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KYMEN
LAAKSON
MUSEO

Johanna Gullichsen & Alvar Gullichsen
näyttely - utställning - exhibition
Kantola, Sunila, Kotka

Yläkerran kokoushuoneessa Rurik Wasastjernan piirustuksia "Saunaunia" ja Matti Kangaspuron pienoismalleja.

Näyttelyt avoinna - Utställningarna öppna - Exhibition dates:
16.7.-31.8. ti-su 12-18, tis-sön 12-18, tue-sun 12-18

Avajaiset - Vernissage - Opening

15.7. 2021 15-17

Tervetuloa - Välkommen - Welcome
Kymenlaakson rahaston ja
Kotkan kaupungin tuella

Kantola, Kantokatu 5, 48900 Kotka | Pro Sunila Eija Anttila: +358 (0)45 1246462
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Eläintalo auttaa kodittomia eläimiä
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Viime kevät oli surullista aikaa eläinsuojelurintamalla. Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen (EKEY) varapuheenjohtaja Lotta
Kuronen sanoo, että erityisen sairaan kissapopulaation kissoista valtaosaa ei ehditty pelastamaan.
EKEY:n eläintalo kodittomille löytöeläimille
aloitti toimintansa vuosi sitten Kotkan Hovilassa. Itse yhdistys on vuoden vanhempi.
Yhdistys on ehtinyt auttaa lukuisia eläimiä,
pääosin populaatiokissoja.
Kuronen kertoo, että kissapopulaatio kasvaa
sisäsiittoisesti, ravinto on mitätöntä ja ulko- ja
sisäloisten lisäksi kissoja vaivaavat rakenteelliset puutteet.
Populaatiot syntyvät, kun ihminen luulee auttavansa ruokkimalla vieraita kissoja pihapiirissään.
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EKEY:n varapuheenjohtaja Lotta Kuronen on yksi vapaaehtoisista, jotka auttavat kodittomia kissoja uuden ja paremman elämän alkuun.

Gullichsenit esillä Kantolassa

Jouko Rauhala luottaa
yhteistyöhön
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Kymijoki on myös
liikuntaväylä

/8-9

/10
Serkukset ja taiteilijat Alvar ja Johanna Gullichsen pitävät yhteisnäyttelyn Sunilan Kantolassa heinäkuun puolivälistä
alkaen. Kesänäyttelyssä ovat esillä myös Rurik Wasastjernan ”Saunaunia” ja Matti Kangaspuron pienoismalleja.
Gullichsenit ovat samalla isovanhempiensa Maire ja Harry Gullichsenin jalanjäljillä.

Sami Kolamo kirjoittaa
jalkapallon kauneudesta

/13
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PÄÄKIRJOITUS
Yrittäjämyönteisyys on
asennekysymys
Kotka on saanut säännöllisesti heikon arvosanan
yrittäjämyönteisyyskyselyissä. Monet, ainakin vastuulliset virkamiehet, ihmettelevät, miksi. Tilanne
oudoksuttaa, koska se ei ihmettelijöiden mielestä
vastaa heidän omaa kokemustaan.
Hyvää on se, että yritysbarometrien tulokset on
otettu Kotkassa vakavasti ja asialle pyritään tekemään jotain. Ja paljon on tehtykin. Iso laiva kääntyy
kuitenkin hitaasti. Perinteisen suurteollisuusalueen
muuttuminen notkeaksi pk-yritysten paratiisiksi
käy hitaasti.
Kyselyiden tuloksiin eivät vaikuta julistukset ja
kauniit puheet, eivät kampanjat eivätkä iskulauseet. Niissä näkyvät pienet arkipäivän kohtaamiset,
kohtelu, jonka yrittäjä saa yksittäiseltä virka- tai
luottamushenkilöltä. Kysymys on ennen kaikkea
asenteesta. Kun asenne on kohdallaan läpi koko organisaation, voidaan alkaa odotella parempia sijoituksia myös tutkimuksissa.
Viereisellä sivulla olevassa haastattelussa Kotkan
kaupungin hallituksen tuleva varapuheenjohtaja
Jouko Rauhala (kok.) aikoo luottamustoimessaan
kiinnittää asiaan huomiota. Se on hyvä, jotta koskaan ei enää toistuisi se, mitä Kymijoen matkailun
pioneerit Martti ja Aila Jussi-Pekka joutuivat aikanaan kokemaan kaupungin taholta.
Jussi-Pekkojen taistelusta byrokratiaa vastaan voi
lukea Martti Jussi-Pekan kirjoittamasta, juuri ilmestyneestä kirjasta Ikuisesti virtaava vesi. Kirja pistää
miettimään.
Kymijoen tarinoita -juttusarjan viimeisessä osassa
(sivu 8) puolestaan nykyinen Kymijoen matkailuyrittäjä Sauli Orimus harmittelee sitä, ettei kukaan muu
yrittäjä ole löytänyt luonnonkauniin joen mahdollisuuksia. Yhteistyössä olisi helpompi markkinoida
yhtä Suomen parhaimmista lohijoista esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla. Ehkä joku muukin on Kymijoen löytänytkin, mutta onko Kotkassa uskallusta
yrittää?
EIJA ANTTILA

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Loikka oikeaan suuntaan
Imatran kaupunki liputti viime viikolla ensimmäistä
kertaa Pridea. Sateenkaarilippua ei nostanut Ukonniemen urheilukentän salkoon kaupungin teknisen
toimen päivystäjä, vaan kolmiloikan tuore suomenennätysnainen Senni Salminen. Samalla Imatra halusi toivottaa kirkkaimmalle urheilutähdelleen onnea Tokion
olympialaisiin. Senni seurustelee kuvataiteilija Piiti
Blomqvistin kanssa, joka on myös kotoisin Imatralta.
Puheessaan Senni kiitti Imatran kaupunkia askeleesta
oikeaan suuntaan. Tässä yhteydessä tosin olisi osuvampaa puhua loikasta.
Pyhtäällä ei tietääkseni tänä vuonna sateenkaarilippu
vielä liehunut salossa, mutta ymmärsin kunnanjohtaja
Jouni Ehon puheista, että ensi vuonna liehuu.
Kotkassa liputettiin progressiivisilla Pride-lipuilla,
sielläkin ensimmäistä kertaa. Kaupunginjohtaja Esa
Sirviön kaupunkistrategiaan (rohkeus, reiluus, rakkaus) pohjautuvia perusteluja liputuspäätökselle on
ilo lukea.
Haminassakin Pridea liputettiin ensimmäistä kertaa.
Virkamiespäätöksen teki kaupunginjohtaja Hannu
Muhonen. Päätös oli tietenkin oikea, mutta liputuspaikka väärä. Lipputornin lyhyt salko on kuin hammastikku verrattuna satametriseen suurlipun salkoon,
jossa Pride-lipun olisi ilman muuta pitänyt hulmuta.
Nyt ainakin minulle jäi kompromissin maku. Haluttiin
liputtaa, mutta vähän piilossa ja huomaamatta, ettei
kukaan vain suuttuisi. No, pahoittihan silti joku mielensä, mutta se on vain merkki siitä, että muutos pa-

rempaan on alkanut.
Tutkin ennen kuntavaaleja Setan Facebook-sivuja,
jossa oli luettelo sateenkaarioikeuksiin sitoutuneista
ehdokkaista. Haminassa sitoutuneita oli yksi, Pyhtäällä kaksi. Kotkassa määrä oli 31. En sitten tiedä, kuinka
moni heistä pääsi valtuustoon.
Setan listan perusteella ei Haminaa eikä Pyhtäätäkään
voi hyvällä tahdollakaan kutsua sateenkaarikunnaksi.
Kotkassa tilanne on valoisampi. Mutta Pride-liputusten
alkamisen myötä kaikissa kolmessa kunnassa ollaan
tiellä kohti vapaamielisempää tulevaisuutta.
Pyhtää, Kotka ja Hamina tarvitsisivat Senni Salmisen
kaltaisia esikuvia edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa alueellamme. Jouni Ehon Facebookin profiilikuvassa on sateenkaarikehys, mutta ei entisestä koripalloilijasta varsinaiseksi nuorisoidoliksi enää taida olla.
Missä luuraa Pyhtään Senni Salminen, joka loikkaisi oikeaan suuntaan? Tai Kotkan Tuure Boelius? Tai Haminan Sanni, joka loisi myönteisellä
esimerkillään vapaamielisen, suvaitsevan ja turvallisen ilmapiirin,
jossa kenenkään ei tarvitse salata erilaisuuttaan.

Ilkka Muurman

Kymensuun uutiset myös verkossa
Kymensuu-lehden verkkosivuilta löydät tuoreimmat
uutiset löydät osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyy myös kaikki näköislehdet.
Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 25.8.2021.

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.

Vaalien jälkeen on syytä olla viisas
Kuntavaalit käytiin ja valituiksi tulleet sekä eri
sortin kunnallisjärjestöt ovat aloittaneet paikkajaon puolueiden välillä ja niiden sisällä.
Pyhtäällä meno näyttää hyvähenkiseltä, kuten
on viime vuosina ollut tapana, eikä ilmeisesti
myöskään Kotkassa ole tässä suhteessa myrskyjä odotettavana.
On inhimillistä, että valituiksi tulleilla on suuria
odotuksia. Joidenkin kohdalla toiveet täyttyvät, mutta monet kokevat myös pettymyksiä, erityisesti, koska yleistyvä tapa on ollut,
että heti ensimmäisellä kaudella halutaan
merkittäviä tehtäviä. Kun itse tulin valituksi
ensimmäisen kerran, aluejärjestön puheenjohtaja Åke Engström muistutti, että kaupunginhallituksesta voi haaveilla kolmannella
valtuustokaudella.
Paljon tärkeämpää kuin paikkajako on politiikan sisältö. Oman aikani talousarviopäällikkö
Seppo Salonen tapasi sanoa, että valtuuston
tärkein ominaisuus on sen ennustettavuus. Siis,
että asioita valmistelevat virkamiehet voivat

luottaa, mistä kyetään päättämään, tai vaihtoehtoisesti mikä taas on liian kunnianhimoista.
Seppo oli taitava budjettiniilo ja ymmärsi myös
politiikkaa. Luulen, että hänen kaltaisillaan virkamiehillä olisi nykyisessä kuntamaailmassa
vaikeaa. Kovin monessa Suomen kunnassa
valtuusto on kuin vauvan takapuoli. Yhtään ei
voi tietää, mitä sieltä tulee.
Mutta Kotkassa taidetaan olla menossa parempaan suuntaan. Valtuustossa ei enää juurikaan ole ”tähtipelaajia”, joiden ylikorostunut
ego vaati ylikorostunutta politiikkaa. Jos valtuusto on tylsä, se on ikävä juttu lehtitoimittajan näkökulmasta, mutta ei välttämättä
kuntalaisen.
Pääsin itse valtuustoryhmän puheenjohtajaksi hyvin nuorena. Myös demariporukkaa veti
toinen Sunilan poika, Veikko Yrkki. Pärjäsimme
hyvin, joskus niin hyvin, että vaalien alla sovimme pari riitakysymystä, jotta puolueemme
eivät näyttäisi liian samanlaisilta. Kaupunginjohtaja Risto Parjanne ei myöskään aina ollut

”ihastunut” hyvästä yhteistyötä. Hänellä oli
tapana sanoa, että, jos lähdette Yrkin kanssa
reissuun, tulette sieltä takaisin jonkun jalkapallohallin, tai Popinniemen viemärihankkeen
kanssa ja laskun lähetätte minulle.
Kahdeksankymmentäluvun kuntamaailma oli
erilainen kuin nykyinen, eikä sen ajan oppeja
voi soveltaa juurikaan nykyhetkeen. Mutta yksi
asia on muuttumaton, kyky tehdä yhteistyötä
puolueiden ja ihmisten välillä. Soteuudistus tulee muuttamaan kunnan roolia. Voidaan jopa
uumoilla sillä, onko palvelutuotanto siirtymässä pitkässä juoksussa kokonaan kuntatasolta maakuntatasolle. Itse en sellaista kannata,
mutta vaaran merkkejä on olemassa. Vaatimustaso siis kasvaa koko ajan.

jotka eivät jää pelkästään jonon jatkoksi, vaan
yltävät ministerisalkkuihin saakka.
Olikohan se italialainen filosofi ja valtiomies
Niccolo Machiavelli, joka aikanaan sanoi, että
politiikka on mahdollisuuksien taitamista.
Sitä se on. Mahdollisuudet voi pilata, tai käyttää hyödykseen.
Uudet valtuustot ovat paljon
vartijoina.

Kotkalla on mahdollisuutensa. Tarvitaan kuitenkin yhteistyötä ja edunvalvontaa. Jälkimmäinen aihekokonaisuus edellyttää, että ainakin kaupungin suurimmista puolueista kasvaa
poliitikkoja Arkadianmäelle, ja vielä sellaisia,

Kari Häkämies
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Lopputulos ratkaisee, ei se,
millä puolella sydän on
Jouko Rauhala haluaa tuoda kotkalaisen
kuntapolitiikkaan suoraviivaista, rehellistä ja avointa yhteistyötä.
EIJA ANTTILA

Suurella äänimäärällä (572)
Kotkan
kaupunginvaltuustoon valittu Jouko
Rauhala (kok.) pääsee heti
ensikertalaisena vastuullisiin tehtäviin kuten oletettavaa olikin. Kokoomus
valitsi hänet kaupunginhallituksen ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi.
Rauhala jäi Puolustusvoimien reserviin yli 35 palvelusvuoden jälkeen puolitoista vuotta sitten.
– Työhalukkuutta ja -kykyä
vielä jäi, ja halusin kohdistaa sen asioihin, jotka koen
tärkeiksi ja tarkoituksenmukaisiksi, Jouko Rauhala
perustelee lähtemistään
mukaan politiikkaan.
Politiikkaan Rauhala tulee
aivan pystymetsästä. Viime
vuodenvaihteeseen saakka
hän oli yhteiskunnallisten
asioiden sivustaseuraaja,
jolla ei ollut minkäänlais-

”

Halua ja kykyä
jäi vielä.
JOUKO RAUHALA

”

Politiikkaa
tehdään
kompromissien
kautta.
ta kokemusta politiikasta.
Puolustusvoimien
henkilökuntaan
kuuluneena se ei tietysti olisi ollut
mahdollistakaan.
Rauhalan sivustaseuraajat
puolestaan olivat sitä mieltä, että eversti evp:n osaamisella ja ajattelutavalla olisi tilausta kuntapolitiikassa.
Puolustusvoimissa Rauhala
työskenteli niin perusyksiköissä kuin keskijohdossa ja ylimmässä johdossa.
Kokemusta hänellä on niin
koulutuksesta, hallinnosta
kuin operatiivisestakin johtamisesta. Puolustusvoimien uudistamisen aikoihin hän oli joukko-osaston
komentajana hoitamassa
pioneerirykmentin
lakkauttamista. Yksi vuosi kului tarkkailijan tehtävissä
Kasmirissa.
Rauhalan taustasta huo-

Uusi kaupunginvaltuutettu Jouko Rauhala ponnahtaa heti kaupunginhallitukseen ja sen ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi.
limatta mitään sotilaallista kuria ja järjestystä ei
ole kaupunginhallintoon
odotettavissa. Rauhalan
ajattelutavan ytimessä on
päinvastoin hyvä yhteistyö.
– Kannatan suoraviivaista,
rehellistä ja avointa yhteistyötä, jossa ratkaisevaa on
lopputulos, eikä se, millä
puolella sydän on.
– Mielestä vähän huonokin
päätös on parempi kuin ei
päätöstä ollenkaan.
Vaikka Rauhalan puheet

ennen uuden valtuustokauden alkua kuulostavat
melko idealistisilta, hän
ei kiellä sitä, etteikö hän
vielä törmäisi poliittiseen
realismiinkin.
– Ihan varmasti niin tulee
tapahtumaan. Politiikkaa
tehdään kompromissien
kautta.
Itseltään Rauhala odottaa
nopeaa orientoimista uusiin tehtäviin, jotta hän olisi
tehtävien tasalla mahdolli-

simman pian. Konserniohje ja kuntalaki ovatkin jo
käsittelyssä.
– Odotan hyvää lähtöä ja
tukea omalta ryhmältäni.
Rauhala haluaa olla myötävaikuttamassa, että Kotkan isot hankkeet kulkevat
vastuullisesti eteenpäin.
– Vaikka ne ovatkin järjettömän suuria investointeja, niissäkin pitäisi nähdä
metsä puilta, vaikkei välittömiä tuottoja olisikaan
näköpiirissä.

Taustastaan johtuen hänelle ovat tärkeitä koulutukseen ja liikuntaan
liittyvät asiat kuten lähiliikuntapaikat,
Arto
Tolsa Areenan kunnostus ja uuden uimahallin
rakentaminen.
Ja jos Rauhalasta asia on
yhtään kiinni, Kotka ei tulevaisuudessa keiku kyseenalaisella paikalla Suomen yrittäjäkielteisimpänä
kaupunkina.

SRV aloittaa tapahtumakeskuksen rakentamisen
SRV:n osuus 35 miljoonan kokonaisbud- Rakennus Oy:n.
teen, toimivuuteen, saman–
SRV:llä
on
kokemusta
aikaiseen käyttöön ja ekojetista on 27,6 miljoonaa euroa.
SRV ja Backstaff Oy ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen Kotkan
tapahtumakeskus Satama
Areenasta. Yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kokonaisarvo on noin 27,6 miljoonaa
euroa. Rakennustyöt käynnistyvät heinäkuussa ja uusi
tapahtumakeskus valmistuu Kotkan Kantasatamaan
kesällä 2023.
Hankkeen
kokonaisbudjetti on 35 miljoonaa, josta 27,6 miljoonaa euroa on
SRV:n osuus. Loput 7,4 miljoonaa koostuvat muista
hankkeen kustannuksista, kuten suunnittelusta ja

hallinnointikuluista.
SRV on ollut mukana hankkeessa neljä kuukautta
kestäneen kehitysvaiheen
ajan. Kehitysvaiheen aikana
toteutettiin yhteistyössä
käyttäjien kanssa hankkeen
suunnittelua ja kehitettiin
paras toteutustapa tilaajan
määrittämille tavoitteille.
Areenan rakennuttamisesta vastaa Kotkan Julkiset
Kiinteistöt Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Backstaff Oy.
– Päätoteuttajan kilpailutusprosessi venyi melko
pitkäksi ja olen iloinen, että
saimme Satama Areenan
päätoteuttajaksi juuri SRV

paitsi vaativista puurakentamisen kokonaisuuksista,
myös näyttävistä areenahankkeista, kuten parhaillaan rakenteilla oleva Tampereen UROS LIVE -areena,
sekä kokous- ja tapahtumakäyttöön taipuvista tiloista, kuten esimerkiksi
Helsingin Yliopiston Tiedekulma. Voimme siis sanoa,
että olemme osaavissa käsissä, kertoo Backstaffin
projektipäällikkö Aleksi Sallinen tiedotteessa.
Tulevan areenan muunneltavien tilojen kerrotaan
soveltuvan erilaisille tapahtumille ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä
huomiota käytön helppou-

logisuuteen. Suunnittelussa
on otettu myös huomioon
rakennukselle haettavan
BREEAM-ympäristösertifikaatin vaatimukset, jotka
parantavat rakennuksen
tehokkuutta,
säästävät
kustannuksia ja maapallon
rajallisia resursseja.
Valmistuttuaan
rakennuksen
tapahtumatuotannosta vastaa Kotkan
tapahtumakeskus Oy. Lisäksi rakennuksessa tulee
toimimaan ravintolapalveluista vastaava Compass
Group ja tekniikkapalveluista vastaava Rajupaja Oy.
Rakennuksen
monitoimisuutta ja käyttötehokkuutta on vahvistettu

Havainnekuva tapahtumakeskuksen eteläisestä sisäänkäynnistä (ALA Arkkitehdit).
tapahtumakeskuksen viereen rakennettavan Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Xamkin
kanssa. Tapahtumakeskuk-

sen aula- ja ravintolatilat
tulevat toimimaan kampuksen pääsisäänkäyntinä ja
opiskelijaravintolana.
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Eläinsuojelun surullinen kevät
Kissapopulaatiot ovat iso haaste eläinsuojelutyössä.
Vuoden
täyttävässä
EKEY:n eläintalossa on autettu jo lukuisia eläimiä.
EIJA ANTTILA
E t e l ä - Ky m e n l a a k s o n
eläinsuojeluyhdistyksen
(EKEY:n) eläintalo kodittomille löytöeläimille aloitti
toiminta vuosi sitten Kotkan Hovilassa. Itse yhdistys
on vuoden vanhempi.
Yhdistys on ehtinyt auttaa
lukuisia eläimiä, pääosin
populaatiokissoja.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 17 sijaiskotia, joissa
on 1-9 kissaa kussakin.
Eläintalolla asuvat loput.
Yhdistyksen hoivissa on

kaikkiaan liki 60 omaa
kotia
odottavaa
kissaa. Pieniä pentuja näistä on parikymmentä.
– Kevät 2021 on ollut surullista aikaa eläinsuojelurintamalla, sanoo yhdistyksen
varapuheenjohtaja Lotta
Kuronen.
– Olemme kohdanneet
erityisen sairaan kissapopulaation, jossa valtaosalle
kissoista olimme paikalla
liian myöhään.
Kuronen kertoo, että kis-

sapopulaatio kasvaa sisäsiittoisesti, ravinto on mitätöntä ja ulko- ja sisäloisten
lisäksi kissoja vaivaavat
rakenteelliset
puutteet.
- Turkki on kauttaaltaan takussa, häntä puuttuu, kieli
roikkuu lähes kokonaan
ulkona suusta, kuola valuu, hampaita ei ole, suu on
mädäntynyt, ja kissa on villiintynyt, Kuronen kuvailee.
Osa kissoista on helppo
ottaa kiinni, koska pieni
sydän on lakannut toimimasta lukuisten sairauksien johdosta ja kaunis kissa
makaa vanhan ladon heinien päällä elottomana.
– Tässä kohtaa meillä on
tehtävänä enää pakata
ruumis pahvilaatikkoon.

Eläinsuojelutyö on iloisten
pelastamistarinoiden rinnalla vaikeita päätöksiä toisen elämän jatkumisesta.
Populaatiot syntyvät kun
ihminen luulee auttavansa ruokkimalla vieraita kissoja pihapiirissään.
Kissat lisääntyvät huomaamatta, eikä ihmisellä
olekaan enää varaa ruokkia
kymmeniä kissoja.
Kevät toi
mukanaan
myös pennut. Kohtaloita oli laidasta laitaan.
Kolme emoa samasta populaatiosta synnytti viikon sisällä jokainen omat
pentunsa.
– Olimme onnellisia, että
ehdimme ajoissa. Pennut
syntyivät sisätiloissa turK U VAAJA© E IJA ANT T I L A

Eläinten hyvinvointi on Lotta Kuroselle tärkeää siinä, missä ihmistenkin. Tämä kissa on jo tottunut ihmisiin ja odottaa
pääsyä oikeaan kotiin.

”

Eläinsuojelutyö
on iloisten pelastamiustarinoiden rinnalla
vaikeita päätöksiä.
LOTTA KURONEN

vassa. Eikä populaatio kasva enää.
Kahdet pennut ovat yhdistyksellä
pulloruokinnassa 24/7. Toisten pentujen emo oli menehtynyt
pentujen ollessa viikon
vanhoja ja yksityisihminen
otti yhteyttä yhdistykseen. Toiset pennut löytyivät ilman emoa vanhasta
varastorakennuksesta.
Pulloruokinta sitoo eläinsuojelijan
ympärivuorokautiseen läsnäoloon. Pentuja hoidetaan 2-3 tunnin
välein siihen asti, kunnes
pennut oppivat syömään
itsenäisesti
lautaselta.
Perinteinen kulkurikissan
tarina alkaa siitä, kun syystä tai toisesta kissa eksyy
omistajastaan ja jää yksin.
Suomen
sääolosuhteet,
ravinnottomuus,
reviiritaistelut, ihmisten pahuus,
kulkusairaudet ja luonnoneläimet tekevät yksin
jätetyn kissan elämästä
selviytymistaistelua.
Ekey on saattanut turvaan lukuisia omistajistaan ”eksyneitä” kissoja. Kissoja, joilla elämä

on
ollut
ala-arvoista.
– Kissat vieraantuvat ihmisestä sitä enemmän,
mitä pidempään ne ovat
ilman
ihmiskontaktia.
Eläinsuojelija on pelottava
ja kissa käyttäytyy häntä
kohtaan kuin pahinta vihollistaan eli puolustautumalla ja hyökkäämällä kohti.
– Hyökkäävä käytös on
useimmiten korjattavissa
pitkäjänteisellä ja periksiantamattomalla toiminnalla.
Kissalle annetaan aikaa
tottua ihmisen läsnäoloon.
Opetetaan, ettei ruokkivaa kättä tarvitse pelätä.
Yhdistyksellä toimii kissakuiskaajatiimi kissojen
sosiaalistamista
varten.
Kissakuiskaustyö
on
vapaaehtoistyötä
siinä, missä kaikki muukin
yhdistyksen
toiminta.
Käytännössä kuiskaushetki on aran kissan ja yhden
ihmisen välinen hetki ilman
mitään häiriötekijöitä. Silloin ei siivota hiekkalaatikoita, eikä ruokita kissoja.
Vaihe vaiheelta ja hitaasti etenemällä kissa totutetaan ihmiseen ja sen
kosketukseen.
– Mikään ei ole tässä vapaaehtoistyössä palkitsevampaa kuin aran kissan luottamuksen saavuttaminen
ja voit laskea kissan hyvillä
mielin omaan loppuelämän
turvalliseen kotiin.
Eläintalon pihalla vietetään
1-vuotissyntymäpäiviä
lauantaina 24.7. kello 10-15.
Luvassa on ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Lue pitempi versio EKEYstä ja kissojen kesyttämisestä
osoitteessa:
www.kymensuu.fi

Avidly Oy rakentaa Kantasataman brändiä

Tapahtumakeskuksen hallituksen pu- Kotkan Tapahtumakeskus työn Etelä-Kymenlaakson kerrotaan.
Asukkaat pääsevät vaiOy:n
hallituksen
puheenjoukkoliikenteelle.
–
Työpajassa
vallitsi
innoskuttamaan
Kantasataheenjohtaja Jari Tuovinen omistaa osan
johtaja
Jari
Tuovinen.
–
Vetovoimaa
ja
elinvoitunut
tunnelma.
Olemme
man
brändiin
vastaamalla
Avidlystä.
Kotkan
Kantasataman
brändityö on käynnistynyt
alueen keskeisille toimijoille
suunnatulla työpajalla. Työpajan veti brändinrakennustyöhön kilpailutuksella
valittu Avidly.
Avidlyn lisäksi tarjouksen
brändityöstä jätti viestintätoimisto Ellun Kanat. Halvin tarjous valittiin: Avidlyn
tarjous oli alle puolet (27900
euroa) siitä, mitä Ellun Kanat
tarjosi (59580 euroa).
Avidly (entinen Zeeland Fa-

mily) on Suomen johtavia
markkinointi- ja viestintäyhtiöitä. Yksi sen toimistoista sijaitsee Kotkassa.
Zeeland Family osti vuonna
pääosin Kaakkois-Suomessa toimineen Nitroid Oy:n
tytäryhtiöineen, jonka jälkeen yhtiön nimi muuttui
Avidlyksi.
Avidlyn hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimi vuodesta 2012 tähän kevääseen

Avidlyn omistavat kymmenet yritykset ja yksityiset
henkilöt. Neljänneksi suurin
omistaja, noin seitsemän
prosentin omistusosuudella, on Gobelet Oy. Sen puolestaan omistaa kokonaan
Jari Tuovinen.
Avidlyllä on ollut useita toimeksiantoja Kotkan
kaupungilta aiemminkin.
Viime vuonna se uudisti
kokonaisuudessaan Kotkan kaupungin verkkosivut.
Avidly on uudistanut myös
Kotkan meripäivien ilmeen
ja toteuttanut brändi-

maa ei synny ilman vetävästi muotoiltua brändiä ja
viestintää. Tässä vaiheessa
Kantasataman tulee herättää kiinnostusta ja antaa
lupausta tulevasta, kertoo kehitysjohtaja Terhi
Lindholm.
Verkkototeutuksena pidetyssä työpajassa pohdittiin
mm. mikä tekee Kantasatamasta erityisen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, miltä tunteita
Kantasataman tulisi herättää, mikä on brändin arvopohja ja millaisia tarinoita

tärkeän, historiallisen hetken äärellä, kun pääsemme
kiteyttämään Kantasataman identiteettiä. Tällä on
merkitystä
kotkalaisille,
mutta myös mahdollisuus
luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kohde, joka näyttää
rosoiset ja elämänmakuiset
tarinat ja uudet tulevaisuuden mahdollisuudet kaikille.
Tiimimme odottaa innolla
myös asukkaiden kanssa tehtävää työskentelyä,
Avidlyn tiimivastaava Maria
Huttunen toteaa.

kyselyyn ja osallistumalla
myöhemmin järjestettävään työpajaan. Kyselystä
ja työpajasta tiedotetaan
tarkemmin kesän kuluessa.
– Loppusyksystä meillä
pitäisi olla valmiina brändin sisällöllinen määrittely,
brändin visuaalinen ilme
sekä viestinnän tavoitteet
ja kohderyhmät ja lisäksi
ehdotukset viestinnän toimenpiteiksi vuoden 2022
loppuun saakka, kertoo
viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka.
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Toimitusjohtaja Jukka Westerholm (vas.) ja asiakkuusjohtaja Lauri Eerola tuntevat suomalaiset työmarkkinat ja tietävät, että ihan omin voimin Suomessa ei pärjätä.

Karhun alabaari
avautuu taas
The Grand Karhu -hotelli-ravintolaa viime syksystä
asti pyörittäneet Marianne
ja Ben Levy viilaavat vähän
konseptiaan. Ravintolan
lounas- ja a´la carte-toiminata ovat loppuneet, mutta
sen sijaan alabaari avataan
jälleen näinä päivinä.
–
Lounastoiminta
ei
kannattanut,
Marianne
Levy sanoo. Korona vei
asiakkaat.
Alabaarissa on biljardipöytä, jonka Levy uskoo
houkuttelevan asiakkaita

varsinkin, kun pöydän tuntihinta voidaan pudottaa
aiemmasta kahdeksasta
eurosta viiteen.
Alabaarissa on tarkoitus
tarjota myös ns. helppoa
ruokaa, joka tarkoittaa
suurin piirtein hampurilaisia, ranskalaisia ja nakkeja.
Suunnitelmissa on myös
elävä musiikki, mutta koronatilanne vähän arveluttaa
yrittäjiä.
Hotellitoiminta sekä pitoja juhlapalvelu jatkuvat
ennallaan.

Perheyritys pärjää hyvin
suurten ketjujen joukossa
Optimax Henkilöstöratkaisut Oy on toiminut Kotkassa 10 vuotta ja laajentanut rekrytointi- ja ulkoista- aloille on pakko tuoda työmispalveluja. Se toimii asi- voimaa ulkomailta, koska
ympäri Etelä-Suomea.
EIJA ANTTILA

Työvoimavaltaisilla aloilla
yritykset eivät tänä päivänä enää tule toimeen ilman
vuokratyöfirmojen apua.
Henkilöstön jatkuvan etsimisen sijaan esimerkiksi
kaupan tai rakennusalan
yritykset voivat keskittyä
omaan ydinliiketoimintaan,
jos joku toinen eli henkilöstöpalveluyritys hoitaa työvoiman hankinnan.
Henkilöstöpalveluala on
pitkälti - tai ainakin näkyvimmin - suurten ketjuyritysten hallinnassa. Yksi
poikkeus on kotkalainen
perheyritys Optimax Henkilöstöratkaisut Oy, joka on
organisaatioltaan napakka,
mutta sitäkin tehokkaampi
kumppani monille työvoimaa tarvitseville yrityksille.
Tänä vuonna yritys juhlii
10-vuotista taivaltaan.

Yrittäjä ja toimitusjohtaja
Jukka Westerholm oli vuoteen 2017 Optimin franchising-yrittäjänä, mutta
yrityksen myynnin jälkeen
hän jäi itsenäiseksi yrittäjäksi. Kymenlaaksosta
yritys laajensi toimialuettaan nopeasti ympäri
Etelä-Suomea.
Kotkan lisäksi Optimaxilla
on pienet toimistot myös
Helsingissä ja Turussa, ja
asiakasyrityksiä lisäksi monissa muissakin kaupungeissa. Optimaxilla työskentelee
kuukausittain
100-140 työntekijää vakituisissa, määräaikaisissa
sekä erilaisissa keikkatöissä oman elämäntilanteen
mukaan.
Henkilöstövuokrauksen
lisäksi Optimax tarjoaa

akasyritysten kanssa yhteistyössä muun muassa
teollisuudessa, logistiikassa, rakennusalalla, kaupan
alalla sekä ICT- ja hallinnon
aloilla.

Optimaxin Kotkan toimistossa työskentelee Westerholmin lisäksi hänen
vaimonsa Sanna Westerholm (HR ja hallinto) sekä
asiakkuusjohtajana Lauri
Eerola.
– Yritysten kannattaa
käyttää henkilöstöpalveluyritystä, joka tuntee työmarkkinat, Jukka Westerholm sanoo.
Ulkomainen työvoima on
suomalaisilla työmarkkinoilla joskus tunteitakin
herättävä aihe. Westerholmin suhtautuu asiaan
realistisesi.
– Fakta on, että tietyille

kotimaista ei ole riittävästi
saatavilla.
Westerholm ottaa esimerkin. Jos asiakasyritys ilmoittaa tarvitsevansa viisi
hitsaajaa, joilla on myös
jonkin verran työkokemusta, Suomesta niitä ei
Westerholmin
mukaan
missään tapauksessa löydy. Silloin hänkin kääntyy
virolaisen yhteistyökumppanin puoleen.
Suomessa ei kouluteta riittävästi myöskään koneistajia tai rakennusalan ammattilaisia. Syynä on myös
se, että alat eivät kiinnosta
nuoria.
Westerholm uskoo, että
Optimaxin toiminta laajenee
tulevaisuudessa
entisestään ja että rekrytoinnit ulkomailta tulevat
lisääntymään.

Polttix hankki tukkivannesahan
K U VAAJA©JO R MA JY R K IL Ä

Polttixin yrittäjä Toni Halme on tehnyt merkittävän investoinnin palvelun
laajentamiseksi.
Nyt uusin hankinta on
hankkinut tukkivannesaha, joka taitaa olla ainoa
laatuaan Kymenlaaksossa.
Saha on ollut ahkerassa
käytössä heti alusta alkaen.
Tukkivannesahalla asiakas
voi sahauttaa joko omat
tukkinsa tai Polttixista ostamansa
mieleisekseen,

vaikkapa pihapenkiksi tai
laudoiksi.
Saha tekee kerralla valmista jälkeä. Tukin tyviläpimitta voi olla jopa 63 cm.
– Satsaus oli melko iso,
mutta uskon laitteen maksavan itse itsensä, sillä sen
käyttöikä on monta vuotta,
Toni Halme sanoo.
Polttix
toimii
Hakamäessä.

Kotkan
Yrittäjä Toni Halmeen uusi tukkivannesaha on ollut kovassa käytössä heti alusta alkaen.

Marianne Levy toivoo hartaasti, ettei koronatilanne sotke
tulevaisuuden suunnitelmia.
KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Yrittäjä Antti Riihimäki levittää pesuainetta auton
pinnalle.

Riihidetailing
nyt Hakamäellä
Hakamäen Kiilatielle kesäkuun alussa muuttanut
Riihidetailing tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset
autonhoitopalvelut Kotkan seudulla.
– Meiltä saat kaiken peruspesuista auton kiillotukseen ja maalipinnan suojaukseen. Palveluihimme
kuuluvat auton vahaus,
auton maalipinnan kiillotus
ja keraamiset pinnoitteet,
yrittäjä Antti Riihimäki
kertoo.
Valikoimaan kuuluu myös
sisäpuhdistukset sisältäen tarvittaessa penkkien

pesun. Riihimäki lupaa tasalaatuisen palvelun niin
tonnin kuin sadantonnin
autolle.
– Saat meiltä laadukkaan
ja katseenkestävän lopputuloksen erinomaisella
hinta-laatusuhteella. Saat
autollesi aina yksilöllistä
palvelua, Riihimäki lupaa.
Autojen lisäksi Riihidetailing hoitaa myös muut
kulkuneuvot ja työkoneet
kuten veneet, traktorit,
moottoripyörät ja polkupyörät. Mahdollisuuksien
mukaan yritys palvelee
myös asiakkaan tiloissa.
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Kymijoen koskissa kokee vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Koskenlaskua ja maastopyöräilyä
– uutta liikkumista virralla
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN
KUVAT: MIKA ROKKA JA JUHA METSO

Nykyisin Kymijoki ei ole enää samanlainen liikkumisväylä
kuin ennen. Liikkumiseen se on silti virkistävä ja elämyksellinen paikka.
Kymijoen itäistä haaraa pääsee nousemaan risteilyllä
Sapokasta Karhulan jokipuistoon. Alaspäin jokea lasketaan koskiseikkailuilla. Joen eri haarojen varsien poluilla
ja virallisemmilla reiteillä kävellään, pyöräillään ja maastopyöräillään. Joki on näille kulkijoille muutakin kuin virtaavaa vettä – joki on liikkumisen monipuolinen kokemus.
– Olen jo yli kaksikymmentä vuotta tehnyt työtä Kymijoen
kanssa. Meillä on sekä alajuoksun rajumpaa koskenlaskua
että rauhallisempia retkiä Kultaankoskella, Sauli Orimus
selittää.
Hänellä on majoitus- ja elämyspalveluita kosken varrella
tuottava yritys Erämys – Keisarinkosket Oy, jonka toimipiste sijaitsee juuri Kultaankoskella. Yritys tuottaa elämyksiä joesta ja vähän jännityksestäkin kiinnostuneille.
– Kaikkia koskenlasku ei innosta, sillä juttu voi olla liian
pelottava. Näille henkilöille tarjoamme Kultaalla tunnin
rauhallisia risteilyjä, joiden aikana kerrotaan joesta ja
historiasta.
Orimusta harmittaa se, että hän on tällä hetkellä ainoa
joen ympärille keskittynyt yrittäjä. Yksinään ei hänellä riitä resursseja isosemmin markkinoida uskomatonta jokea
esimerkiksi pääkaupunkiseudun asukkaille.
– Joki on älyttömän luonnonkaunis ja lyhyen matkan
päässä Helsingistä. Paljon on potentiaalia hyödyntämättä. Tarvitsisimme alueelle enemmän yrittäjiä, jotta pääsisimme markkinoimaan yhdessä.

Joen äärellä voi seurata luonnon näytelmiä.
Orimuksen pääkohteena ovat yritykset ja niiden asiakastilaisuudet tai henkilöstön hyvinvointipäivät. Koronavuosi 2020 iski tähän markkinaan syvän loven. Onneksi
suomalaiset turistit ja paikalliset paikkasivat tilannetta.
Monet kotkalaiset tuovat säännöllisesti muualla asuvia
sukulaisiaan ja tuttaviaan laskemaan koskessa.
Normaalivuonna kolmen kosken laskussa tehdään 100–
150 retkeä, joiden päälle nautitaan nokipannukahvit.
Laskijoiden määrä liikkuu tuhannen ja kahden tuhannen
haarukassa. Koskenlasku lähes kaupungin keskustassa
on turisteille mieletön elämys. Risteilymatkustajiakin toivotaan mukaan:
– Tarjoamme elämyksiä myös heille. Yli 70-vuotiaita matkustajia ei ymmärrettävistä syistä juttu kiinnosta, mutta
nuorempia on meillä ollut jo mukana.
Kymijoen vieressä kulkee molemmin puolin hyvät pati-

kointi- ja pyöräilymaastot. Reiteiltä joki näyttää upealta
ja kahvilla voi käydä vaikka Langinkoskella ja Siikakoskella.
Reitit löytyvät Kotkan kaupungin sivustolta tai omaehtoisesti kävellen pitkin joen rantaa. Joesta nauttiminen
on sallittua jalankin.
Maastopyöräilyreittejäkin Kotkasta löytyy joen sivua pitkin, vaikkakaan ei vielä kilometritolkulla:
– Koivulan kohdalla on sekä ylä- että alajuoksun suuntaan
hyviä maastopyöräilyyn sopivia polkuja. Virallisia reittejä
ne eivät valitettavasti ole, eikä niitä siis pidetä yllä, eikä
niitä ole merkitty virallisesti maastoon, Sini Nurmi kertoo.
Nurmi on aktiivinen maastopyöräilijä. Viralliset reitit merkitään maastoon maanomistajan luvalla. Näiden reittien
syntymistä hidastaa se, että merkitty reitti ohjaa kulkijat maastoon, mikä aiheuttaa reitin sekä ylläpitovastuun,
että vastuun loukkaantumisista. Vain pieni osa Kotkan virallisista reiteistä ylittää joen ja kulkee osan matkaa joen
rantoja pitkin. Muualta kuin joelta löytyvät Kotkan parhaimmat reitit:
– Kaksi hyvää ylläpidettyä reittiä ovat Kotkan ladun ylläpitämä reitti Petäjäpirtiltä pohjoiseen ja Tampsanmontulta
Äijänvuoren suuntaan lähtevä reitti.
Nurmi muistuttaa, että maastopyöräily on kasvava juttu.
Kysyntää erilaisille reiteille olisi kovasti pelkästään Kotkassa. Matkailupotentiaalikin on hyödyntämättä. Joen
varrella kulkeva reitti voisi ratkaista asian. Kantona kaskessa ovat sekä maanomistajuuskysymys että aktiivisen
toimijan puute.
– Kaupungin maille niitä helpoiten saisi. Otettaisiinko reitin ja sen rakenteiden suunnitteluun mukaan sekä harrastajat että ammattilaiset?
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Ainoa vaikeus on
kielimuuri
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Fatima Abal Naddaf pakeni aina sotaa, kunnes päätyi
Kotkaan.
EIJA ANTTILA

Maastopyöräilijä Sini Nurmi löytää joelta kiinnostavia polkuja.

Fatima Abal Naddaf on kotoisin Syyriasta, Aleppon
kaupungista. Suomessa ja
Kotkassa hän on asunut
nyt viisi vuotta ja saanut
äskettäin myös Suomen
kansalaisuuden.
– Suoraan sanoen tästä
olen haaveillut pitkään,
rauhallisesta
elämästä.
Nautin näistä hetkistä, Fatima Abal Naddaf sanoo
istuessaan
kotkalaisen
kerrostaloasuntonsa olohuoneessa, josta on näkymä kirkkopuistoon.
Hänen tyytyväisyytensä
ymmärtää hyvin, sillä lähes
koko aiemman elämänsä
hän on joutunut pakenemaan sotaa. Kotimaastaan hän joutui lähtemään
pommitusten vuoksi Libanoniin vuonna 2013. Sitä
ennen kolmekymmenvuotinen oleskelu Irakissa oli
päättynyt samasta syystä.

”

Olen ystävä
myös pitkien
öiden kanssa.
Fatima Abal Naddaf

Joesta elantonsa saava Sauli Orimus polkaisisi Kymijoen markkinointiin vauhtia.

Rauhallisimmissa paikoissa voi nauttia ympäröivästä kauneudesta.

Siitä huolimatta, että hänen neljä lastaan asuvat eri
maissa – kolme Ruotsissa
ja yksi Yhdysvalloissa, mies
menehtyi Irakissa – Fatima
viihtyy Kotkassa hyvin.
– Olen saanut täällä kavereita ja ystäviä. Olen sopeutunut jopa kylmiin talviin ja
olen ystävä myös pitkien
öiden kanssa, sanoo herkästi hymyilevä Fatima.
Libanonissa YK tarjosi
hänelle varsin pian mahdollisuutta lähteä pakolaisstatuksella Suomeen.
Sivistynyt Fatima tiesi
Suomesta jo tuolloin paljon. Hän oli ottanut selvää
yhteiskunnallisista asioista
ja tavoista ja tiesi, että suomen kieli on erittäin vaikea.
Hän otti mielellään paikan

Fatima Abal Naddafin tuorein julkaistu romaani kertoo
hänen kotiseudustaan.
vastaan.
Kielimuuri onkin ainoa
hankala asia Fatimalle
uudessa
kotimaassaan.
Suomen kieltä hän ei ole
oppinut, mutta auttavalla
englannilla hän pärjäilee.
Paljon matkustelleena ja
avoimena ihmisenä hän
kulttuurieroista huolimatta on sopeutunut mielestään hyvin Suomeen.
Kotimaassaan Syyriassa
Fatima Abal Naddaf aloitti
arabiankielisen kirjallisuuden opinnot, jotka hän
päätti maisterin tutkintoon Libyassa. Kirjoittaminen on ollut hänelle rakasta lapsesta asti. Harrastus
muuttui aikuisena kirjailijan työksi.
Hän on kirjoittanut sekä
runoja että lyhyttä ja pitkään proosaa. Hän harmittelee sitä, että suuri
osa hänen kirjoistaan jäi
Syyriaan, josta lähtö oli
niin nopea, ettei mitään
tavaroita ehtinyt ottaa
mukaan.
– Haluan kiittää sekä isääni että äitiäni siitä, että
minusta tuli kirjailija. Isä
kannusti aina lukemaan
ja äiti kirjoittamaan. He
olivat molemmat luku- ja
kirjoitustaidottomia.
Fatima ei osaa selittää,

minkälaista on olla kirjailijana kaukana kotimaastaan. Runot syntyvät
nopeasti hetken kuvina
ja oivalluksina. Romaanit
vaativat paljon aikaa, keskittymistä ja omaa tilaa.
Tällä hetkellä Fatimalla on
työn alla kaksikin romaania, joista toinen kertoo
Suomesta maahanmuuttajan näkökulmasta, niin
vaikeuksista kuin helpoista asioista.
Fatima Abal Naddafin tuorein julkaistu romaani, joka
kertoo hänen kotiseudustaan, on juuri ilmestynyt
Libanonissa. Romaani on
niin tuore, ettei kirjailija
itse ole saanut sitä vielä
käsiinsä.
Toiveena hänellä on paitsi se, että pääsisi pian tapaamaan lapsiaan Ruotsiin (kaksi rokotusta on
jo otettu ja hän odottaa
todistusta) myös se, että
hänen kirjojaan käännettäisiin suomeksi. Hänen
ainoa motiivinsa on, että
ihmiset voisivat lukea niitä.
Tämän jutun toimittajan
auttoivat kielimuurin yli
Hiwa Haghi Kotona täälläkin -hankkeesta sekä arabian ja kurdin mielen tulkki
Aniz Shamdin.
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Alvar Gullichsen

Johanna Gullichsen

Isovanhempien jalanjäljillä
Harry ja Maire Gullichsenin taiteelliset lapsenlapset Alvar ja Johanna Gullichsen pitävät yhteisnäyttelyn Sunilan
Kantolassa.
Matti Kangaspuro
Pro Sunila -yhdistyksen
tämän vuoden merkittävin ponnistus on kesänäyttely, joka tuo Sunilan
Kantolaan tuulahduksen
myös historiasta. Sunilan ja
Kantolan syntyyn keskeisesti 1930-luvulla vaikuttaneen Ahlströmin tuolloisen pääjohtajan Harry
Gullichsenin lapsenlapset,
serkukset Alvar ja Johanna Gullichsen esittäytyvät
yhteisnäyttelyssä.
Gullichsenien
näyttelyä
täydentää yläkerrassa esillä olevat arkkitehti Rurik
Wasastjernan ja taidekäsityöläiseksi itseään kutsuvan Matti Kangaspuron
teokset.
– Näyttelyn järjestäminen
on erittäin suuri ponnistus
pienelle yhdistyksellemme.
Ilman Suomen kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston ja Kotkan kaupungin myöntämiä apurahoja
tämä ei olisi ollut mahdollista, toteaa Pro Sunilan
puheenjohtaja Eija Anttila.
Harry Gullichsen toimi
Ahlströmin pääjohtajana
myös Sunila Oy:n hallituksen puheenjohtajana
ja johti Sunilan tehtaan
ja asuinalueen rakentamista. Hän oli vaimonsa

Maire Gullichsenin (o.s.
Ahlström) kanssa ystävystynyt Alvar ja Aino Aallon
kanssa, mikä johti moniin
muihinkin
merkittäviin
kulttuuritekoihin.
Gullichsenien näyttelyssä
Johanna Gullichsenin tekstiilien geometriset kuviot
ja Alvar Gullichsenin maalausten kuviot koristavat
Aallon vuonna 1937 sellutehtaan johtajan asunnoksi suunnitteleman Kantolan huoneita ja tiloja.
Kantolan yläkerran kokohuoneessa on esillä Rurik
Wasastjernan piirustuksia
"Saunaunia" ja Matti Kangaspuron pienoismalleja.

muksiinsa shamanistisista,
transsendentaalisista kokemuksista ja perinteistä.
Gullichsenille – ja monelle
muulle – nämä monimutkaiset geometriset kuviot
ovat kuin salaperäisiä polkuja ihmiskunnan tietoisuuteen eri aikakausilla ja
eri kulttuureissa.
Johanna Gullichsen sai
tänä vuonna arvostetun Kaj Franck -muotoilupalkinnon.
Hänen
vuonna 1989 perustettu
designyritys tuottaa laadukkaita kudottuja kankaita,
sisustustuotteita
sekä asusteita. Sisustuskankaissa kauniit pinnat
ja sidokset yhdistyvät
Alvar Gullichsen on tullut geometriseen kuviointiin.
parhaiten tunnetuksi ns.
Bonk-taiteilijana.
Mieli- Pohjoismaiset perinteet
kuvituskoneita ei tämän yhdistyvät modernismin
kesän näyttelyssä nähdä pelkistettyyn
estetiikvaan akryyli- ja guassimaa- kaan. Johanna Gullichsenin
lauksia vuosilta 2010-2019. suunnittelua on ohjanHänen viimeaikaiset teok- nut alusta alkaen rakkaus
sensa liittyvät suoraan kudontaan. Sen tuloksekulttuurien välisten visu- na on syntynyt kankaita,
aalisten mallien kuvastoon. joissa arjen kauneus ja
Hänen edistyneet, erittäin ylellinen laatu yhdistyvät.
henkilökohtaiset tutkiel- Kankaiden
miellyttävä
mansa tästä mahdollisesti tuntu sekä aidot luonnonuniversaalista geometri- materiaalit luovat ympäsestä muotokielestä liit- ristöönsä pohjoismaista
tyvät läheisesti hänen pelkistettyä
harmoniaa,
meneillään oleviin tutki- jossa on hyvä olla ja elää.

Rurik Wasastjerna
Rurik Wasastjerna on
arkkitehti,
tietokirjailija,
kuvataiteilija ja valokuvaaja. Kuvataiteessa hänen lempiteemansa on
mielikuvitusarkkitehtuuri,
valokuvauksessa
häntä
kiehtovat, arkkitehdintyön
vastapainona, suunnittelemattomat ja rosoiset urbaanit yksityiskohdat.
Wasastjernan mielikuvitussaunat kelluvat öisessä Alvar Gullichsen
meressä. Saunomisrituaa- 2010-luvulta.
lin selkeä toiminnallinen
jako valuttaa mieleen yhä
uusia muunnelmia. Kantolassa esillä oleva piirrokset
on tehty lyijyllä, pastellilla,
hiilellä ja guassilla.

asettaa

näytteille

maalauksiaan

Matti Kangaspuro on pienoismallinrakentaja ja taidekäsityöläinen, joka tunnetaan tinkimättömästä
laadusta. Hänen lempimateriaalinsa on puu, josta
hän jokaisen pienenpienen
kappaleen tarkkaan valikoiden loihtii muun muassa Wasastjernan saunafantasioista
itsenäisiä
taideteoksia.
Kantolan kesän päänäyttelyn avajaisia vietetään
15.7. kello 15 alkaen, ja näyttely on esillä elokuun lop- Johanna Gullichsenin tekstiileissä näkyy rakkaus
puun saakka. Avajaisiin ja kudontaan.
näyttelyyn on vapaa pääsy.
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Ihmeelliseen puutarhaan voi käydä kolmen portin kautta
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Riikka Kronström-Johansson pääsi vihdoin toteuttamaan puutarhaunelmiaan.
EIJA ANTTILA

Haminan kukkiva kulttuurikesä tarjoaa näkemistä ja
kokemista sydämen täydeltä: näyttelyitä, Hamina
Bastionin tapahtumat, Oolannin puiston avajaiset ja
paljon muuta.
Kotkalainen kuvataiteilija
Riikka Kronström-Johansson on rakentanut Ihmeellinen puutarha -näyttelyn
Pormestarintalon rehevään pihapiiriin. Alun perin
näyttelyn piti olla jo viime
vuoden Tattoon aikana.
Tattoo peruuntui kuten tänäkin vuonna.
Tattoota korvaamaan toteutettu Haminan kukkiva kulttuurikesä tarjosi
mahdollisuuden
myös
Kronström-Johanssonille
toteuttaa
puutarhaunelmansa.
– Olin tehnyt monien töitten aihiot jo viime vuoden
kesää ajatellen.
– Ulos on tosi kiva tehdä näyttelyä. Olen tehnyt muutamia ulkoilmanäyttelyjä
aiemmin
muualla Suomessa, Riikka

Kronström-Johansson
kertoo.
Taiteilija pitää Pormestarintalon puutarhaa jo sinänsä jo ihmeellisenä ja
upeana paikkana. Näyttelyssä toteutuu idea puutarha puutarhassa. Siellä
voi ihmetellä luonnonpuutarhaa sekä sen lomaan
muuttaneita
värikkäitä
lintuja, kasveja ja puita.
Teoskokonaisuuksia
on
kymmenkunta.
– Katsoja voi kokea puutarhassa yllätyksiä, jotka
herättävät positiivisia tunteita ja ajatuksia. Aiemmista näyttelyistäni tuttu
”Luonnotarkin” on muuttanut sinne kesäksi.
Ihmeelliseen puutarhaan
taiteilija johdattaa katsojan kolmiosaisen värikkään portin kautta. Polkujen varsilta kulkija löytää
yllätyksiä, joista monet
roikkuvat puiden oksista.
Pormestarintalon pihapiirissä monet puut ovat yhtä
vanhoja kuin vuodelta 1866
olevat rakennuksetkin.

Riikka Kronström-Johansson kurkistaa yhdestä postista, joka vie Ihmeelliseen puutarhaan. Taustalla Pormestarintalon päärakennus
”Ylpeät linnut” ovat vastaanottamassa
näyttelyvieraita. Ylpeyden aihe
löytyy lintujen jalkojen juuresta: pariskunta on saanut
aikaiseksi kultamunan. Taiteilija on rakentanut myös
linnuille oman huvipuiston

Kotkan Taiteilijaseura
on Kesälomalla
Galleria
Uusikuvan
kesänäyttely
esittelee
Kotkan
T a i t e i l ij a s e u r a n
taiteilijoiden töitä.
Näyttelyn teemana
on ”Kesälomalla”
ja esillä on maalauksia, veistoksia ja
Olli Manteren pisarat on
piirroksia.
yksi näyttelyn teoksista.
– Kun Kotka Art muuttui
biennaleksi, ja se järjestetään seuraavan kerran ensi
vuonna, Galleria Uusikuva
uhkasi jäädä täksi kesäksi ilman näyttelyä. Ajattelimme,
että kesänäyttely olisi kiva ja
toisaalta edellisestä seuran
yhteisnäyttelystä on kolme
vuotta, perustelee Kotkan
Taiteilijaseuran puheenjohtaja Udi Salmiaitta näyttelyä.
Kesänäyttelyn jurynä on
toiminut seuran jäsen JeanErik Kullberg, jota Salmiaitta
on avustanut.
Kukin jäsen sai tarjota kolme teosta, joista jury valitsi

hes kokonaan kierrätysmateriaaleja eli kaikkea
mahdollista, mitä taiteilijan
työhuoneen isosta kaapista on löytynyt. Ainoastaan
porttien pylväiden pohjana olevat kartonkihylsyt
hän on saanut lahjoitukse-

na Sonoco Alcorelta.
Muita näyttelyn sponsoreita ovat Sisust ustalo
Kotka ja Kymi Osakeyhtiön
100-vuotissäätiö.
Ihmeellinen
puutarha
-näyttely on avoinna 15.8.
saakka. Vapaa pääsy.

NÄYTTELYITÄ
Kotka

nen, Aleksandra Kulonen,
Hanna Andreasen, Iina Torikka, Maija Laajalahti, Kristiina Lempiäinen-Tszraska,
Filipp Diatchenko ja Riikka
Kronström-Johansson.
Udi Salmiaitta kuvailee
näyttelyä monipuoliseksi,
laadukkaaksi ja hauskaksi.
– On ihanaa näyttää kotikaupungillemme, mitä kaikkea täällä tehdään. Yleensähän taiteilijat ovat piilossa
työhuoneissaan.
Kotkan Taiteilijaseura ry on
Kotkassa ja sen lähiympäristössä toimivien kuvataiteilijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on mm.
valvoa
kuvataiteilijoiden
ammatillista etua ja kohottaa ammattitaitoa. Kotkassa
on ollut kuvataiteen järjestötoimintaa aina vuodesta
1947. Vuosi 2022 on kotkalaisen kuvataiteen järjestötoiminnan 75-vuotisjuhlavuosi.

kultakin osallistujalta vähintään yhden teoksen mukaan näyttelyyn. Monelta
taiteilijalta on mukana kaikki
kolme.
Kotkan
Taiteilijaseurassa
on tällä hetkellä 50 jäsentä, joista 21 tarjosi töitään
yhteisnäyttelyyn. Mukana
ovat taiteilijat Olli Mantere,
Olavi Heino, Udi Salmiaitta,
Mira Kääriä, Marko Turunen,
Markku Hirvelä, Mari Sihvonen, Leena-Riitta Salminen,
Leena Karjalainen, Kristiina
Elo, Heta Kananen, Helena Kesälomalla-näyttely
Paakkinen, Eija Ylinen-Vir- Galleria Uusikuvassa
tanen, Anne-Maria Björni- saakka.

keinuineen. Sekahedelmät
roikkuvat hyvän ja pahan
tiedon puun oksilla.
– Työt eivät ole realistisia vaan mielikuvituksen
tuotetta.
Töissään Kronström-Johansson on käyttänyt lä-

Kotkan taiteilijaseuran Kesälomalla-yhteisnäyttely Galleria Uusikuvassa 24.7. saakka.
Alvar Gullichsen, Johanna Gullichsen ja Rurik Wasastjerna Sunilan Kantolassa 16.7.-31.8.
Avoinna ti-su 12-18. Vapaa pääsy (vapaaehtoinen tukimaksu 2 € Pro Sunilalle).
Lasia kaikille - Karhula 1889 – 2009 Merikeskus Vellamossa 31.1.2022 saakka.
Kylmissä vesissä -näyttely Maretariumissa 31.8. saakka.

Hamina
IHMINEN, Rauli Virtanen 50 vuotta maailmalla -juhlanäyttely Hamina Bastionin holvistossa 15.8. saakka, avoinna ti-pe klo 10-18 ja la-su 10-16, vapaa pääsy.
Jukka Rintalan puvut ja maalauksia sekä Tamara Aladinin lasitaidetta Aladinin kesäpalatsissa 15.8. saakka ti-pe 10-18, la-su 10-16, vapaa pääsy.
Riikka Kronström-Johanssonin taidenäyttely Ihmeellinen puutarha, Pormestarintalon
puutarhassa 15.8. saakka, ti-pe klo 10 – 18, la-su klo 10 – 16, vapaa pääsy.
Heikki Hämäläinen: Kivisen tien kulkija, kivipiirroksia Galleria Ruutikellarissa 25.7. saakka,
ke-pe 10-18, la-su 10-16, vapaa pääsy.
Haminan kaupungin taideaarteet Kirjastogalleriassa 25.7. saakka Haminan Taideseuran
kesänäyttely 28.7.-25.9.
Sirpa-Hannele Heinonen ja Jorma Pihlman: Tuhkana tuuleen – veistoksia ja installaatioita tekstiiliä, puuta, keramiikkaa ja metallia ja valokuvia 28.7.- 22.8. ke-pe 10-18, la-su 10-16.
Vapaa pääsy.

Pyhtää

Stockfors Art Festival 31.8. saakka ti-su klo 11-17, isossa näyttelytilassa. Jouko Alapartanen, Antti Arkoma, Mia Hamari, Päivi Häkkinen, Hanna Marno, Pertti Ohtonen, Panu
Ollikainen, Heli Ryhänen, Aleksi Tolonen, Tellervo Viitaniemi + LAB Muotoiluinstituutin
kuvataiteen opiskelijat Santtu Tuomola, Heli Valkama, Ninni Kola, Terhi Skippari ja Ville
Kemppainen ja opettajansa Ville Huhtanen.
Aavikon valoa ja menneisyyden jälkiä, Päivi Arvosen valokuvia Egyptin aavikolta ja Saharan kalliotaiteesta Piippuhallissa 31.8. saakka ti-su klo 11-17. Pyhtään taideseura ry
on Stockfors Coffee Roastersin tilassa .
24.7. Pave Maijanen: Kuva ja valo & Stefan Bremerin Maijanen-levynkannet Pyhtään kulttuuritalossa 8.8. saakka ti-su 12-18.
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Vaahteramäen Eemeli
valloittaa Kyminlinnassa
Taavi Vartian ohjaaman Vaahteramäen
Eemeli -näytelmän
harjoitukset ovat
loppusuoralla,
ja
kiertue
starttaa
Nurmijärveltä tällä
viikolla.
Pitkään odotettu kesäteatteriesitys Vaahteramäen
Eemeli tullaan näkemään
elokuussa
Kyminlinnan
kesäteatterissa.
Näytelmää on hiottu harjoitushuoneella kevään aikana
ja kahdella paikkakunnalla
nähtävät esitykset starttaavat ensin Nurmijärvellä
Taaborin kesäteatterissa,
josta näytelmä siirtyy Kyminlinnan kesäteatterin lavalle 2.8.
Alun perin näytelmäkiertue oli tarkoitus käynnistää
Kotkasta jo kesäkuussa,
mutta haastava koronatilanne siirsi Kyminlinnaan

Vaahteramäen Eemelit Niilo Rautpalo ja Joose Mäenpää.

suunnitellut esitykset loppukesään.
Valloittavaa
musiikkinäytelmää tullaan
esittämään 13 näytöksen
verran Kyminlinnassa ja
esityspäivät maanantaisin,
perjantaisin ja lauantaisin.
– Katsojia varmasti mietityttää vallitseva koronatilanne, koska tilanne on
jälleen vaikeutunut myös
Kymenlaaksossa,
sanoo
näytelmän tuottaja Johanna Kunttu.
– Koskaan ei voi toki varmasti sanoa, mihin suun-

taan tilanne kääntyy, mutta
toki tässä on vielä kuukausi
aikaa siihen, kun Kyminlinnan esitykset on tarkoitus
startata.
– Meille on äärimmäisen
tärkeää, että teatteriesityksiin on turvallista tulla,
joten luonnollisesti etenemme tarkasti ohjeistusten ja rajoitusten mukaisesti
pienemmällä
katsojakapasiteetilla, turvavälit huomioiden sekä
maskisuosituksella.
Kahden paikkakunnan näy-

telmäkiertue toteutetaan
Taavi Vartia Tuotantojen
sekä Karhulan Työnäennäyttämön välisenä yhteistuotantona. Eemeleiksi
valitut Niilo Rautpalo sekä
Joose Mäenpää pääsevät
molemmat tekemään esityksiä niin Taaborilla kuin
Kyminlinnassakin. Iidaksi
valikoitunut haminalainen
Justiina Syrjänen nähdään
pääasiassa
Kyminlinnan
esityksissä, mutta tuntumaa Justiina pääsee ottamaan jo Taaborillakin muutamien esitysten verran.
Toisena Iidana nähdään
Emilia Kangasluoma.
Näytelmän muissa rooleissa nähdään muun muassa
Marita Taavitsainen, Veeti
Kallio, Nora Löfving, Suvi
Hurme, Kalle Ruusukallio
sekä Joonas Vartia. Karhulan työväennäyttämön riveistä näyttämöllä tullaan
näkemään myös Minna
Lindberg.

Pave Maijasen ensimmäinen valokuvanäyttelynsä nähdään nyt Pyhtään Kulttuuritalon galleriassa.

Pyhtäällä soi
Pyhtään Kulttuuritalo avaa
kesäkonserttien
sarjansa
heinäkuun puolessa välissä.
Näyttelyssä on Pave Maijasen
valokuvia.
Pyhtään Kulttuuritalon piha
-teeman alla kulkevan konserttien sarjan aloittaa kaksipäiväinen Pyhtää Blues -tapahtuma
perjantaista lauantaihin 16.-17.
heinäkuuta. Perjantain tähtenä
nähdään pitkän linjan blueskitaristi-laulaja Heikki Silvennoinen. Lauantaina lavalle astuu
blueskuningatar, virtuoosikitaristi Erja Lyytinen.
Perjantaina 23. heinäkuuta pihalla esiintyy menestyksekkäästi sooloartistiksi siirtynyt
Samuli Putro, joka viettää viime
vuodesta tähän vuoteen siirtynyttä 50-vuotisjuhlaansa.

Kyminlinnan kesäteatteri
2.8.-23.8.
Esitykset joka ma,pe ja la
Liput: Kyminsuu, lippu.fi
sekä paikanpäältä 2h ennen esitystä
www.kyminsuu.fi

Torstaina 29. heinäkuuta on
vuorossa Suomen kuunnelluimpien artistien joukkoon
vuonna 2018 Tapa poika -albumillaan noussut räppäri Pyhimys. Samana viikonloppuna,
perjantaina 30. heinäkuuta musiikillisia aisteja hellii yksi Suomen lahjakkaimmista ja monipuolisimmista tulkitsijoista,
Pepe Willberg trioineen.
Lauantaina 7. elokuuta pihalla
nähdään Ismo Alanko. Loppukesän esiintyjiä ovat muun
muassa Maustetytöt, Tuomari
Nurmio, Popeda, Neljä Ruusua, Tommi Läntinen, Eini ja
Elastinen.
Lisätietoja: www.pyhtaankulttuuritalo.fi
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URHEILU

Jalkapallo on kaunista,
mutta kabineteissa pelataan sikaa
Mediakulttuurin dosentti Sami Kolamo
on kritisoinut urheilujärjestöjä, mutta viimeinen kirja kertoo jalkapallon
kauneudesta.

K U VAAJA© AVIADOR

siitä, miksi Uefa ei sallinut
Münchenin stadionin valaisua sateenkaaren värein
seksuaalisen
tasa-arvon
nimissä.
– Ei tarvitse kuin katsoa
laitamainoksia tietääkseen
syyn. Tukieuroja tulee paljon Qatarista, Kiinasta ja
Venäjältä.
Uefan selitykset eivät
vakuuttaneet.
– Kiemurtelullaan Uefa tukee Unkarin hallituksen
epäoikeudenmukaista päätöstä, joka kieltää homoseksuaalisuudesta kertomisen alaikäisille.

”

JORMA JYRKILÄ
Rakkaus nuoruuden harrastustusta kohtaan ei
ruostu. Kotkassa kasvanut
mediakulttuurin dosentti
Sami Kolamo julkaisi kesäkuussa kirjan Jalkapallon
kauneus.
– Halusin kirjoittaa vaihteeksi jalkapallon estetiikasta kritiikin sijaan. Kirja
pyrkii olemaan yleistajuinen
10 esseen kokoelma eri näkökulmista, Kolamo kertoo.
Kotkasta 20-vuotiaana lähSAMI KOLAMO.
tenyt Kolamo tuli tunnetuksi kirjoittaessaan Suomessa
ensimmäisten
joukossa sa saa Kolamon fiiliksiin
kansainvälisen jalkapllolii- pari viikkoa tapahtuman
ton Fifan väärinkäytöksistä. jälkeenkin.
– Maaliin johtanut tilanne
Tuoreessa kirjassa valokei- käynnistyi omalla alueella.
lassa on maailman suosi- Locatellin katkosyöttö oli
tuimman urheilulajin valoi- jotain sellaista kehollista
sammat puolet.
kauneutta, jota ei voi ajaKolamon mielestä Suomes- tella etukäteen. Se onnissa on Huuhkajien lennosta tuu hetkessä, kun taustalla
huolimatta vaikea vieläkin on lukematon määrä toisymmärtää jalkapallon mer- toja harjoituksissa, Kolakitystä muualla maailmassa. mo yrittää kuvailla sanoin
– Esimerkiksi Brasiliassa ja näkemäänsä.
Argentiinassa jalkapallo on
yhtä tärkeä kulttuuri-ilmiö Kolamo käsittelee kirkuin samba tai tango.
jassaan myös jalkapallon
historiaa ja stadioneiden
Kolamo puhuu jalkapal- arkkitehtuuria.
lon kehollisen taidon kau- – Brittein saarilla yläluokka
neudesta, joka syntyy kun olisi halunnut elitistisen lapelaaja toimii kentällä au- jin ja heillä oli oma käsityktomaattisesti. Lukematto- sensä kauneudesta, mutta
mien toistojen avulla harjoi- työväenluokan kautta lajiin
teltu liike vaan syntyy tässä tuli ammattilaisuus ja voija nyt.
tosta pelattiin ilman herKolamo nostaa esimerkiksi rasmiessääntöjä, Kolamo
Italian puolustajan Manuel sanoo.
Locatellin maali EM-kisois- Se, kuinka jalkapalloa pela-

Todellinen
fanius
on enemmän
kuin
ihannointia.

Kotkalaislähtöinen mediakulttuurin dosentti Sami Kolamon turein kirja kertoo jalkapallon kauneuidesta.

taan, voi olla monen tekijän
summa.
– Hollannissa asuu 17,5
miljoonaa ihmistä entistä
Oulun lääniä pienemmällä
alueella. Pienen tilan käyttö
näkyy paitsi stadioneiden
rakentamisessa ja myös
hollantilaisessa pelitavassa,
Kolamo sanoo.
Ja se ikävämpi puoli. Kaikki
ei ole ole siltä miltä näyttää,
varsinkaan urheilumaailman kulisseissa.
Kolamo julkaisi vuonna 2018
kirjan Urheilun mammuttitauti , jossa kritisoidaan urheilun jättiorganisaatioita.
Osansa saavat Fifan ohella etenkin Kansainvälinen

olympiakomitea KOK sekä
Euroopan
jalkapalloliitto
Uefa.
– Urheilujärjestöt pystyvät toimimaan erillään
valtioista ja niiden piirissä
tehdään paljon kabinettipäätöksiä, jotka eivät kestä
päivänvaloa.
– Jostain syystä suuri osa
järjestöistä pitää majaansa Sveitsissä, jonka tiukka
pankkisalaisuus mahdollistaa veronkierron ja varojen piilottamisen, Kolamo
ihmettelee..
Ilman skandaalia ei selvitty
käynnissä olevissa jalkapallon EM-kisoissakaan.
Kolamolla on selkeä käsitys

Yhä useammat viime aikojen suurkisoista on myönnetty maihin, joissa demokratian aste on pieni tai
olematon.
Sillekin on Kolamon mielestä syynsä.
– Tällaisissa maissa kuten
Qatar, Kiina ja Venäjä pystytään täyttämään urheilujärjestöjen usein demokratioille
kohtuuttomat
vaatimukset. Näissä maissa
mielenilmaisut kisoja vastaan jäävät vähäisiksi.
– On naurettavaa ajatella, että politiikka, talous
ja urheilu voisi viipaloida
erikseen.
Kolamo uskoo, että asiat
voivat kehittyä tasa-arvoisempaan suuntaan, kun
asioihin yritetään vaikuttaa
eri tasoilla.
Suomen Urheiluliiton puheenjohtajan Sami Itanin Helsingin Sanomissa esittämää toivomusta
Tokion ja Pekingin olympialaisten perumisesta Kolamo pitää rohkeana, mutta

oikeansuuntaisena.
– Tarvitsemme enemmän hänen kaltaisiaan urheilujohtajia, jotta asiat
muuttuvat.
Myös kannattajien ja urheilun kuluttajien asenne on
tärkeä.
- Todellinen fanius on
enemmän kuin ihannointia.
Siihen liittyy terve kritiikki ja
halua parantaa asioita.
– Urheilijat voivat vaikuttaa.
Katsojat voivat kieltäytyä
ostamasta pääsylippuja. On
esimerkiksi ”black lives matter” -liike, Kolamo luettelee.
Lapsuutensa Kolamo vietti
Kotkassa.
– Aloitin Peli-Karhuissa,
mutta siirryin D-junioreissa KTP:hen, jossa palasin
A-junioreihin asti, Kolamo
kertoo.
Kolamo opiskeli Oulussa
maantiedettä ja kiinnostui
urheilusta ja jalkapallosta
pintaa syvemmältä.
– Tutustuin urheilumaantieteen gurun John Balen
työhön tehdessäni pro
gradu-tutkimusta.
Myöhemmin tutuksi tuli
Fifan väärinkäytökset paljastaneen Andrew Jennings, ja Kolamo kiinnostui
mediakulttuurista.
– Hakeuduin toiselle vuosikurssille, kun Tampereen
yliopistossa käynnistyi mediakulttuurin opinnot, Kolamo kertoo.
Kolamo toimii edelleen
opettajana. Myös tiedemaailma saa osansa kritiikistä.
– Päivätyö mahdollistaa minulle tutkimuksellisen vapauden
ja
riippumattomuuden.

Arto Oinas ja Risto Palonen KaVen uudet valmentajat
Lentopallon 1-sarjassa pelaavan Karhulan Veikkojen uusi päävalmentaja on
kouvolalainen Arto Oinas.
– Sopimus on kaksivuotinen ja hyvä alku ensi
kauden joukkueen kokoamisen osalta, joukkueenjohtaja Anton Lepistö
sanoo.
Tuore päävalmentaja toimi
viime kaudella Korian Ponnen miesten 2-sarjan jouk-

kueen valmentajana.
– Oinas on valmentanut
myös Kouvolan Lentopallon naisten joukkuetta, Lepistö kertoo.
Apuvalmentajaksi KaVe
saa todellisen konkarin,
kun kotkalainen valmentajaguru Risto Palonen on
kiinnitetty joukkueen apuja fysiikkavalmentajaksi.
Seuraavaksi vuorossa on
pelaajasopimusten
sol-

miminen. Runkopelaajiin
lukeutuva Lepistö jatkaa
myös parketin puolella
kuten myös kokenut Matti
Palonen.
– Meillä on noin 10 pelaajan
nimet tiedossa. Joukkue
pysyy melko hyvin kasassa.
Pelaajalistaa en halua kertoa, kun nimet papereista
puuttuvat, Lepistö sanoi.
KaVe jatkaa yhteistyötä
ja pelaajavaihtoa kauden

aikana lentopallon Mestaruusliigassa pelaavan Vantaan Ducksin kanssa.
– Haemme myös yhteistyötä
pääkaupunkiseudulta 2-sarjan joukkueen
kanssa, Lepistö kertoo.
Kaiken kaikkiaan Lepistön
mukaan KaVella on pullat
hyvin uunissa tulevan kauden suhteen.
–Uudistunut hallitus on Kouvolalainen Arto Oinas on Karhulan Veikkojen M1-joukkueen uusi päävalmentaja.
päässyt hyvään vauhtiin.
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Löydät meidät
myös Facebookista
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Huollata autosi
ilmastointi ajoissa!
myynti, varaosat, huolto

 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.





  


JLtalotekniikka@gmail.com

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset

Avattu uudet

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

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

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

Vain tällä kupongilla.

.

Muut työt erikseen
Voimassa heinäkuun.
Jarmo 044 977 44 10

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU
ovh. 19,80

15,-

ML VUOKRAUS

KIILTOPESU
ovh. 25,80

19,-

LOUNASTA

 

  




Esseekilpailun
finaali
Valtakunnallisen
Uusi
suomalainen essee -kirjoituskilpailun esiraati valitsi juhannuksen korvalla
kilpailun
finalistitekstit.
Kotkalaisista alan asiantuntijoista koostuva yhdeksänhenkinen raati seuloi määräaikaan saapuneet
431 tekstiä siten, että kunkin tekstin luki kolme eri
raatilaista.
– Jaoimme raadin kolmeen
ryhmään, joista jokaiselle
tuli saman verran tekstejä
arvioitavaksi, esiraadin puheenjohtaja, Kotkan opiston rehtori Mika Kempas
kertoo.
– Kukin ryhmä valitsi omasta tekstijoukostaan 10 parasta, joten meillä oli yhteensä 30 esseetä, joista
valitsimme yhteisessä kokouksessamme 12 finalistia.
Nämä on nyt toimitettu
kilpailun päätuomari Juha
Hurmeelle, sekä oman tunnustuspalkintonsa jakavalle, kilpailun tukijana toimivalle Paavo Lipposelle.
– Todella kiinnostavaa sitten nähdä, minkälaisiin valintoihin he päätyvät. Lukijat tietävät kirjoittajista
vain heidän nimimerkkinsä,
joten arviointi tapahtuu
täysin anonyymisti, Kempas kuvailee.
Palkintojen jako tapahtuu
kotkalaisen kirjallisuuden
päivänä 10.9.2021 pääkirjaston auditoriossa. Tällöin
jaetaan mm. Juha Hurmeen
valitsema pääpalkinto (3
000 €.

klo 10-14

Tule ja maista!
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Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
puh. (05) 228 1281

HOHTOPESU
ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
31.7.2021 asti
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Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
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Jonas Liljeqvist 045-679 6595

sis. alv, öljyn,

“Mennen tullen”



  

Jarno Lonka 041-3148400
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Rautatienkatu 4, 48100 Kotka, p. 05-216 945
kotkan.varaosakulma@osaset.fi

0500 654 301

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

 

Kotkan Varaosakulma Oy

• työkonevuokraus

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

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

•

PESUKUPONKI

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

Kesän viilennykseen
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ikkeet
tti- ja m

leikkaa talteen tai ota tästä kuva

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

RS KOURU

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

PAIKALLISESTI
PARASTA
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