mieleen itämään ja kun
perhetragedian
jälkeen
piti keksiä uutta tekemistä ja selviytymisstrategia,
yritysidea alkoi pikkuhiljaa
hahmottua.
– Meidän bisnesidea oli se,
että joella on aina kivaa,
Martti Jussi-Pekka sanoo.
Rautaisen kovaa luottoa
Jussi-Pekkoihin yrittäjinä
ei ollut, eikä yhteiskunnalta mitään apua koskaan
tullutkaan. Ihan omin käsin ja rahoin Aila ja Martti

Jussi-Pekka Munkkisaaren
majan kunnostivat.
Onneksi oli kuitenkin Martin palkka VR:ltä ja myöhemmin eläke, joiden turvin
pää pysyi pinnalla. Palkkaa
yritys ei koskaan pystynyt
maksamaan. Kaikki meni
Munkkisaaren majan ja Kultaan kehittämiseen.

vuotinen jakso Kymijoella.
Yksi jos toinenkin paikka
oli rempallaan, mutta Jussi-Pekat halusivat pelastaa
Munkkisaaren majan.
– Olimme ylpeitä, vaikka työ
oli kovaa.
Munkkisaaren maja on ollut
uudella yrittäjällä vuodesta
2018 lähtien.

Vuodesta 1990 lähtien Jussi-Pekkojen elämä keskittyi jokeen. Ensimmäinen
rupeama päättyi vuonna
2007, kun takki oli molemmilta aivan tyhjä.
– Olimme läpi puhki henkisesti ja fyysisesti.
– Yrittämistä pitäisi tehdä
isolla rahalla, eikä selkänahalla, Martti Jussi-Pekka
sanoo.
Helsinkiläinen
kalastusmatkailuyritys osti Jussi-Pekkojen
yrityksen,
mutta kun sydän ei ollut
tekemisessä mukana, konkurssi oli edessä 2013.
– Ehdotin Ailalle, että ostetaan maja takaisin, Aila
sanoi, että ostetaan vaan,
Martti muistelee.
Siitä alkoi toinen, nyt viisi-

Jussi-Pekat harmittelevat
sitä, että heidän työnsä
Kymijoen luontomatkailun kehittämiseksi jäi kovin
kesken. Hehän aloittivat
yrittäjinä ja matkailun kehittäjinä melko iäkkäinä ja
lähes tyhjästä.
– Kymijoki on Kotkalle ainutlaatuinen
mahdollisuus
luontomatkailun
kehittämiseksi.
– Tämä ei ole ollut minun
ja Ailan juttu, vaan koko
kaupungin juttu. Asiaa ei
mielestäni ole vieläkään
ymmärretty, Martti Jussi-Pekka sanoo.
Koskipuiston rakentaminen viime vuosina on ollut
hänen mielestään ensimmäinen konkreettinen teko.
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Matti Paavilaisen runoista ilmestyi kokoelma
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Olavi Heino ja Sisko Nampajärvi valitsivat itseään eniten puhuttelevat runot
Uneksittu kohtalo -teokseen.
EIJA ANTTILA

Edesmenneen kotkalaisen
runoilijan ja kulttuurivaikuttajan Matti Paavilaisen
runoista on ilmestynyt valikoima Uneksittu kohtalo.
Runovalikoiman ovat toimittaneet kotkalaiset Olavi
Heino ja Sisko Nampajärvi,
jotka molemmat tunsivat
vuonna 2017 kuolleen kirjailijan henkilökohtaisesti.
– Ajatus runovalikoimasta syntyi jo vuosia sitten
Matin vielä eläessä. Minua
ihmetytti, ettei Matti Paavilaiselta ollut julkaistu
koottuja tai valittuja runoja kokoelmana. Myös Matti
oli asiasta pahoillaan ja se
vaivasi häntä, kertoo 43
vuotta Paavilaisen tuntenut Olavi Heino.
Paavilaisen runotuotanto
alkoi vuonna 1964 ja päättyi viimeisen kokoelman
ilmestymiseen
vuonna
1991. Sen jälkeen olisi ollut koottujen runojen aika,
mutta Sisko Nampajärvi
arvelee, että kustantajan
vaihdos ennen kolmea viimeistä kokoelmaa saattoi
vaikuttaa, ettei kokoelmaa
koskaan tullut: entistä
pitkäaikaista kustantajaa
(Kirjayhtymä) ei enää ollut,
eikä uuteen kustantajaan
(Gummerus) kenties ehti-

nyt syntyä riittävän vahvaa sidettä.
Paavilaisen kuoltua Olavi Heinon mielessä heräsi
jälleen ajatus julkaista valikoima ystävänsä runoja.
– Kun vielä Katri Paavilainen suhtautui asiaan myötämielisesti ja halusi osallistua kirjan kustannuksiin,
hanke sai tuulta siipiensä
alle.
Pian myös Katri Paavilainen sairastui ja menehtyi,
mutta hän jätti perinnöksi
oikeudet miehensä runojen julkaisemiseen.
Teoksen toimittajat valitsivat kokoelmaan runoja
kaikista Paavilaisen 20 julkaistusta runoteoksesta.
Otosta Heino ja Nampajärvi pitävät moni-ilmeisenä
ja mukana on runoja, jotka
kestäneet aikaa ja ovat yhä
edelleen ajankohtaisia ja
puhuttelevia.
– Olemme painottaneet
selvästi omia mieltymyksiämme. Kaikki ne runot,
jotka eivät puhutelleet
tai koskettaneet valintaprosessin aikana, jäivät
valitsematta taidokkuudestaan tai teknisestä loistokkuudestaan huolimatta, Sisko Nampäjärvi sanoo

Sisko Nampajärvi ja Olavi Heino ovat toimittaneet kokoelmateoksen Matti Paavilaisen runoista.
Uneksittu kohtalo -teoksen esipuheessa.
Nampajärvi kuvailee Paavilaisen runoilmaisun kehittyneen
alkuvuosien
barokkimaisen runsaista,
kielellisesti kokeilevista ja
musiikin rakenteita soveltavista runoista ja intellektuelleista runoista kohti
tiiviimpää, aforistista ja ironistakin ilmaisua.
– Paavilaisen runoilmaisu
etenee useimmiten konkreettisina kuvina, jotka
syntyvät jonkin esineen,

paikan, ihmisen, olennon
tai ilmiön ympärille.
– Rikkain ja ehtymättömin
kuvien lähde on menneisyys, erityisesti lapsuus.
Nampajärven mukaan lapsuuden ja lapsen ajattelun
kuvaajana Paavilaisen ansioita on tuotu turhan vähän esiin.
– Hän kuuluu ehdottomasti meidän klassisten lapsikuvaajiemme joukkoon
Teuvo Pakkalan, Oiva Paloheimon ja Bo Carpelanin
rinnalle.

Nampajärven mukaan parhaiten aikaa ovat kestäneet Paavilaisen tunnustukselliset runot.
– Niissä hän viiltävän avoin.
Hän tilittää hyvinkin henkilökohtaisia kokemuksia,
kuten sairastumisia, eroja,
lihavuutta, runoilijan työn
vaikeutta, lapsettomuutta,
yksinäisyyttä.
Kokoelmassa on myös yksi
ennen julkaisematon runo.
Kokoelmien ulkopuolelta
on mukana Kotkan kaupungin 100-vuotisjuhla-

runo Iso lintu valvoo minuuttien merta. Runo on
vuodelta 1978.
Olavi Heino on kotkalainen
kuvataiteilija ja runoilija.
Sisko Nampajärvi on kotkalainen äidinkielen lehtori
ja tietokirjailija.
Uneksittu kohtalo – runoja 1964-1991 -teosta on
myynnissä Kotkan Suomalaisessa kirjakaupassa
sekä Sunilan Kantolassa.

Kierikkalan kyläkirjassa elää 500-vuotinen historia
Tarja Karellin toimittama kirja kertoo
vanhoista suvuista, teollisuudesta, kaupankäynnistä – ihmisten elämästä.
EIJA ANTTILA
Korkeakosken Kierikkalassa koko ikänsä vuodesta
1941 asunut Tarja Karell oli
vuosia ajatellut, että nyt
olisi aika kirjoittaa Kierikkalan kylästä. Paikallishistoriasta ennenkin kirjoittaneelle Karellilta juuri
ilmestynyt Kierikkala-kirja
on kuudes teos: Korkeakoski Kierikkala – kyläkirja.
Karell sai kirjan tekemiseen avukseen – kuten hän
asian ilmaisee – hyvät ystävät ja kylien miehet. Eri

kirjoittajat ovatkin laatineet kirjaan osia, jotka kertovat vanhoista suvuista ja
ympäristön kylistä, elämän
eri puolista. Karell on kirjan
toimittaja ja useiden osien
kirjoittaja.
– Tämä kirja oli helppo ja
mukava tehdä. Muilla kirjoittajilla oli paljon historiallista tietoa, jonka lisäksi aikaisempia teoksiani
varten oli olemassa oma
pohjamateriaalini.
Tarja Karell sanoo olevansa

Kirjan kannen kuvassa valmistaudutaan palokuntajuhliin
joskus 1950-luvulla.
iloinen ja tyytyväinen, että
jälleen uusi kirja on tullut
maailmaan, kuin lapsi olisi
syntynyt.

– Eihän minulla ole akateemista loppututkintoa, eikä
enää vaivaa, jos pilkku on
väärässä paikassa. Tämä

on jatkuvaa opiskelua, sanoo syyskuussa 80 vuotta
täyttävä Karell.
– Ai, miksikö aloin tehdä tätä kirjaa? No siksi,
että Kierikkalasta aiottiin
1900-luvun alussa kaupunkia ja sellainen siitä olisi
tullutkin, mutta suuret laivat eivät päässeet Korkeakoskesta ylöspäin.
– Kierikkala on Kotkan
sydämessä.
Kirjan muita kirjoittajia
ovat ainakin Heikki J. Oksanen, Sirkka Kotola, Esko
Pohju, Juhani Lukkari, Seppo Eerola, Kauko Mustonen, Osmo Apunen, Hannu
Männistö, Ari Puisto, Pekka Konttinen, Merja Nii-

nistö, Harri Karell ja Matti
Suomalainen.
Kyläkirja on myynnissä
Kotkan Suomalaisessa kirjakaupassa ja sitä voi tiedustella tekijältä: tarja.karell@kymp.net tai 040 779
0193.
Muun muassa nukketeatterista, paperinukeista ja
Kymin akkana olemisesta
tunnetuksi tullut Tarja Karell ei aio viettää varsinaisia
80-vuotissynttäreitä, mutta sen sijaan hän järjestää
ohjelmallisen Ilakan Karellin tupatalon riihen edustalla 24.7. kello 14 alkaen.
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Nadja Kärmeniemi toivoo
maahanmuuttajien arvostamista
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

– Maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan heikosti, Kärmeniemi sanoo.
EIJA ANTTILA

Nadja Kärmeniemen vanhempien juuret ovat Valko-Venäjällä, mutta Kärmeniemi syntyi ja kasvoi
Venäjällä Karjalan Tasavallassa. Vuodesta 2007 lähtien hän on asunut Suomessa ja Kotkassa.
– Kun tulin Suomeen, osasin
kaksi sanaa suomea: terve
ja kiitos, sanoo Nadja Kärmeniemi, joka puhuu nykyisin erittäin hyvää suomea.
Kielellinen
lähtökohta
Kärmeniemen
Suomeen
muuttaessa olisi voinut
olla parempi, sillä Karjalassa lapsille aletaan opettaa
suomea toiselta luokalta
lähtien. Kärmeniemen ikäluokka oli kuitenkin väliinputoaja, sillä suomen kielen opettaja oli juuri silloin
äitiyslomalla.
– Tullessani Suomeen ajattelin, että omaksun suomen
kielen parissa vuodessa ja
sen jälkeen työllistyn, mutta
ei se niin helppoa ollutkaan.
– Suomessa maahanmuuttajilta vaaditaan erittäin
hyvää kielitaitoa verrattuna
moniin muihin maihin.

Tullessaan Suomeen Nadja Kärmeniemellä oli jo
yliopistokoulutus Petroskoin yliopistosta, jossa hän
opiskeli lasten psykologiaa ja erityispedagogiikkaa.
Opintojaan hän on jatkanut Suomessa valmistuen
Helsingin yliopistosta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja Jyväskylän yliopistosta erityispedagogiksi.
Hän on myös työnohjaaja ja
nepsy-valmentaja.
Kaikki tämä mahdollistui
Suomessa vasta sen jälkeen, kun Kärmeniemellä Nadja Kärmeniemeä harmittaa, ettei suomalainen yhteiskunta osaa hyödyntää maahanmuuttajien osaamista ja
oli riittävä suomen kielen potentiaalia.
taito. Työvoimapoliittisen
Nadja Kärmeniemi
koulutuksen
kursseista heiltä puuttuu, eikä nähdä,
z Syntynyt vuonna 1981 Karjalan Tasavallasta
hän ei anna kovin korkeaa mitä heillä jo on. Useimmat
Mujeserskin kaupungissa.
arvosanaa.
ovat vahvoja ammattilaiz Asunut Kotkassa vuodesta 2007.
– Koulutusta on maahan- sia, mutta sitä yhteiskunta
z Varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogi,
muuttajille paljon ja eri- ei osaa hyödyntää.
työnohjaaja, nepsy-valmentaja
laista, mutta sen laatua ei –
Maahanmuuttajien
neuropsykologinen).
varmisteta. Minulla on sekä osaaminen tunnistetaan
z Työskentelee Haminassa monikielisten
hyvin myönteisiä kokemuk- heikosti.
perheiden ja lasten tukena ja kaupungin
sia että erittäin haasteelli- Pitempi versio jutusta on
henkilökunnan monikulttuurisen
sia tilanteita.
luettavissa: www.kymenosaamisen vahvistajana.
Kärmeniemen
mukaan suu.fi.
z Perhe: aviomies ja 12- ja 6-vuotiaat lapset.
maahanmuuttajien kohdalz Harrastaa opiskelua, liikuntaa ja perhettä.
la usein korostetaan, mitä

Kantolan konsertit jatkuvat
Tehtaanjohtajan
entinen asuintalo
on avoinna yleisölle koko kesän.
Pro Sunilan järjestämät kulttuuritilaisuudet Sunilan Kantolassa saavat kesän ja koronahelpotusten myötä lisää
vauhtia. Kantola soi! -konsertit jatkuvat yli lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen
12.-13.6.
Lauantaina 12.6. kello 18 konsertoivat Kantolassa ennenkin nähdyt ja kuullut laulajat
Riikka Pelo ja Riku Pelo sekä
pianisti Esa Ylönen. Konsertissa kuullaan Heikki Sar-

mannon lauluista koostettu
kokonaisuus, jossa Riku Pelo
kontrabasson kanssa ja Esa
Ylönen pianon takana loihtivat sävelmaiseman Riikka
Pelon äänelle.
Toisen kokonaisuuden konsertissa muodostavat meriaiheiset laulut. Esiintyjät
seilaavat erilaisissa tunnelmissa Myrskyluodon Maijasta Oskar Merikannon
Merellä-kappaleeseen.
Sunnuntaina 13.6. kello 15
musisoivat viulisti Katrin
Nachtigall ja pianisti Mikko
Hauhia. Nachtigalla soittaa Kymi Sinfoniettassa ja
Hauhia on myös kanttori ja
kuoronjohtaja.
Kaksikon konsertissa on lu-

vassa kevyttä klassista ja
tangoja.
Kantolan taidenäyttelytoiminta on pyörinyt maaliskuun alusta lähtien. Parhaillaan esillä on Anne-Maria
Björnisen maalauksia ja Helena Paakkisen tekstiilitaidetta
alakerrassa ja Suvi af Hällströmin teoksia yläkerrassa.
Heinäkuun puolessa välissä
avautuu kolmen taiteilijan
yhteisnäyttely. Kantolan valloittavat Alvar Gullichsen,
Johanna Gullichsen ja Rurik
Wasastjerna.
Gullichsenit
ovat serkuksia ja Maire Gullichsenin lapsenlapsia. Maire
Gullichsen oli Alvar Aallon läheinen ystävä. Wasastjerna
on arkkitehti ja Pro Sunilan

Esa Ylönen, Riikka Pelo ja Riku Pelo ovat merellisissä tunnelmissa.
perustajia.
Kantola on avoinna yleisölle

elokuun loppuun saakka tisu 12-18. Lippuvaraukset: ei-

jaanttila@outlook.com tai 045
6462.

/21

KESKIVIIKKO 9.6.2021 – NRO. 6/2021

KOTKAN PERUSSUOMALAISET
kuntavaaliehdokkaat 2021
130

131

132

133

Joy Aalto

Seppo Auraskari

Susanna Blomberg

Kimmo Dufva

Sairaalahuoltaja
Torimyyjä

Ajoneuvoyhdistelmän
kuljettaja

Lähihoitaja

Ravintolapäällikkö

138

139

140

134

136

135

Juho Eerola

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

Hanna Kurki

Jan Kyötikki

Krista Laamanen

Mauri Lahtinen

Antti Laine

Kirvesmies

Sisustusmyyjä
Eläkeläinen

Kuvataiteilija
kuvanveistäjä

Ravintolapäällikkö

Henkilöliikenteen
ammattilainen

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

Merikapteeni, 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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OPEN AIR JÄRJESTETÄÄN
UUDESSA PAIKASSA

KASVATUS - OPPIMINEN TERVEYS - KULTTUURI

A

64

LASSA
O
S
T
E
M
A
T
T
UU

AUTOILIJOILLE

Eeva-Liisa
FrilanderPaavilainen

“Mennen tullen”

LOUNASTA
Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
puh. (05) 228 1281
Karhulan Veikot
La 12.6. klo 9 - 13 Karhulan torilla

Myynnissä fanituotteita sekä muuta mukavaa ja tulevan
kauden 21-22 kausikortteja ennakkoon.
Tavattavissa edustusjoukkueiden pelaajia.
Tavataan toril Tervetuloa!

Hyvinvoiva ja
elinvoimainen
Kotka
- meille
kaikille.

109

Päivi Pirtilä

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

Öljynvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Ohjauskulmien säädöt
Renkaanvaihdot
Korjaukset

TERVETU

LOA!

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17
löydät meidät myös facebookista ja instagramista

Maksaja: P. Pirtilä

Tule ja maista!

Tapahtuma on kokonaisuudessaan
anniskelualuetta. Tästä syystä tapahtuman ikäraja on K-18.

Kantasataman rakennustöistä johtuen Kotka Open
Air järjestetään uudessa
paikassa lähellä Mussalon
satamaa (Kotolahdentie 7).
Uusi alue on suurempi kuin
entinen, mikä mahdollistaa muun muassa THL:n
ohjeen mukaiset riittävät
etäisyydet
henkilöiden
välillä.

Lippuja tapahtumaan myy
Tiketti.

Kasv.tiet.tohtori, SHO
Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

klo 10-14

Kotka Open Air pidetään
myös tänä vuonna, mutta
uudessa paikassa . Kotka
Open Air 18.-19. kesäkuuta
on Suomen Suomen kesän
ensimmäinen metal & hard
rock -festivaali.
Lavalla nähdään kahden
päivän aikana yhteensä 14
yhtyettä.

AUPPA
JYLPYN KYaaLlaÄuK
starvikkeet
• remontti- ja m okraus
• työkonevu

0500 654 301rjausta

ko
EDULLISTA pienkone10
Jarmo 044 977 44

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30
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Puumarket

edullinen, palveleva rakennustarvikeliike
28 x 95mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

28 x 120mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

1

2

95

28 x 145mm
Ruskea uritettu
Kestopuu

3

19

55

/jm

/jm

/jm

28 x 145mm
Lehtikuusi
Terassilauta

42 x 42/32mm
Ruskea Säleikkörima
Kestopuu

45 x 120mm
Ruskea Kaidepuu
Kestopuu

4

2

6

89
/jm

Puumarket
KOTKA

25
/jm

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

60
/jm

Avoinna
ma-pe 7.00-17.00
la 9.00-13.00

24/

NRO. 6/2021 – KESKIVIIKKO 9.6.2021

URHEILU

Saako Roope KTP:n lentoon?
K U VAAJA©JOR MA JY R K IL Ä

Roope Mäkelä.

Karhulan Peli-Karhujen kasvatti Roope Mäkelä, 47, on tottunut voittamaan. Urallaan seitsemän Suomen mestaruutta pelaajana tai valmentajana saavuttanut Mäkelä valmentaaa ensi kaudella Korisliigan KTP-Basketia. Tuoko Mäkelä voittajan kosketuksen mukanaan?
JORMA JYRKILÄ
Kaikkien kotkalaisten tuntema KTP:n kanssa, olisi tämä tilaisuus – Oishan tämä voinut osua muukorispersoona Roope Mäkelä otti mennyt, Mäkelä sanoo.
hunkin vuoteen, mutta hyödyllikeväällä vastaan KTP - Basketin Paineet tulevat työn mukana nen varmasti, Mäkelä uskoo.
päävalmentajan pestin jo toisen luontaisetuina.
Mäkelän polku Korisliigan päävalkerran.
–Täällä seurataan hemmetis- mentajaksi on ollut ehkä hieman
– Jos minulta kysytään missä ti koripalloa. Sama se on tietysti tavallisesta poikkeava. Pelaajauolen valmentanut, en edes mai- muuallakin. Pohjimmiltaan po- ra päättyi KTP:ssa keväällä 2005
nitse ensimmäistä pätkää, Mäke- rukka on varmasti tukena. Vielä vain 31-vuotiaana.
lä sanoo.
en paineita tunne, mutta varmas- – Olin useita vuosia työelämässä.
Ensivisiitillään Mäkelä tuli erote- ti kun kausi lähestyy.
KTP:ssa käväisin nollaeuron sotun Miikka Sopasen tilalle maalis- Tyyliään Mäkelä ei aio muuttaa.
pimuksella. Jatkosta ei edes keskuussa 2009.
– Uskon ja luotan ihmisiin sekä kusteltu, Mäkelä muistelee.
– Tulin ihan pystymetsästä. En yhdessä tekemiseen. Juttelen Kipinä valmentamiseen syttyi, ja
ollut valmis. Valmensin 6–7 peliä paljon. Yritän luoda positiivista Mäkelä toimi juniorivalmentajana.
runkosarjassa ja putosimme pu- henkeä. Pitää uskaltaa epäonnis- – Silloin aloin miettimään, että
dotuspeleissä ekalla kierroksella tua. Nämä ovat asioita, joita kaik- oisko valmentaminen kuitenkin
3–0, Mäkelä muistelee.
ki luettelevat, mutta kaikki eivät mun juttu.
Tällä kertaa on tosi kyseessä. Pe- niissä onnistu, Mäkelä sanoo.
Mäkelä astui naisten Korisliigan
laajaurallaan kaksi Suomen mes- Joukkueurheilussa on kaksi lah- joukkueen päävalmentajaksi niin
taruutta sekä Espoon Hongan jomatonta mittaria. Sijoitus run- ikään kolme mestaruutta voitettä KTP:n riveissä voittanut Mä- kosarjassa ja menestys pudo- taneen Seppo Kurjen jälkeen kekelä ei peittele kunnianhimoaan.
tuspeleissä ratkaisevat kaiken. väällä 2016.
– Tyylini on ilmoittaa mestaruus Korisliigassa, jossa neljän ulko- – Hieman emmin siinä vaiheessa,
tavoitteeksi. En tiedä teenkö nyt maalaispelaajan vuoksi joukkuei- mutta päätin ottaa Sepon tarjosamoin. Kun kyseessä on ammat- den vaihtuvuus on suuri, on peli aman ”elinkautisen” itselleni, Mätilaisjoukkue, pitää aina pärjätä, ehkä vieläkin raaempaa.
kelä muistelee.
Mäkelä sanoo.
– On valittava neljä amerikka- Alku ei ollut ruusuinen.
Mäkelä tietää, että KTP – Baske- laista pelaajaa. Sillä on suuri mer- – Hyppäys junnuista oli paljon
tin päävalmentaja on Kotkassa kitys. Siinä pitää onnistua, sillä isompi kuin olin ajatellut. Häviseurattu hahmo. Edessä on uran budjettimme ei ole suurimpien simme kahdeksan 10 ensimmäisestä pelistä. Sitten alkoi kulkea
todellinen näytön paikka.
joukossa, Mäkelä sanoo.
– Päätös lähteä KTP:n valmenta- Yksi on jo valittu, kun KTP julkaisi ja olimme välierissä.
jaksi ei ollut helppo, mutta tässä 33-vuotiaan takamies Richie Wil- Neljä seuraavaa kautta menivät
tilanteessa luonteva.
liamsin kiinnittämisen. Päätösten jo niin sanotusti putkeen. PeKa
Mäkelä tottui voittamaan myös tekoa vaikeuttaa se, että Hollan- voitto kaiken mahdollisen. MäkePeli-Karhujen
valmentajana. nissa loppukauden ollut Joonas lä vannoo yhteistyön nimiin.
Naisten korisliigan kolme viimeis- Lehtoranta ja Ura Basketin Mikael – Tottakai pitää arvostaa itseä
tä SM-kultaa ja kaksi Suomen cu- Aalto eivät ole päätöstään KTP:n ja pelaajia, mutta taustaryhmän
pin kannua ovat löytäneet tiensä suhteen tehneet.
merkitystä ei voi liikaa korostaa.
Kotkaan.
Mäkelällä on hyviä näyttöjä ame- PeKan edustusjoukkueen tuki- ja
Mäkelä ja KTP neuvottelivat jo rikkalaispelaajien
postimyyn- taustaryhmä palkittiin Vuoden
keväällä 2018, kun PeKa oli voit- tikatalogien
onnistuneesta koripalloilmiönä. Tukiryhmään
tanut ensimmäisen mestaruu- selailusta.
kuuluvat muun muassa Kimmo
tensa, mutta se ei vielä johtanut – Zykera Rice on sarjan paras pe- Koukkula, Joona Etula, Pekka Josopimukseen.
laaja. Brooke McCarty (2018-19) oli hansson, Antti Silvonen, Kimmo
– Olemme Pihvin (KTP Basketin WNBA-tasoinen takamies, Mäke- Harsia ja Esa Kivimäki.
puheenjohtaja Jyrki Lindström) lä sanoo.
– Ehkä eniten olen ylpeä, että
kanssa todenneet, että silloin ei Puheissa ollut KTP:n kotkalaista- onnistuimme saamaan aikaan
ollut vielä oikea hetki. Nyt koen minen jäi Vili Nymanin paluuseen jonkinlaisen buumin. Se on myös
vahvasti, että olen valmis, Mäkelä Kouvoista.
erinomaisen juniorityön ansiota.
sanoo.
– Kaukiaisen Severin kanssa Harrastajien määrät ovat kasIkkuna avautui uudelleen, kun neuvottelimme, mutta hän päätti vussa ja se näkyi myös meidän
Tomi Kaminen irtisanoutui KT- mennä Kauhajoelle. Onnea Seve- katsomossa ennen koronaa.
P:n päävalmentajan paikalta rille sinne, Mäkelä kertoo.
Yksi
asia
Mäkelää
jäi
tammikuussa.
Mäkelällä on edessään rankka tal- ”harmittamaan”.
– Jos nyt joku olisi tehnyt vaikka- vi, sillä hän suorittaa myös koripal- – Voitimme viisi pyttyä, mutta
pa kolmen vuoden sopimuksen lon huippuvalmentajatutkintoa.
emme kertaakaan kotikentällä.
Roope Mäkelä
z Syntynyt 11.3.1974 Karhulassa
z Kasvattajaseura Peli-Karhut
z Pelaajana SM-sarjassa 1991-96 KTP, 1996-2002 Espoon Honka, 2002-05 KTP
z Pelaajana SM 1993 ja 1994 KTP, SM 2001 ja 2002 Honka
z SM-sarjan kehittynein pelaaja 1994 ja 1995
z SM-sarjan vuoden pelaaja 2001
z Valmentajana SM-sarjassa keväällä 2009 KTP - Basket
z Valmentajana naisten Korisliigassa 2016-20 Peli-Karhut
z Valmentajana SM 2018, 2019 ja 2021
z Naisten Korisliigan vuoden valmentaja 2018 ja2021
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Serkukset Sasu Toikka (vas.) ja Henri Heikkilä pelaavat jälleen pesäpalloa samassa joukkueessa, kun Toikka palasi Kouvolasta vahvistamaan Haminan Palloilijoita Superpesiksessä.

Serkukset taas samassa jengissä
HP:n juniorimyllyn kirkkaimmat helmet
palasivat Vallikentälle – Haminan Palloilijat valmis Superpesiskauteen

Sasu Toikka,30, ja Henri
Heikkilä,29, pelaavat jälleen yhdessä. Sen lisäksi,
että miehet ovat keskenään serkuksia, he ovat
myös alkavan Superpesiskauden 2021 mielenkiintoisimmat seurattavat HP:n
oranssipaidoissa.
Palataan ensin ajassa 10
vuotta taaksepäin. Haminan Palloilijat on juuri
voittanut Alajärven Ankkurit ensimmäisessä nousupelissä kotonaan Vallikentällä. HP:n tahtipuikkoa
lukkarina heiluttaa vasta
19-vuotias
superlupaus
Henri Heikkilä ja sisäpelin
liiderinä toimii 20-vuotias
Sasu Toikka. Voitonjuhlat
ovat ylimmillään ja asiantunteva haminalainen pesäpalloyleisö janoaa nousua Superpesikseen.
Kolme ottelua myöhemmin
Alajärven Ankkurit on voittanut sarjan otteluin 3-1 ja
Haminan unelma noususta

”

Meillä on tosi
iskukykyinen ja
on pirstaleina. Samalla ha- nälkäinen ryhmä.
EERIK HÄKÄMIES

joaa koko HP:n joukkueen
runko, ja Heikkilän ja Toikan
tie vie naapuriseura Kouvolan Pallonlyöjiin.
– Molemmat kotipelit pelattiin silloin hyvin. Vieraissa ei saatu mitään aikaiseksi ja se sarja oli sitä
myötä taputeltu, muistelee
Heikkilä.
–Meillä oli silloin projekti
Haminassa menossa, että
pelattaisiin vasta seuraavana vuonna noususta.
Oltiin tavallaan vuosi liian
aikaisin kamppailemassa.
Nälkä kasvoi sitten syödessä ja halusi päästä pelaamaan sinne korkeimmalle sarjatasolle, kertoo
Toikka.
Serkusten tie tosiaan vei
Kouvolaan
seuraavaksi
kaudeksi. Tämän jälkeen
herrojen urapolut erosivat
toisistaan aika lailla. Kouvolan Pallonlyöjät jäi Heikkilän osalta vuoden mit-

Meillä on eväät
mihin tahansa.
Tietysti pitää olla
täydellinen kausi,
jotta play-offit olisivat mahdolliset
SASU TOIKKA

taiseksi matkaksi, kun taas
Sasu Toikka pelasi siellä
yhteensä yhdeksän kautta
ja kasvoi kouvolalaisyleisön
suosikiksi.
– Nuorena kloppina sinne
lähdettiin. Kyllä se aika siellä vähän niin kuin kasvatti
pojasta miehen. Siellä opin
harjoittelukulttuurin ja sen,
mitä se urheilijan elämä on.
Tuli koettua Kouvolassa
kaikki vaiheet pudotuspelijoukkueeksi kasvamisesta

aina finaalipeleihin saakka.
Ainoastaan se kirkkain jäi
saavuttamatta, muistelee
Toikka.
Heikkilä palasi Haminan
oranssipaitoihin Kouvolassa vietetyn vuoden jälkeen
ja on sen jälkeen edustanut
vain HP:ta.
– Lukkarointi alkoi tuntua
jo Kouvolassa vaikealta.
Muutaman kauden vielä
syötin HP:ssa sen jälkeen,
kunnes siirryin linjaan ja
sillä kaudella noustiinkin
vähän yllättäen Superiin,
kertaa Heikkilä.
- Tippumisen jälkeinen
vuosi oli erittäin raskas ja
mielessä kävi jopa lopettaminenkin. Nautin kuitenkin treenaamisesta ja sitä
kautta jaksoin puurtaa. Viime kausi oli sitten urani ehjin ja palkinnoksi tuli nousu
takaisin Superpesikseen.
Palataan nykyhetkeen. Kukaan ei voi tietää, minkälainen Haminan Palloilijat olisi tänä päivänä, jos se olisi
noussut aikoinaan Alajärveä vastaan. Jossittelu on
kuitenkin turhaa. Alajärven
ankkuri on uponnut ja Haminan oranssipaidat ovat

valmiita Superpesiskesään
2021.
– Meillä on tosi iskukykyinen ja nälkäinen ryhmä
kasassa. Eväät meillä on
mihin vaan. Tietysti pitää
olla ihan täydellinen kausi, jotta playoffit olisivat
mahdolliset, arvioi Toikka
luottavaisena.
– Runkohan meillä on pitkään ollut ykköspesistasolle hyvä. Nyt tuli vielä
kovia
täsmähankintoja
lisäksi. Jos peli alkaa vaan
rullaamaan, niin pärjätään
ihan varmasti, arvioi puolestaan Heikkilä.
HP onnistui tosiaan erinomaisesti siirtomarkkinoilla. Sasu Toikan lisäksi HP
hankki myös muita jo pääsarjatasolla rutinoituneita
pelaajia. Teemu Rouhiainen
tuli viilettämään oranssipaitojen keulaan, Ville Kotro on ulkopelin erikoismies
ja Kimmo Lukkari antaa
vahvuutta kotiuttajapuolelle. Myös viime kaudella
välivuoden huippupesiksestä pitänyt Jani Ahonen
on esiintynyt edukseen
harjoituspeleissä.
Sasu Toikan pitää alku-

kaudella sivussa vielä
akillesjänneleikkausesta
toipuminen. Henri Heikkilä valittiin viime kauden
päätteeksi vuoden ykköspesispelaajaksi ja mies
uhkuu näytönhaluja nyt
pääsarjatasolla.
– Ykköspesiksessä olen
näyttänyt useamman vuoden, että pystyn pelaamaan hyvää sisäpeliä. Nyt
tarvisi näyttää myös, että
Superissa pärjää omilla
vahvuuksillani.
– Eka laitetaan paikat kuntoon. Sen jälkeen tavoite
on olla oma paras versio itsestäni. Minun pitää pystyä
myös johtamaan ja näyttämään esimerkkiä muille, päättää HP:n kapteeni
Toikka.
Superpesis
käynnistyi
HP:n osalta toinen päivä
kesäkuuta. Joensuun Maila oli kotikentällään 2-0
parempi.
Ensimmäinen
kotipeli kannattaa alleviivata kalenteriin isolla, sillä
12.6 Vallikentällä on edessä
kiihkeä Kymenlaakson paikalliskamppailu Haminan
palloilijat vastaan Kouvolan Pallonlyöjät.
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PESUKUPONKI

PAIKALLISESTI
PARASTA

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU
ovh. 19,80

15,-

Brilliant Plus+ -käsittelyllä kohti kesää suojaa ja kiiltoa autollesi vuosiksi!

KIILTOPESU

Keraaminen Brilliant Plus+ -käsittely antaa autollesi kiiltävän ja vettä hylkivän
maalipinnan, sekä tekee autonhoidosta helppoa useiksi vuosiksi. Käsittely
myös suojaa maalipintaa ulkoisilta rasituksilta.

ovh. 25,80

19,-

Valitsitpa sitten autoosi Finikorin ruostesuojauksen, kestopinnoituksen
taikka äänieristyken, on autosi hyvissä käsissä!

www.uusiautosuojaamo.fi - (05) 2286 197

Avattu uudet

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

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

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

KOTKA

HOHTOPESU
ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
30.6.2021 asti

A



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

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

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

 RS KOURU
 



  

 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet





 

Puh. 040 553 2025



Kirjan julkistamistilaisuus



Martti Jussi-Pekka:

 

  


  



Ikuisesti
virtaava vesi

Kärkisaaressa 12.6. klo 13
Soittoa, runoja, lauluja
Hauska tai nostalginen
pukeutuminen toivottavaa!

Kirjoja voi kysellä myös:
044 275 71 75
Karhulan Veikot
La 12.6. klo 9 - 13 Karhulan torilla

Myynnissä fanituotteita sekä muuta mukavaa ja tulevan
kauden 21-22 kausikortteja ennakkoon.
Tavattavissa edustusjoukkueiden pelaajia.
Tavataan toril Tervetuloa!

1) Arto Bryggaren, juostu
Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1984.
2) 800 verenluovutusta.
3) Vuonna 1968.
4) Vuonna 1966.
5) Kryptovaluuttoja. Digitaalisia virtuaalivaluuttoja
on olemassa jo lukuisia,
tunnetuin niistä on bitcoin.
6) Kuntien keskusvaalilautakunnat saavat aloittaa
ennakkoäänten laskemisen vaalipäivänä, sunnuntaina kello 15 (erityisestä
syystä
aikaisemminkin,
mutta aikaisintaan kello
12).
7) Yli puolet, 54 prosenttia. 44 prosenttia ilmoitti
käyttävänsä sen uuden
auton hankintaan, 2 prosenttia joukkoliikenteen
palveluihin.
8) 18-vuotias.
9) Yksi, Daniel O`Shaugnessy, HJK.
10) Jo edellisenä päivänä,
25.6. aamupäivällä.
11) Vuonna 1974.
12) 104 miljardia euroa
(Suomen Pankin tilastotieto huhtikuu 2021).

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558

Toimitus:

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

Ulkoasun suunnittelu:

Ilmoitusmyynti:

Taitto:

Jallu Kauppinen
040 515 6811
myynti@kymensuu.fi

Ilmoitusten valmistus:

Painopaikka:

Natasha Design Ky

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Jyri Kuparinen
044-3397671

Seuraavaksi keskiviikkona 7.7.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

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

28/

- 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)

akkuporakonesetti
Valtti Color
kuullote
- väritön
-voidaan sävyttää

38,50€ / 2,7L
(14,26€/L)

DDF485RGJ
-hiiliharjaton
- 2x6,0Ah akkuja
-laturi

299€
vain Haminassa

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

NRO. 6/2021 – KESKIVIIKKO 9.6.2021

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

