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Valikoima vaihtelee myymälöittäin, tarkista myymäläkohtainen saatavuus Suomalainen.comista.

SUORASANAINEN KIRJA
UUDISTAMISEN VAIKEUDESTA

Väistämättä

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA
Öljynvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Ohjauskulmien säädöt
Renkaanvaihdot
Korjaukset TERVE
TULOA!

JYRI HÄKÄMIES

Suomalaisen politiikan kokenut konkari kertoo matkastaan
vallan kabinetteihin ja tarjoaa tiukan analyysin Suomen
tilasta ja vaurastumisen poliittisista jarruista.
Teos huipentuu viisiportaiseen reseptiin muutokselle,
joka on pantava toimeen pian – väistämättä.

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

Sunilan Kantola

Kantokatu 5, 48900 Kotka
Avoinna ti-la 12-18, su 10-18
Vapaa pääsy
Näyttelyn järjestää Pro Sunila ry

Nro. 8/2021 ‹‹‹ Kymensuun uutisia vuodesta 2020 ››› ilm. keskiviikko 25.8.2021

Jyri Häkämiehen muistelmissa
liikutaan Kotkassa ja maailmalla
KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Kotkalaissyntyinen Jyri Häkämies on julkaissut muistelmateoksen Väistämättä. Siinä hän
kertoo paitsi sunilalaisista juuristaan myös taipaleestaan kotimaisessa politiikassa ja kohtaamistaan haasteista maailmalla.
Häkämiehen teos on ikkuna politiikan kiemuroihin ja kulisseihin, joissa oman puolueen kokoomuksen väännöt eivät ole olleet vähäisimpiä.

Omistajaohjauksesta vastanneena ministerinä
Häkämies joutui aikoinaan valokeilaan muun
muassa Stora Enson Summan tehtaan lakkauttamisen yhteydessä. E18-moottoritien rakentamista voitaneen pitää Häkämiehen yhtenä
suurena saavutuksena.

/11

Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies ei ikävöi enää politiikkaan, mutta hän kertoo näkemyksistään Suomen ja kokoomuksen suunnasta tuoreessa muistelmateoksessaan.

Antti Hagqvist
on oikea
teräsmies

Mussaloon
studio ja
tapahtuma-areena

Kotkasta lähtöisin oleva Antti Hagqvist on yksi
kesksisiä suomalaisen triathlonin vaikuttajia.

Kotkalainen tapahtuma- ja studiotekniikkaan
erikoistunut Minetech rakentaa tilat kulttuurituotannoille Mussalon Kotolahteen.

Triahtlonväen yksi unelmista toteutui pari viikkoa sitten, kun Kuopiossa järjrestettiin ensimmäinen lajin Ironman-bröndin täysmatkojen
kilpailu.

Myös elokuvan sisäkuvaukset onnistuvat Minetechin tuotantotiloissa kuten myös kaikenlaiset livestreamaukset, jotka korona-aikana
ovat lisääntyneet huimasti.
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Teatterissa vilkas
syksy
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Kotkan poika -elokuva
kertoo nuorista
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Tarkka-ampujat olivat
tärkeässä roolissa

/16
Antti Hagqvist seuraa triathlon-kilpailun onnistumista.
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Simo Manninen on tyytyväinen valmistuviin tiloihin.
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PÄÄKIRJOITUS
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EA Mannerkorpi, työskentelee ympäristölaboranttina.

Hukkalämmöllä?
Energia-ala on murroksessa. Kaikenlaisesta polttamisesta pitäisi päästä eroon. Uusia energian lähteitä ja teknisiä
ratkaisuja etsitään ympäri maailmaa. Vihreä energia on
päivän sana.
Yksi pitkälti hyödyntämätön, mutta melko helposti käyttöön otettava, ympäristöystävällinen energialähde on
teollisuuden tuottama hukkalämpö. Tällä hetkellä se menee pääasiassa taivaan tuuliin tai mereen.
Kotkassa olisi hyvät mahdollisuudet hyödyntää hukkalämpöä. Ympäri kaupunkia on teollisuuslaitoksia, joiden
tuottama lämpöenergia olisi valjastettavissa hyötykäyttöön. Laaja kaukolämpöverkosto tarjoaa siihen hyvät
mahdollisuudet.
Kaukolämpöverkoston haltija, Kotkan Energia, ei toistaiseksi ole tarttunut mahdollisuuteen. Kotkan Kantasatamaan rakenteilla olevaan tapahtumakeskukseen se aikoo
rakentaa perinteisen energiakeskuksen, jonka tarjoamasta lämmöstä valtaosa tuotetaan polttamalla. Polttoaineista 40 prosenttia on edelleen fossiilisia.
Kantasatama tarjoaisi oivan tilaisuuden olla eturintamassa energia-alan murroksessa. Naapurissa sijaitsevan
Kotkamillsin hukkalämmön ja meriveden hyödyntäminen
loisivat kauas katsovan näkymän, josta hyötyisivät niin
yhteiskunta, ympäristö kuin yksittäiset kotkalaisetkin.
Hyviä esimerkkejä hukkalämmön hyödyntämisestä löytyy. Yksi niistä on Kankaanpäässä, jossa Vatajankosken
Sähkö Oy ja Knaufin kipsilevytehdas ovat sopineet hukkalämmön hyötykäytöstä, jossa molemmat voittavat.
Sopimuksen seurauksena Vatajankosken Sähkön pääasiallinen kaukolämmön tuotantolaitos voi seisoa viisi kuukautta vuodessa.
Osaoptimoinnin sijaan Kotkassakin olisi hyvä katsoa laajempaa kuvaa, sitä mihin maailma on menossa. Kotka on
sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen, johon pääsemiksi energian tuotanto on keskeisessä asemassa.
Investoimalla Kantasatamassa perinteiseen lämmön ja
jäähdytyksen tuotantotapaan Kotka ei ainakaan edistä
vihreitä pyrkimyksiään.

EIJA ANTTILA

Kätketty ennakkoluulo
Kauhistelin kanadalaisystävälleni viimeaikaisia uutisia heidän
alkuperäiskansojensa alasajosta.
Lasten hautoja paljastuu katolisten sisäoppilaitosten pihamailta kuin sieniä sateella. Aina 1970-luvulle saakka noin 150 000
lasta pyrittiin sulauttamaan väkisin valtaväestöön viemällä oma
kieli, kulttuuri ja oikeus omiin vanhempiin ja sukuun. Salattuihin
hautoihin päätyivät seksuaalisesti hyväksikäytetyt ja heitteille
jätetyt. Kuolleista ei pidetty meteliä, sillä uudisasukkaiden mukaan alkuperäiskansa poti kulttuurillista ja hengellistä alempiarvoisuutta. Joutivatkin siksi kuolla.
Sama meininki jylläsi myös Australiassa. Aborginaalien lapsia sulautettiin kirkon suojelevan armon uumenissa yhtä lailla hyväksikäytöllä, kidutuksella ja nälkään ja sairauksiin näännyttämällä.
Paljonko benedictuksien ja pääministereiden esittämät nykyiset anteeksipyynnöt painavat? Eivät juuri mitään, sillä valtaväestö uskoo edelleen, että kouralliseksi huvenneet nykyiset
alkuperäiskansojen jäsenet kärvistelevät omasta vapaasta tahdostaan yhteiskunnan elätteinä reservaateissaan halvan viinan, tupakan ja seksin salamyyjinä. Rahan nimeen vannovassa
yhteiskunnassa se nähdään laiskuutena, ei seurauksena.

saarnaaja oli asentoineen kaukana! Alkukantaista riemua, jossa
ei kyselty ”Tuntuuks tää hei hyvältä”.
En oudoksunut käänteistä sukupuolisuutta tai outoa ulkonäköä, enkä voinut kuin ihailla päähenkilön ja luonnon yhteyttä
kohtauksessa, jossa Tinan pää lipuu ylväästi ja äänettömästi
kuin uivan hirven pää lammen pinnalla. Silti toivoin salaa, että
Tina lopettaisi outoilun, ja palaisi takaisin normaalien ihmisten
ilmoille ja tavoille. Päähenkilöitä oli sopeutettu mitä julmimmin,
ja silti minä toivoin, että loppu olisi onnellinen meidän oikeanlaisten ehdoilla! Onneksi minulle tarjoiltiin toisenlainen vaihtoehto, uusi alku.

Rakastan satuja, ja olen huomaamattani hyväksynyt peikkojen
ilkeyden, pelottavuuden, tyhmyyden ja rumuuden. Olen ajatellut,
että sadut nyt vain ovat satuja, enkä ole koskaan ajatellut niiden
muokkaavan lapsen käsitystä ympäröivästä erilaisuudesta. En
koskaan kysynyt, miksi peikot vaihtoivat lapsiaan ihmislapsiin,
en edes ihmetellyt miksi peikot pakoilivat ihmisiä. Peikot olivat
yksinkertaisesti epäkelpoja peikkouttaan. ”Raja” antaa tässäkin
suhteessa pohdittavaa.
Ennakkoluulot synnytetään jo
Etänä on helppo tuntea olevansa suvaitsevainen, kunnes jou- varhain, ja viha kasvattaa lapsissa
tuu silmätyksin omien tiedostamattomien ennakkoluulojensa vihaa. Muumipeikkojen ihanneyhkanssa. Tällaiseen epämiellyttävään itsetutkiskeluun ajauduin teisöön on meillä pitkä taival.
katsottuani Yle Areenalta henkeäsalpaavan hienon elokuvan
Raja (Gräns).
Olin hämmentynyt monta monituista päivää. Kävin läpi elokuvan rinnalla kulkeneita ajatuksiani. Minua oli inhottanut likaiset
kynnenaluset, toukkien syömiset ja olmit jääkaappihiidet. Ja entäpä se jumalaton elämöinti ja nautinto seksistä, josta lähetysEa Mannerkorpi

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

Kunnat uuden edessä
Ennen kesän istuntotauolle jäämistä, eduskunta hyväksyi lait uusista hyvinvointialueista.
Käytännössä on kyse siitä, että vuoden 2023
alusta lukien kunnat eivät enää vastaa sosiaali- ja terveydenhuollosta, vaan tehtävä siirtyy
hyvinvointialueille. Soten lisäksi mukaan tulee
ainakin pelastuslaitos, myöhemmin kenties
muitakin tehtäviä.
Uusia alueita hallitaan suoralla kansanvaalilla
valituilla aluevaltuustoilla. Ensimmäiset vaalit
pidetään jo ensi vuoden tammikuussa. Kyseessä on suurin hallinnollinen muutos suomalaisessa yhteiskunnassa kenties sataan vuoteen,
mutta ihmisten tietoisuus asiasta on kovin
heikkoa, ja sen vuoksi myös mielipiteet heittelevät laidasta laitaan.
Vaaliaktiivisuuden ennustaminen on haastavaa. Kuntavaalit pidettiin vasta keväällä ja
ihmisiä vaivaa vaaliväsymys ja myös koronalla
saattaa olla osuutensa siihen, että vaalihuoneistojen oville ei kenties muodostu jonoja.
Kunnille muutos on suuri ja periaatteellinen.
Tähän asti on ollut itsestään selvää, että kunta

on julkisen hallinnon perusyksikkö alueella. Sotea on toki nykyisin hoidettu kuntia suurempien yksikköjen toimesta, esimerkiksi Kymsote
Kymenlaaksossa. Mutta kuntayhtymät ovat
kuntien omistamia. Jotkut kunnat ovat palveluita ulkoistaneet (Pyhtää), mutta niissäkin
viimeinen sana on kuulunut kunnalle. Uusi hyvinvointialue tulee sen sijaan olemaan kunnista täysin riippumaton ja se tavallaan kilpailee
kuntien kanssa ainakin siitä, ”kuka on kuka”.
Kunnan keskeiseksi palvelualueeksi jää sivistystoimi. Pienimmissä kunnissa pitkin Suomenniemeä ollaan kuitenkin siinä tilanteessa,
että kunta alkaa olla liian vähäväkinen edes
yhtä oppilaitosta varten. Käykö niin, että hyvinvointialue rupeaa hoitamaan myös kouluja?
Kuntien virkamiesjohdossa uudistus näkyy
niin, että elinvoimaan liittyviin kysymyksiin jää
enemmän aikaa. Se on hyvä asia, koska selvää
on, että Suomen kuntarakenne ei voi säilyä nykyisellään, jos asukasluvut pienenevät vuosi
vuodelta. Siksi on tärkeää, että kunta ymmärtää rakentaa itselleen oikeanlaisen brändin.

Kotka on aina ollut teollisuuskaupunki, eikä se
voi muuksi muuttua. Kotkan kaltaisia kuntia
sanotaan usein menneisyyden paikkakunniksi,
mutta tilanteessa, jossa monen sortin hipsteritalous on tullut muotiin, on aidolle teollisuusimagolle tilaa. Toki teollisuuden sisältö muuttuu
ja modernisoituu, mutta mitään hävettävää ei
ole siinä, että kertoo olevansa ”oikean työn
kaupunki.”
Pyhtään uutisia on viime aikoina ollut mukava lukea. Kunta on pieni, mutta ketterä. Hyvää
asumista, hienot tontit, nuorekas, luova kuntajohto. Monet Pyhtään kokoiset kunnat tulevat
putoamaan kuntakisailussa, mutta hyvässä
vauhdissa oleva Pyhtää ei taatusti.
Hamina on kaupunki, joka tunnetaan kokoaan
paremmin. Sillä olisi edellytys kehittyä itäisen
Suomen Naantaliksi (yksi Suomen varakkaimmista kunnista). Haminan on vain osattava pitää itsestään enemmän ääntä. Koronan myötä Haminan kaltaisilla kunnilla on kotimaan
matkailussa mahdollisuutensa, olkoonkin, että

Suomessa ei Kittilää ja Kuusamoa lukuun ottamatta yksikään kunta voi rakentaa strategiaansa yksinomaan matkailun varaan.
Uudet valtuustot, hallitukset etc. aloittivat juuri. Niiden tehtävä on pitää virkamiesjohto liikkeessä. Lastulevypöydän ääressä
virkaillen kunta
putoaa kilpailussa, mutta aktiivinen pärjää
Kymenlaakson
leveysa ste i l l a
v a r masti.

Kari Häkämies
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Ennakkoluuloton ajattelija on poissa ?
satakunta Lasinpyyhkijä-kolumnia. Varsinkin kotikaupunkinsa Kotkan talousasioista
Rantamo jaksoi kantaa huolta
vuosi toisensa jälkeen.

tuli toimitusjohtajan ja pää-

EIJA ANTTILA omistajan jalkaan kahle, josKotkalainen yrittäjä ja urheiluvaikuttaja Veikko Rantamo on kuollut. Hän menehtyi
vaikeaan sairauteen 15.7.2021
Kotkassa hoitokoti Koskenrinteessä 92-vuotiaana. Rantamo
oli syntynyt 15.6.1929 Kymissä. Veikko Viktor Rantamon
vanhempien tausta oli Pietarin suomalaisyhteisössä, josta hän muisti aina ylpeydellä
mainita.
Rantamo tunnetaan ehkä
parhaiten Rateko Oy:stä ja
samaa nimeä kantaneesta
lentopalloseurasta Karhulan
Ratekosta, joka voitti 1970-luvun alkuvuosina kaksi Suomen
mestaruutta (yhteensä viisi
mitalia) ja yhden kerran Suomen Cupin.
Sydämeltään Veikko Rantamo
oli yrittäjä. Ylioppilas-merkonomiksi lukenut Rantamo
toimi Onni Vilkas Oy:n palveluksessa vuoteen 1957 asti,
kunnes perusti serkkujensa kanssa monialayrityksen
Rateko Oy:n (rautaa, terästä,
koneita).
Ratekosta kasvoi 1970-luvun
alkuun mennessä menestyvä
yritys, jolla oli vientitoimintaa
24 maahan sekä tytäryhtiö
Englannin Kempstonissa. Yhtiön autopesukoneet pitivät
puhtaina niin New Yorkin John
F. Kennedyn lentokentän bussit kuin Lontoon punaiset ikonit, kaksikerroksiset Routermasterit. KOP nimesi Ratekon
malliyrityksekseen.
Öljykriisistä vauhtia saanut
Ratekon konkurssi vuonna
1974 oli vedenjakaja yrittäjän elämässä. Kansainvälinen
lama oli tyhjentänyt tilauskirjat yhdessä yössä, ja pankki
laittoi mannekiininsa rahahanat kiinni. Yhtiön veloista

ta selviäminen vei 24 vuotta.
Perheen elanto turvattiin pienimuotoisemmalla yritystoiminnalla ja yrittäjyyskurssien
johtamisesta saaduilla tuloilla.
Yrityksen konkurssin myötä
kaatui myös Karhulan Rateko,
jonka neljäs sija SM-sarjassa
keväällä 1975 jäi maineikkaan
lentopallonseuran viimeiseksi.
Ratekon paikan SM-sarjassa
peri Karhulan Veikot, jonne
suurin osa Ratekon pelaajista
siirtyi.
Karhulan Rateko peri SM-sarjapaikan Karhulan Kartolta
kaudeksi 1968-69. Rateko Oy
oli ostanut lentopallotoiminnan Popinniemen Ponnistukselta, jonne lahjakkaat Montosen veljekset olivat siirtyneet
urheilemaan. Veljeksistä Heikki
eteni aikanaan Suomen maajoukkueeseen ja sen valmentajaksi saakka.
Rantamo hankki seuraan
muitakin lahjakkaita pelaajia muualta Suomesta kuten
Risto Palosen Tampereelta
ja Raimo Koskisen Kokkolan
Jymystä sekä Ossi Pullin Lappeenrannasta. Pian alkoi olla
kasassa karhulalainen dream
team, joka alkoi hallita suomalaisen lentopalloilun ilmatilaa.
Ratekon lentopallojoukkueen
kokoamisessa olennaista oli,
että Veikko Rantamo tarjosi
lentopalloilijoille myös työpaikan Rateko Oy:stä. Palkka juoksi, vaikka pojat olivat
harjoituksissa, peleissä tai
maajoukkuetehtävissä.
– Sehän oli nuorille miehelle
ihan paras paikka. Veikko Rantamo oli aivan loistavatyyppi,
auttoi aina ja pelireissuille ja
harjoituksiin pääsi aina, kuhan
vain työt tuli hoidettua, ker-

Veikko Rantamo.
too Risto Palonen, joka hoiti Rateko Oy:ssä varastoa ja
kustannuslaskentaa.
Raimo Koskinen muistelee
myös erittäin myönteisesti
Ratekon aikaansa.
– Minut koulutettiin esimieheksi. Vieläkin alkaa itkettää,
kuinka hyvä paikka se oli.
– Veikko oli mies, joka piti aina
kaiken, mitä sovittiin.
Blogissaan vuodelta 2017 Rantamo muistelee, että ”eri maiden suurlähettiläät ja Suomen
Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto kävivät täällä. Kansainvälisiä otteluita riitti”.
Urheilullisen miehen rakkaita
harrastuksia olivat myös koripallo, reserviupseeritoiminta ja
kirjoittaminen. Koripalloseura
Pekonipojat tuotti elinikäisiä
ystäviä sekä ikämiesten Suomen mestaruuksia ja mitaleita.
Sotilasarvoltaan Veikko Rantamo oli reservin kapteeni.
Rantamo oli luonteeltaan
erittäin positiivinen, uusista
asioista innostunut, ennakkoluuloton ajattelija, jolla oli
ideoita.
Paikallisiin lehtiin syntyi yritystoimintaa ja talouselämää
ruotineita artikkeleita, kolumneja ja mielipidekirjoituksia
pitkälle eläkepäiviin saakka.
1980-luvulla Rantamo kuului
Eteenpäin-lehden kirjoittajakaartiin: hänen kynästään
syntyi niin reportaaseja kotkalaisesta yrityselämästä kuin

Toisin kuin monet luulivat karhulalaisen Rantamon käyttövoimana ei suinkaan ollut
kolmen K:n pakkoliitos. Hän
saattoi olla jopa ainoa porvaripoliitikko Karhulassa, joka
kannatti kuntaliitosta.
– Se oli periaatteessa myönteinen askel, mutta lähti vikaraiteille kotkalaisesta ylimielisyydestä, joka ei osannut arvostaa
karhulalaista
työläisidentiteettiä, totesi Veikko Rantamo
80-vuotishaastattelussaan
kesäkuussa 2009 (Kymen Sanomat / Seppo Häkkinen).
Pöytälaatikkoon ja jälkipolvien
luettavaksi jäi konkurssista
kertovan romaanin käsikirjoitus, eräänlainen terapiateos ajasta, jolloin konkurssi oli
enemmän häpeä toisin kuin
nykyään.
Veikko Rantamo osallistui aktiivisesti paikalliseen vaikuttamiseen kaupunginvaltuutettuna. Hän toimi myös erilaissa
luottamistehtävissä ja yhdistyksissä, esimerkiksi Kotkan
Yrittäjät ry:n puheenjohtajana.
Eläkepäivillään aktiivinen mies
ehti metsään sienestämään,
liikkumaan monipuolisesti ja
nauttimaan matkailusta perheen ja ystävien kanssa.
Veikko Rantamon ja Eila Tanin
häitä vietettiin vuonna 1955.
Lapsia perheeseen syntyi neljä
ja lapsenlapsiakin myöhemmin kuusi.

12 KYSYMYSTÄ

1) Ääri-islamistinen Taliban on noussut valtaan Afganistanissa. Levoton historia jatkuu maassa, jonka asukkaat
kuuluvat lukuisiin heimoihin ja kansanryhmiin. Mikä on Afganistanin väkiluku?
2) Mitä kuvataan mm. seuraavilla termeillä: puikea, suikea,
vastapuikea?
3) Uusi Pertsa ja Kilu -elokuva on vihdoin päässyt ensi-iltaansa. Pertsan ja Kilun seikkailujen lähtökohta on nuortenkirjoissa, joiden maisema on Karhulan Suulisniemi.
Kirjojen kirjoittaja asui Karhulassa nuorena, mutta muutti
sittemmin toiselle puolen Suomea, ja loi teoksensa siellä.
Kuka oli kirjailija, ja missä hän kirjoitti?
4) Hevosen tunnetuimpia askellajeja ovat ravi ja laukka.
Mutta hevonen voi myös edetä peitsaamalla. Miten sen jalat silloin liikkuvat?
5) Mailapeli padel, jossa on ominaisuuksia tenniksestä ja
squashista, kasvattaa nopeasti suosiotaan Suomessa. Mistä peli on alunperin lähtöisin?
6) 300 vuotta sitten, 30.8.1721, Uudenkaupungin rauha
päätti Ruotsin ja Venäjän välisen Pohjan sodan. Samalla päättyi Suomen historian väkivaltaisin ajanjakso. Sen
aikana väkiluku aleni arvioiden mukaan yli 10 prosentilla,
50000-60000 ihmisellä. Venäläiset miehittäjät harjoittivat
suoranaista kansanmurhaa, lisäksi tuhansia vietiin orjiksi
Venäjälle ja tuhannet pakenivat Ruotsiin. Millä nimellä tuo
runsaat 10 vuotta kestänyt ajanjakso tunnetaan?
7) Suomi on maailman pohjoisin viljaa tuottava maa. Kaikkien viljalajien yhteenlaskettu satoarvio tänä kesänä on 3,1
miljoonaa tonnia. Minkä viljalajin osuus siitä on suurin?
8) Tokion kisat ovat ohi, ja urheiluväen katse suuntautuu jo
talviolympialaisiin. Missä ne järjestetään, ja milloin?
9) Perussuomalaiset valitsi Riikka Purran puheenjo
htajakseen. Nyt yhdeksästä eduskuntapuolueesta seitsemää johtaa nainen. Mitkä ovat ne kaksi muuta puoluetta ja
ketkä niitä johtavat miehet?
10) Kuinka paljon painavat aikuisen ihmisen luut yhteensä?
11) Mitä pokeripelissä tarkoittaa termi ”reeti”?
12) Banksy on kansainvälisesti tunnettu, anonyymina
esiintyvä taiteilija. Millaisista teoksista hänet tunnetaan
parhaiten?
Oikeat vastaukset sivulla 19.

Tämän kirjoituksen lähteinä
ovat olleet Veikko Rantamon
poika Esa Rantamo, lentopalloilijat Risto Palonen, Raimo
Koskinen sekä toimittajat Jukka Vehkasalo ja Markku Espo.

LUKIJALTA

Suomelle ja Ruotsille yhteinen ilmapuolutus
Ainoa lähialueillamme suoranaisesti vaikuttava taho,
jolla on hyökkäyspotentiaalia
tunkeutuakseen Suomen ja
Ruotsin maa- ja merialueille
ja ilmatilaan, on Venäjä. Ainoa
lähialueillamme
suoranaisesti vaikuttava taho, joka on
osoittanut laajentumispyrkimyksiä voimapolitiikkaa käyttäen, on Venäjä.
Tämän tilannekuvan perusteella Suomen ja Ruotsin sotilaallinen turvallisuus on keskeisesti maitten sotilaallisten
voimavarojen yhdistämisessä

jo rauhan aikana. Keskeinen
näkökulma on plussummaperiaatteella toteutettu omien
maitten ja kansojen turva.
Ilmapuolustus on tässä nähtävä yhtenä osakokonaisuutena. Se koostuu tiedustelu- ja valvontajärjestelmistä,
ilmatorjunnasta ja torjuntahävittäjistä, miehittämättömistä
lentojärjestelmistä
sekä salaamisesta ja harhauttamisesta. Ajankohtaiset hävittäjähankinnat tulisi tehdä
siten, että Ruotsi hankkisi 90
Gripeniä. Suomi puolestaan

hankkisi 60 ominaisuuksiltaan Gripeneitä täydentävää
torjuntahävittäjää.
Lisäksi
hankittaisiin satoja miehittämättömiä lentojärjestelmiä.
Suomessa olisi rotaatioperiaatteella koko ajan 30 Ruotsin Gripeniä hajautettuna eri
lentotukikohtiin. Ruotsissa
olisi vastaavasti 20 Suomen
torjuntahävittäjää.
Nämä
hävittäjät olisivat asemamaittensa
operatiivisessa
johdossa jo rauhan aikana ja
tietty osa koneista olisi aina
porrastetussa torjuntaval-

miudessa. Taustalla olisivat
maitten solmimat kansainväliset sopimukset monipuolisine turvalausekkeineen.
Ruutiukon
maanpuolustusopin mukaan tämä yhteispuolustusperiaate
toimisi soveltaen sekä ilmavoimien että meri- ja maavoimien toimintaperiaatteena.

PERTTI HUHTANEN
Kotka

Kotka Big Band solistinaan Emma Salokoski viihdyttivät 200-300 hengen yleisöä viime torstaina Karhulan
Jokipuistossa.
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TAPAUKSEN TAUSTAA

Hukkalämpö hukataan Kotkassa
EIJA ANTTILA
Kymenlaakson maakunta
ja Kotkan kaupunki vielä erikseen ovat mukana
Suomen
ympäristökeskuksen Hinku-verkostossa (hiilineutraalit kunnat).
Verkoston jäsenet ovat
sitoutuneet 80 prosentin
päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
Kokonaisuudessaan Kotkan suunta on ollut jo pitkään oikea: kokonaispäästöt ovat vähentyneet. Kun
tilastoja ja käytännön tekoja tarkastelee lähemmin,
mallioppilaaksi Kotkaa ei
voi kaikilta osiltaan sanoa.
Esimerkiksi kaukolämmön
aiheuttamat päästöt ovat
viime vuosina kasvaneet,
kun ne sitä ennen olivat
pitkään laskusuunnassa.
Kotkan ilmasto-ohjelmassa (s. 23) todetaan Kotkan
Energian toimenpiteenä:
Kehitetään hukkalämmön
hyödyntämistä sekä Kotkan
kaukolämpöverkon
energiatehokkuutta. Saman ohjelman seuraavalla
sivulla todetaan Kotkan
Energian toimenpiteenä:
Kehitetään Kantasataman
energiantuotantojärjestelmä
resurssiviisaaksi
sekä ilmastomyönteiseksi.
Kotkan Energia on rakentamassa Kantasatamaan
energiakeskusta, joka on
kallis hankkia ja käyttää.
Lämmityksen nimellistehosta se tuottaisi 90 prosenttia polttamalla tuotetulla
kaukolämmöllä,
jonka polttoaineista lähes
40 prosenttia on fossiilisia.
Myös jäähdytys toteutettaisiin perinteisillä sähkökäyttöisillä ja ulkoilmalauhdutteisilla veden
jäähdyttimillä.
Vieressä
olevaa merivettä ei aiota hyödyntää mitenkään.
Myöskään naapurissa olevan Kotkamillsin hukkalämmön hyödyntäminen
lämmityksessä ei ole kiinnostanut Kotkan Energiaa.
Kotkassa olisi mahdollista
päästä eroon polttamisesta ja sen aiheuttamista
kasvihuonekaasupäästöistä hukkalämmön ja
lämmön kausivarastoinnin
avulla tai ainakin vähentää
fossiilisten
polttoainei-

den osuutta merkittävästi. Kotkan Energia teetti
Katariinan
kallioluoliin
rakennettavasta kaukolämpöakusta tutkimuksen
vuonna 2014, jossa hanke
todettiin kannattavaksi.
Kaupunkirakenteeltaan
hajanaisessa kaupungissa
on hukkalämmönlähteitä
eli ylijäämälämpöä tuottavia
tuotantolaitoksia
ympäriinsä:
Kotkansaarella (Kotkamills), Karhulassa,
tulevaisuudessa
ehkä Mussalossa (UPM:n
biojalostamo). Kenties Keltakalliolle rakennettavat
akkumateriaalitehtaatkin
tuottavat lämpöä, joka olisi hyödynnettävissä. Myös
kaavaillut datacenterit olisivat sellaisia.
Asiantuntijoiden mukaan
ylijäämälämpöä on Kotkassa niin paljon, että sillä
voitaisiin lämmittää kaikki
Kotkan rakennukset.
Kantasatamaan
aiotussa ratkaisussa menetetään, ehkä lopullisesti,
ainutlaatuinen
tilaisuus rakentaa Kotkan
ensimmäinen kaukojäähdytysverkon osa. Kantasatamaan
suunnitellut
nykyaikaiset rakennukset
olisivat ihanteellinen kohde lämpöpumppulaitoksen matalalämpötilaiselle
kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkolle.
Perinteinen kaukolämpö toimisi
varalämmönlähteenä.

Näkymä Kotkamillsin merivesipumppaamolta kohti Tiutista.

laakson kunnissa. Yhtenä tutkimuskohteena on
ollut Kotkamillsin tehdas
Kantasataman naapurissa. Esteitä hukkalämmön
hyödyntämiseksi Kantasatamassa ei ole löytynyt.
Kotkamillsin
tehtaalla
syntyy pelkästään puhtaista jäähdytysvesistä
niin paljon hukkalämpöä,
että sillä lämmittäisi kaikki
Kantasatamaan suunnitellut rakennukset. Tällä
hetkellä Kotkamillsin hukkalämpö (matalalämpöMyös asuintalot tarvitse- energia) ajetaan mereen.
vat tulevaisuudessa entistä enemmän viilennystä, Tekninen johtaja Jan
sen kulunut kesäkin osoit- Lousa sanoo, että on aivan
ti. Keskitetyn jäähdytys- hullunkurista, että Kotkaratkaisun sijaan, jossa kyl- mills ottaa veden joesta,
mä tulee koteihin putkea lämmittää sen prosessiin
pitkin, asukkaat tekevät sopivaksi ja sen jälkeen
kiinteistö- ja huoneisto- jäähdyttää prosessiveden
kohtaisia ratkaisuja esi- laskeakseen jätevetenä
merkiksi parvekkeilleen. mereen. Hänen mukaansa
Tulevaisuuden Kotka voi- Kotkamillsillä olisi tahtoa
kin näyttää kaupunkiku- ja kykyä johtaa hukkalämvallisesti varsin erilaiselta pönsä esimerkiksi naapukuin suunnittelijat ovat ritontilla sijaitsevien Kanaikoneet. Erilaiset jääh- tasataman rakennusten
dytyspömpelit rakennus- lämmittämiseen eräänlaiten seinissä ovat tuttu sena yhteiskunnallisena
näky lämpimissä maissa avunantona.
vierailleille.
Lousan mielestä kaikki
energiavirrat on tänä päiKaakkois-Suomen
am- vänä tutkittava, eikä hän
mattikorkeakoulun (Xamk) tiedä, miksi KantasataHukkaveks -hanke on maan on valittu nykyiseen
tutkinut
hukkalämmön kaukolämpötuotantoon
hyödyntämistä Kymen- perustuva konsepti.

Pekka Passi oli Kotkan
Energian toimitusjohtajana Vesa Pirtilän jälkeen
vähän aikaa. Passi on ollut
nyt pari vuotta Vatajankosken Sähkön toimitusjohtajana Kankaanpäässä. Kankaanpäässä on
toteutettu Passin aikana
menestyksellisesti hukkalämmön talteenotto ja
hyödyntäminen yhteistyössä paikallisen kipsilevytehtaan kanssa.
Neuvotteluvaiheessa yksi
ratkaiseva kysymys oli
se, miten Vatajankosken
Sähkö voi luottaa siihen,
että kipsilevytehdas pysyy toiminnassa pitkälle
tulevaisuuteen, ettei tehty investointi mene hukkaan. Luottamus puolin ja
toisin löytyi.
Passin mukaan 80-prosenttisesti
kuntaomisteisen
sähköyhtiön
rooliin kuuluu pitää osaltaan huolta siitä, että
yritykset voivat hyvin ja
menestyvät.
Pääsiäisenä
käyttöönotetusta uudesta järjestelmästä hyötyvät niin
Vatajankosken Sähkö kuin
Knaufin kipsilevytehdaskin. Knauf saa myytyä
sähköyhtiölle hukkalämmön, joka aiemmin meni
taivaan tuuliin, ja saa pa-

luupostissa takaisin prosessiinsa höyrystä tiivistyneen veden.
Sähköyhtiö puolestaan
välttää lainsäädännöllisen riskin, jos ja kun polttaminen kielletään joskus
kokonaan, imago vihreän
energian tuottajana kirkastuu ja taloudellistakin
hyötyä tulee. Hukkalämpö
on Vatajankosken Sähkölle selkeästi edullisempaa
kuin itse polttamalla tuotettu kaukolämpö.
Vatajankosken
Sähkön
kaikesta
myymästään
kaukolämmöstä on kipsilevytehtaan hukkalämmöstä peräisin kolmasosa. Se tarkoittaa sitä,
että kaukolämmön pääasiallinen tuotantolaitos
(CHP-laitos) voi olla pysähdyksissä viisi kuukautta vuodessa.
Passi arvioi, että noin viiden miljoonan euron investointi maksaa itsensä
takaisin 5-7 vuodessa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö antoi hankkeelle
energiatukea noin 1,4 miljoonaa euroa.
Kotkan Energia investoi Kantasataman energiakeskukseen noin 2,9
miljoonaa euroa. Hukkalämpöä ja merivettä hyödyntävän lämpöpumppulaitoksen

i nve s to i nt i k u s t a n n u s
olisi asiantuntijoiden mukaan vähintään miljoonan edullisempi kuin nyt
valittu ratkaisu, jossa 200
neliön energiakeskustila
rakennetaan uuteen tapahtumakeskukseen pelkästään maalämpöpumppuja varten.
Myös lämpöpumppulaitoksen käyttökulut olisivat vuositasolla vähintään
100 000 euroa edullisemmat kuin nykyratkaisussa.
Suomessa ei ole otettu vakavasti jo vuonna jo 2018
voimaan tullutta RED II
-direktiiviä, jonka mukaan
kaukolämmitysjärjestelmien haltijat velvoitetaan
liittämään hukkalämmönlähteet kaukolämmitysjärjestelmään. Kansallisella tasolla direktiivi piti
saattaa voimaan tämän
vuoden kesäkuussa, mutta sitä puna-vihreä hallitus ei ole tehnyt.
Kotkan Energian kaukolämpömonopolia ja samalla liiketoimintaa saattaa uhata tulevaisuudessa
myös vihreälle energialle
suunniteltu ohituskaista
kaukolämpöverkkoon. Se
saattaa innostaa suuria
hukkalämmön tuottajia
ryhtymään itse kaukolämmön myyjiksi, koska ne
olisivat etusijalla.
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Karhulan Veikot järjestää
ma 6.9. ja to 9.9. klo 16.45–17.45
tutustumisen lentopalloon!

pojille ja tytöille n. 12 v. ylöspäin, tuu mukaan,
ota sisälekkarit ja liikuntavaatteet mukaan.
Tiedustelut Nita Parrio 040 737 4167

Leipomon myymälä
Vanha Sutelantie 47
48410 Kotka
Av. ma-pe 6-17,
la 6-13

Tuotantokoordinaattori Simo Mannisella on ollut kiireinen kesä muun muassa studion
rakentamisen vuoksi.

Kahvila/myymälä
Karhulantie 34
48600 Kotka
Av. ma-pe 7-15,
la 7-13

Jos metsään haluat mennä nyt...
Niin muistathan ottaa mukaan
kunnon eväät!

Minetechin studio
Mussaloon

Kotkalainen
tapahtuma- ja studiotekniikkaan
erikoistunut Minetech rakentaa tilat kulttuurituotannoille Mussalon Kotolahteen. Hallissa on kaiken
kaikkiaan noin tuhat neliötä tilaa. Sen sisälle rakennetaan noin 200 neliön
ammattilaistason studio,
joka sopii kaikenlaisiin äänityksiin ja kuvankäsittelyyn musiikkituotannoista
mainoskuvauksiin.
Myös elokuvan sisäkuvaukset onnistuvat Minetechin tuotantotiloissa
kuten myös kaikenlaiset
livestreamaukset,
jotka
korona-aikana ovat lisääntyneet huimasti.
Minetechin tuotantokoordinaattorin Simo Mannisen
mukaan studiossa tulee
olemaan iso soittotila sekä
tarkkaamo jälkituotantotiloineen sekä tarvittavat

fasiliteetit kuten keittiö ja
saniteettitilat. Nukkumatilat ovat myös suunnitteilla.
– Kyllä studioon big band
-kokoonpano
mahtuu,
Manninen kuvailee.
Mannisen mukaan seudulta ei löydy vastaavaa tilaa,
joka olisi näin suuri ja tasokas. Äänitystila on ns. kelluvaa tilaa, jolloin jokainen
huone on eristetty toisistaan ja ne ikään kuin kelluvat jousien päällä eristäen
äänet sekä mekaanisesti
että ilman kautta.
Minetech vuokraa studiota, laitteita ja mahdollisesti
myös henkilökuntaa myös
ulkopuolisille.
– Tila on suunniteltu alusta
asti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Haluamme tuoda alueen
toimijoita yhteen ja houkutella heitä myös pääkaupunkiseudulta rauhal-

METSO

“Mennen
tullen”
LOUNASTA
ma-pe
klo 10-14

Tule ja
maista!
A

Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
puh. (05) 228 1281
Leikkaa talteen tai
ota tästä kuva kännykällä.

Halli on sopiva suurille tapahtumille.
EIJA ANTTILA

A
UUTLT
ASSA

”

Kysyntää näyttäisi olevan.

ps. lounaslista löytyy
Ruokapaikka.fi

Leistin leipomolta, kunnon evästä
vaikka heti aamulla klo 6!

www.kymensuu.fi

SIMO MANNINEN

lisempaan Kotkaan.
– Kysyntää ja kiinnostusta
näyttäisi olevan.
Minetechista löytyy musiikkituotantoihin vintage-arvosoittimia ja muutenkin
hyviä laitteita Genelecin
kaiuttimista Martin Kantolan mikrofoneihin.
Minetech Studion avajaisia
vietetään syksyllä Kotolahdentie 7:ssä.
– Pitkällä tähtäimellä me
tätä teemme, Simo Manninen sanoo.

Minetechin Studio sijaitsee Mussalon Kotolahdessa. Tämänvuotinen Kotka Open Air järjestettiin hallin edustalla.

29

95
€

Kauppakeskus Pasaati, Ruotsinsalmenkatu 12 B, 48100 Kotka.
Avoinna arkisin 10-19, la 10-16, su 12-16

8/

NRO. 8/2021 – KESKIVIIKKO 25.8.2021

VAPAITA AIKOJA SILMÄLÄÄKÄRILLE
LÄÄKÄRIN JA OPTIKON AJANVARAUS puh. 05 262 926

Minna & Mikko
Karhula
Reijo Ahonen 9.9. ja 29.9.
Alexander Ehrnrooth 7.9. ja 21.9.

Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17
Taistelussa ruostetta vastaan!

KEHYKSET

-50%
ostaessasi
silmälasit.

Ajanvaraus myös netissä!

Myös uusi auto tarvitsee

ruostesuojauksen!

Finikorin avulla kohti syksyä! Rahoituksella ja laatutakuulla!





Äänieristyskäsittelyt alkaen 330€
Keraaminen kestopinnoite alkaen 440€
Ruosteenestokäsittelyt alkaen 660€
Uusin autoihin 90 euron etu!

Uusi Autosuojaamo
Takojantie 16, 48220 Kotka - puh. (05) 2286 197 - info@uusiautosuojaamo.fi
www.uusiautosuojaamo.fi - Olemme avoinna arkisin 7-17

thinking locally

Tervetuloa asiantuntevaan myymälään
Seinälälaatta

Laminaatti
Core KL 32,

valkoinen 20x30

8,90€

5G pontti

10,90€

/m²

Ulkomaali
Vinha 11,7l,
vielä vanhaan
hintaan

89,90€

+sävytys

/m²

Lattialaatta 10x10

Allaskaluste
Industrial

Jalka- ja
peitelista
12x42 maalattu valkoinen

Peili 50x80 79€

12,90€

2,20€

Coloria 7
seinämaali 2,7 l

Vinyylilankku
Winclic

/m²

27,50€

+sävytys

peili ja vesilukko
100% vedenkestävä

/m²

Metz ja Arizona

19,90€

/m²

215€

Kyminlinnantie 24, 48600 Kotka | kotkansisustustalo.fi | Puh. 0400 - 986 389 | Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14
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Ensi-illat syksyllä 2021
TARPEISTONHOITAJAN TÄHTIHETKI
Monilahjakkaan tarpeistonhoitajan tähtihetki
koittaa, kun näytös on peruttu. Lämpimiä sävyjä,
komiikkaa, kommelluksia ja lauluja sisältävä
monologi Antti Leskisen tulkitsemana.
Naapuri, ohjaus Anne Niilola.
KOTKAN RUUSU
Kotkan Ruusu -musiikkidraama kertoo Rosalia
Gurovitsch-Mäkisen traagisen elämäntarinan
1910-luvun Viipurista sotavuosien läpi 1960-luvun
Kotkaan. Aikakauden musiikki Harmony Sistersistä
Metrotyttöihin luo muistorikasta ajankuvaa viime
vuosisadan tunnoista sen aikaisessa Suomessa.
Esitys yhdistää faktaan fiktiota ja kysyy: kuka oli
ihminen Kotkan Ruusu -myytin takana? Ruusun
rooleissa Marika Huomolin, Ella Mustajärvi ja
Lise Holmberg. Suuri näyttämö,
ohjaus Miko Jaakkola.
EILA, RAMPE JA LIKKA
Viimeinen kuulutus Finnairin lennolle Marmarikseen
kajahtaa ilmoille, joten Eila, Rampe ja Likka kiirehtivät koneeseen. Turkin matka on Rampen sekä Likan
yllätys pian syntymäpäiviään juhlivalle Eilalle. Nyt on
lupa hymähdellä supisuomalaisuudelle, elämänkumppaneille ja vähän itsellesikin.Rooleissa Antti
Leskinen, Lise Holmberg ja Mirka Mylläri.
Lempeä komedia Naapurissa,
ohjaus Ilkka Heiskanen (vier.).
ANNA LIISA
Minna Canthin vuonna 1895 kirjoittama Anna
Liisa on voimakas kertomus nuoren Anna Liisa
Kortesuon (Miia Maaranen) elämän suurimmista käännekohdista. Hän on menossa naimisiin
Johanneksen (Mikkomarkus Ahtiainen)
kanssa, ja asettumassa uuteen, turvalliseen elämän
vaiheeseen. Tätä onnea kuitenkin varjostavat synkät
salaisuudet sekä kotiseudulle odottamatta palaava
Mikko (Juho Markkanen), Anna Liisan entinen
rakastettu. Kotimainen klassikkoteos Suurella näyttämöllä, ohjaus Hilkka-Liisa Iivanainen (vier.).

Jatkavat näytelmät
MASENNUSKOMEDIA (ohj. Mari Rantasila)
ja KORKKARIT GOES EUROVIISUT SONG
CONTEST (ohj. Pia Lunkka) palaavat ohjelmistoon 23.10. alkaen!

TUTUSTU
www.kotkanteatteri.fi/
ohjelmisto/
ulos-laatikosta/

Palvelemme elokuussa ti-pe
klo 9-15 ja syyskuussa klo 11–17
ja 2 h ennen näytöksiä,
osoitteessa Keskuskatu 15
Puh. 05 234 4199
teatteriliput@kotka.fi
www.kotkanteatteri.fi
Tervetuloa meille!

KYMENLAAKSONKATU 23
ONNELLINEN ANKKA
THE BACKYARD CLUB
EAGLES WITHOUT WINGS

KOMEDIAMUSIKAALI
SYKSY 2022
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Edullinen arkinäytös

LIPPUMYYMÄLÄ

PE 8.10.
PE 8.10.
PE 8.10.
LA 9.10.
LA 9.10.
LA 9.10.
PE 15.10.
PE 15.10.
PE 15.10.
LA 16.10.
LA 16.10.
LA 16.10.
LA 16.10.
LA 23.10.
LA 23.10.
PE 29.10.
PE 29.10.
LA 30.10.
LA 30.10.
LA 30.10.
LA 30.10.
TO 4.11.
TO 4.11.
PE 5.11.
PE 5.11.
PE 5.11.
PE 5.11.
PE 12.11.
PE 12.11.
LA 13.11.
LA 13.11.
LA 13.11.
LA 13.11.
LA 20.11.
TO 25.11.
PE 26.11.
PE 26.11.
PE 26.11.
PE 26.11.
LA 27.11.
LA 27.11.
LA 27.11.
KE 1.12.
TO 2.12.
TO 2.12.
PE 3.12.
PE 3.12.
LA 4.12.
LA 4.12.
LA 4.12.
KE 8.12.
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LA 11.12.
LA 11.12.
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TO 16.12.
PE 17.12.
PE 17.12.
PE 17.12.
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LA 18.12.
LA 18.12.
LA 18.12.
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PE 31.12.
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ENSI-ILTA! Karpolla on asiaa
- tosikertomuksia havumetsien maasta SN
Karpolla on asiaa - tosikertomuksia havumetsien maasta SN
Ulos laatikosta! Kymenlaaksonkatu 23 -kuunnelma N
Ulos laatikosta! The Backyard Club N
Anna Liisa SN
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Kotkan Ruusu SN
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Ulos laatikosta! The Backyard Club N
Karpolla on asiaa - tosikertomuksia havumetsien maasta SN
Ulos laatikosta! Kymenlaaksonkatu 23 -kuunnelma N
Tarpeistonhoitajan tähtihetki N
Kotkan Ruusu SN
Masennuskomedia SN Anne Niilola 30v Juhlanäytös
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Kotkan Ruusu SN
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Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Anna Liisa SN
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Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Masennuskomedia SN
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Tarpeistonhoitajan tähtihetki N
Kotkan Ruusu SN
Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Peter Pan menee pieleen SN
Kotkan Ruusu SN
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Masennuskomedia SN Viim. esitys
Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Peter Pan menee pieleen SN
Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Peter Pan menee pieleen SN
Kotkan Ruusu SN
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Anna Liisa SN
Eila, Rampe ja Likka N
Peter Pan menee pieleen SN
Tarpeistonhoitajan tähtihetki N
Kotkan Ruusu SN
Korkkarit Goes Euroviisu Song Contest RK
Peter Pan menee pieleen SN

SN Suuri näyttämö, N Naapuri, RK Ravintola Kairo, TN Takanäyttämö

PETER PAN MENEE PIELEEN
Paikallisen näytelmäseuran jäsenet nousevat teatterin lavalle. Miten heiltä taittuu kaikkien rakastama
klassikko, Peter Pan? Luvassa on posketonta menoa, taistelua valokeilasta, lentämistä ja yhteentörmäyksiä – niin kuin vain tältä ryhmältä odottaa
sopii! Mikä-mikä-maa odottaa – oletko valmis
elämäsi hulvattomimpaan seikkailuun? Riemukas
katastrofikomedia Suurella näyttämöllä,
ohjaus Mika Eirtovaara (vier.).

klo 18
klo 19
klo 19
klo 18
klo 19
klo 19
klo 13
klo 18
klo 19
klo 19
klo 13
klo 18
klo 19
klo 13
klo 18
klo 19
klo 19
klo 13
klo 18
klo 18
klo 13
klo 19
klo 19

Muutokset mahdollisia!

KARPOLLA ON ASIAA
tosikertomuksia havumetsien maasta
Esitys koostuu samannimisen tv-sarjan eri jaksoissa
kerrotuista todellisista tarinoista. Karpon ohjelmissa pääosaan nousee yksityinen suomalainen
ihminen, hänen tarinansa, hänen kokemuksensa
ja kohtalonsa. Elämän eteen tuomia ristiriitoja
ei pelätä tai väistetä, ne nostetaan käsittelyyn.
Puhutaan asiaa – ja täydellä sydämellä. Esityksessä
näyttämölle nousevat kahdeksan Teatterikorkeakoulun maisterivaiheen näyttelijäopiskelijaa kantaen
mukanaan Hannu Karpon dokumenttimaailman
rehellistä eetosta, sen värikkäitä ihmisiä ja heidän
omalaatuista energiaansa. Esitys on yhteistuotanto
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman kanssa. Suuri näyttämö,
ohjaus Kristian Smeds (vier.).

28.8.
1.9.
2.9.
4.9.
10.9.
10.9.
11.9.
11.9.
17.9.
17.9.
18.9.
18.9.
23.9.
25.9.
25.9.
1.10.
1.10.
2.10.
2.10.
2.10.
6.10.
6.10.
7.10.

COVID-19-PANDEMIA: NOUDATAMME KAIKKIA
AJANKOHTAISIA TURVALLISUUSOHJEITA.
AJANTASAISET LISÄTIEDOT NETTISIVUILTAMME JA
LIPPUMYYMÄLÄSTÄ.

LIPUT: TARPEISTONHOITAJAN TÄHTIHETKI, EILA, RAMPE JA LIKKA, ANNA LIISA, KARPOLLA ON ASIAA, MASENNUSKOMEDIA 21,50/26,50 €
KOTKAN RUUSU 26,50/37,50 € | PETER PAN MENEE PIELEEN, KORKKARIT GOES EUROVIISUT SONG CONTEST 28 €
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Sadegh Heidari pelkää
sukulaisten ja ystävien puolesta
Kotkassa asuvan afganistanilaisen mielestä naisten ja tyttöjen asema on Afganistanissa täysin katastrofaalinen.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

EIJA ANTTILA
Vuonna 2015 Suomeen
tullut, Kotkassa asuva afganistanilainen Sadegh
(Kazem) Heidari ei usko
missään nimessä Kabuliin tunkeutuneen Talibanin johdon antamiin
lupauksiin.
– Se on pelkkää silmän lumetta. Kun talibanien valta
vahvistuu, tapahtuu sama,
mikä tapahtui aikanaan
Iranissa, jossa uskonnollinen johtaja Ajatollah Khomeini lupasi ensin kaikenlaista maasta taivaaseen,
mutta pian alkoi naisten
kivittäminen ja hirttäminen uskonnollisiin, poliittisiin tai muihin syihin vedoten, Heidari sanoo.
Heidari on itse ollut Iranissa ja nähnyt, mitä siellä
on tapahtunut. Hän uskoo, että nyt sama ta-

pahtuu Afganistanissa. Eli
sama kuin Afganistanissa
1990-luvulla, kun talibanit
edellisen kerran valtasivat Kabulin. Esimerkiksi
muualla kuin synnytyssairaaloissa työskennelleet
naislääkärit vietiin stadionille ammuttavaksi, koska
sharian eli islamistisen lain
mukaan nainen ei voinut
olla lääkärinä muualla kuin
synnytyssairaalassa.
– Naisten ja tyttöjen asema on siellä täysin katastrofaalinen. Tärisen ja olen
tulla hulluksi, kun ajattelenkin, mitä tuttaville ja
sukulaisille voi siellä käydä.
Heidarin mukaan valtaa
pitävät vetoavat shariaan, jonka sisältö on
kuitenkin heidän itsensä
päätettävissä.
– Uusi Khomeini on tullut

Sadegh Heidarin vanhemmat ovat Afganistanista, mutta joutuneet aikoinaan lähtemään Iraniin, jossa Kazem on syntynyt.
Afganistaniin.
Sadegh Heidarin vanhemmat ovat Afganistanista,
mutta joutuneet aikoinaan lähtemään Iraniin,
jossa Kazem on syntynyt.
Iran karkotti hänet Afganistaniin, jossa hän ei
myöskään voinut asua.
Heidarin suku kuuluu ikiai-

kaiseen hazara-heimoon,
jota valtaa pitävät ovat
aina vainonneet niin Afganistanissa kuin Iranissa.
Hazara-heimoa on kohdeltu ulkomaalaisina ja se
ollut orjien asemassa, eikä
eteneminen yhteiskunnassa ylöspäin ole ollut
mahdollista.

Sen sijaan yhteiskunnan
kovimmat työt on aina
teetetty harazoilla kuten
pakkotyöt kaivoksilla.
Heidari viittaa vähän vinoihin, aasialaisille tyypillisen näköisiin silmiinsä.
Valtaa pitävät ovat pitäneet
hazara-heimon
jäseniä mongolialaisina,

vaikkeivät he sitä olekaan.
Kun afganistanilaiset taistelivat mongoleja vastaan,
hazara-heimo sai olla etujoukoissa ottamassa kovimmat iskut vastaan.
Kun USA tuli Afganistaniin
kaksikymmentä
vuotta
sitten ja kansainvälinen
rauhanturvaoperaatio alkoi, afganistanilaisille naisille ja tytöille heräsi toivo
vapaudesta, valo, joka nyt
on sammunut. Heidarin
mielestä naisten ja tyttöjen
opiskelumahdollisuuksien kehitys on ollut
kansainvälisen operaation
aikana hyvää.
– Tulokset olivat hyviä ja
toivo demokratiasta korkealla, vaikka välillä onkin
ollut levotonta.
– Huonointa on ollut se,
että korruptio valtion ytimessä on ollut niin syvää.
Pitempi versio jutusta:
www.kymensuu.fi

SIKS & JUST

Kotkan seudun
mielenterveys ry

Siks helppoa ja just yksinkertaista
mee mun kauppaa. Tässä linkki :

https://polarshop.net/fi/shop/siks-and-just/
Teet kirjautumisen / rekisteröitymisen huolella ja
tarkkaan yhden kerran itse. Noudata ohjeita.
Seuraavan kerran se on jo valmiina.
Tilaa tuotteet ja maksat, odotat posti tuo tuotteesi
kotia. Seuraavalla kerralla on jo helpompaa ja saat
silloin lisäksi 5 % alennuksen käyttöön.

Tutustumistarjouksena rajoite�u erä,
mahtavaan tarjoushintaan!
Nivelpake� Pro 30 nyt vain

49,90€ (ovh. 79,90€)

Oman pihan käsin toteutetut ihmeet, Dagmar ja Seppo Vakkari. Kaksi ryhmää.
Imoittaumiset Leena-Riitta Salmiselle, 040 585 0506/
leena-riitta.salminen@kymp.net
Runo- ja musiikkiesitys. Teatteriryhmä Kimara, ohjaaja Heini Salopelto.
Elämän koko kirjo, runoilijiota mm. Reijo Paukku, Sinikka Svärd,
Maaria Leinonen, Eeva Kilpi, Raili Malmberg.

La 28.08. Elämään! klo 13 - 14, Jokipuisto

• Urheiluravinteet • Terveys ja hyvinvointi • Ekologiset pesuaineet •
• Henkilökohtainen hygienia • Yleinen hyvinvointi • Terveyttä luonnosta •
• Kauneudenhoito • Painopeitot •

Karhulan Veikkojen lentopallon kausikortit myytävänä
Miehet 50 € ja Naiset 25 €. Tilaukset multa 040 -515 6811

Just

Ke 25.08. Ihana kotipuutarha
klo 17.00 ja 18.30. Pajutie 7, Katariina

Pe 27.08. Elämään! klo 18 - 19, Nelospiha

Nivelpake� Pro sisältää:
• 30 kapselia ProQD
• 30 kapselia Seralgin
• 30 kapselia ArthroQ

Siks

Mielessä tuulee-viikko 2021

Jallu Kauppinen
Tiedustelut 040 5156811 tai
jk.yritys@gmail.com

Runo- ja musiikkiesitys. Teatteriryhmä Kimara, ohjaaja Heini Salopelto. Elämän
koko kirjo, runoilijiota mm. Reijo Paukku, Sinikka Svärd, Maarit Leinonen, Eeva
Kilpi, Raili Malmberg.

28.08. Pihakonsertti, klo 15 - 16,
Saarnitie 3 a, Katariina

Stella Christine; laulu, Sergei Zolotov; laulu & saxofoni Chez Django, Mika Huusari;
harmonikka, Wiljami Salminen; kitara, Harri Ruotjoki; basso.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Noudatamme voimassa olevia koronaohjeistuksia.
Järjestäjä MIELI Kotkan seudun Mielenterveys ry.
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Häkämies vie vallan kabinetteihin
KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Jyrki Häkämiehen muistelmateoksessa tulevaisuutta.
Väistämättä liikutaan myös kirjoittajan ”Minulta on usein kysytty,
kaipaanko takaisin politiiksynnyinseudulla.
EIJA ANTTILA
Kotkalaisen,
Sunilasta
kotoisin olevan entisen
kokoomuspoliitikon ja nykyisen
Elinkeinoelämän
Keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen
muistelmateos Väistämättä ilmestyi pari päivää sitten. Häkämies tähtäsi kirjansa 60-vuotispäiviinsä,
joka on ensi viikolla.
Teoksessaan
Häkämies
käy läpi aikuiselämäänsä,
joka on vienyt vallan kabinetteihin ja maailmapolitiikan vaikutusvaltaisimpien henkilöiden kanssa
samoihin päivällispöytiin
puolustusministerinä, niin
Afganistaniin, Yhdysvaltoihin kuin moniin muihinkin maihin. On siinä Sunilan
pojalla ollut ihmettelemistä, kun hän sai kutsun lounastamaan entisen pääministerin Henry Kissingerin
kanssa, kuten Häkämies
tuo asian esiin.
Kirjasta löytyy myös paikallisesti kiinnostavia tapahtumia kuten E18-tiehankkeen toteuttamiseen
tai Stora Enson Summan
tehtaan lakkauttamiseen
liittyvät tapahtumat silloin, kun Häkämies oli myös
omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä. Sunilan tehtaan selviytymistä

varmalta tuntuneelta lakkauttamiselta ei sivuuteta
eikä liioin Kotkan entisen
kaupunginjohtajan Henry
Lindelöfin Kantasataman
outlet -matkailuprojektikaan jää huomiotta.
”Sain ajatuksen, että jätän
varsinaiset juhlat väliin ja
sen sijaan kirjoitan kirjan
kokemuksistani ja minulle
merkityksellisistä
ihmisistä. Minua kannusti
myös muiden poliitikkojen
ja päättäjien
esimerkki tulkita omaa aikaansa kirjan muodossa”
Häkämies kirjoittaa kirjansa esipuheessa.
Häkämiehen teos avaa
mielenkiintoisen ikkunan
suomalaisen
politiikan
kiemuroihin.
Tällaisten kirjojen esipuhe
ja myös jälkikirjoitus ovat
mielenkiintoisimpia, koska
niissä kirjoittaja yleensä
perustelee tekemisensä.
Häkämiehen kirjan jälkikirjoitus on eräänlainen
poliittinen testamentti tai
päätelmät siitä, mihin kokoomus on menossa. Hän
ei itse enää kaipaa millään
tavalla takaisin politiikkaan, mutta haluaa omasta näkökulmastaan pohtia
oman puolueensa, kokoomuksen, ja koko Suomen

kaan. Vastaan aina ”ei”. Yksi
iso syy siihen on se, että
nykyisessä työssäni EK:ssa
olen edelleen varsin lähellä
sitä. Olen päivittäin tekemisissä yhteiskunnallisten
asioiden kanssa ja keskustelen niistä poliitikkojen
kanssa. Varsinaista ikävää
ei ole päässyt syntymään.”,
Häkämies kirjoittaa.
Häkämiehen mielestä
kokoomuksen
seuraava puheenjohtaja on joko
Antti Häkkänen tai Elina
Valtonen.
– Ehkä tämä kirja on poliittinen testamentti tai ainakin päätelmiä siitä, mitä
minun mielestäni pitäisi
tehdä, asioita ja nuotteja
tulevaisuuteen.
– Tämä osa oli varmastikin vaikein osa kirjaa.
Historiahan on helposti
tavoitettavissa.
”Suomen
tulevaisuuden
kannalta tärkeimpien poliittisten päättäjien joukko
on pieni. Se mahtuu tavallisen taksin takapenkille.
Nämä ihmiset voivat kääntää Suomen suunnan, mutta silloin yhteistä ymmärrystä on oltava enemmän
kuin tulostettua puhetta.
Ja yhteinen ymmärrys, yhteinen missio, edellyttää
rohkeutta eli sitä, että vastuullinen poliitikko pidättäytyy edes hetkittäin keräämästä aplodeja omilta

Kymensuun ilmestyy
loppuvuodesta keskiviikkoisin:
Syyskuu 22.9.
Marraskuu 10.11.

Lokakuu 20.10.
Joulukuu 15.12.

ILMOITTAJA!

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

Kymensuu luettavissa myös osoitteessa: kymensuu.fi

Jyri Häkämies ehti viime viikolla piipahtaa rentoutumassa Kotkan saaristossa.
joukoiltaan.”
Muistelmateoksen
kerrontatekninen
ratkaisu
on, että ajassa liikutaan
edes-takaisin. Häkämies
sanoo olevansa kiitollinen
professori Martti Häikiölle,
joka neuvoi, että ”älä sitten
kirjoita, että synnyin Sunilassa vuonna 1961 ja niin
edelleen, vaan kerro teemoista ja ihmisistä”.
Häkämies kirjoittaa suoraan, eikä väistele ikäviäkään asioita, mutta samalla hän kunnioittaa ihmisiä
yli puoluerajojen: ystäviä
on muissakin puolueissa,
ja myös omasta puolueesta löytyy vastustajia.
Muistelmien perusteella
Häkämies on monesti ollut sillanrakentaja eri nä-

kökantojen välillä, mutta
toisaalta myös vähän kuin
Jarkko Ruutu jääkiekossa:
on parhaimmillaan nurkissa ahtaissa tilanteissa.
– Ajattelin kirjaa kirjoittaessani, että joku voi
suuttua, mutta eihän tällaista kirjoittaessa voi meikata eikä peitellä, Häkämies sanoo.
Läpi kirjan Häkämies muistaa olla myös itseironinen:
omat mokat hän tuo selvästi esiin, eikä itsetyytyväiselle pöyhkeilyllä ole
näissä muistelmissa sijaa.
– Itseironia kuuluu varmaankin persoonaani. Tiedän kyllä poliitikkoja, nimeltä mainitsemattomia,
jotka eivät voisi missään
tilanteessa myöntää, että

ovat tehneet jotain väärin.
Yleensä muistelmateoksissa tulee esiin jokin uutinen, aiemmin julkisuudelta
piilossa ollut asia.
– Tosi vaikea sanoa, mikä
se tässä kirjassa olisi. Kenties se on Sauli Niinistön ja
Jyrki Kataisen nihkeät välit, joissa oli ikään kuin välimiehenä. En asetu kummankaan puolelle.
Kirjan monimerkityksellinen nimi Väistämättä on
Matti Apusen keksimä.
Apunen, juuriltaan myös
kotkalainen, toimi Häkämiehen valmentajana kirjoitusprosessin aikana.

Onnea
Sunilan pojalle!
Jyri, lämmin kiitos tuestasi yhdistyksellemme.
Pro Sunila ry

Pro Sunila ry myy Jyri Häkämiehen muistelmateosta Väistämättä
Sunilan Kantolassa (Kantokatu 5, 48900 Kotka) viimeistään
viikosta 35 alkaen. Kirjan hinta on 30 euroa.
Ennakkovaraukset: info.sunila@gmail.com
tai Eija Anttila 045 124 6462
Kantola on avoinna syyskuun loppuun asti
ti-la 12-18 ja su 10-18 ja sen jälkeen
sop. mukaan ja tapahtumien yhteydessä.
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Taidelainaamo
löytyy nyt somesta
Galleria Uusikuvan tiloissa
toimiva Kotkan taidelainaamo on osa Kaakon taidelainaamoketjua. Taidelainaamosta voi lainata teoksia
kuukausimaksulla tai ostaa
omaksi joko osamaksulla
tai kerralla. Lainaamon toiminta mahdollistaa taiteen
ostamisen kaikille, vaikkei
säästöjä taiteeseen olisikaan kertynyt.
Tänä syksynä Kotkan taidelainaamon töihin voi tutustua myös Facebookissa
(Kotkan taidelainaamo) ja
Instagramissa (kotkantaidelainaamo). Kotkan taiteilijaseura päivittää töitä
sosiaaliseen mediaan pitkin
syksyä.
Kotkan
taidelainaamon
kuukauden taiteilija on
Eija Ylinen-Virtanen, jonka
teokset koostuvat pääosin
akvarellimaalauksista.
- Taiteessa minua kiehtoo
mm. ihminen ja ihmisten
vuorovaikutus.
Persoonallisuuden tai tunnetilan
etsiminen ja esiin tuominen on haastavaa ja hyvin Kimmo Muttilaisen haave omasta pitkästä elokuvasta alkaa vihdoin toteutua.
mielenkiintoista.
- Pysähdyn usein myös
luonnon ja arkisten pienten
asioiden edessä maalaten.
Joskus puuta tai kierrätysmateriaalia käyttämällä
voin kuitenkin tuoda esiin Kimmo Muttilainen on tehnyt käsikirjoisellaista, missä maalaus- tuksen Marita Hauhian romaanista.
tekniikalla ilmaisu jää riitEIJA ANTTILA
tämättömäksi, kertoo Eija
Mietin, että
Ylinen-Virtanen.

Kotkanpojasta tehdään elokuva

Kotkan
taidelainaamon
töihin voi tutustua Galleria
Uusikuvassa gallerian aukioloaikoina ma, ti, ja to klo
12 – 18, ke klo 12 – 20 ja la klo
12 – 15.

Pääkirjaston
hissi uusitaan
Kotkan pääkirjaston asiakashissi uusitaan syksyn
aikana. Hissiremontti alkoi
vanhan hissin purkamisella maanantaina. Uusi hissi
pitäisi olla käytössä 8.10.
mennessä.
Nykyinen asiakashissi ei ole
käytössä remonttitöiden
aikana, mutta asiakkailla on
tarvittaessa mahdollisuus
käyttää
musiikkiopiston
hissiä. Pääkirjaston ala-aulassa on opastus hissille.
Hissiremontti
vaikuttaa
jonkin verran myös aukioloaikoihin. Ensimmäisen
viikon aikana 23.8.–27.8. kirjasto on avoinna klo 9–17.

Tasan
kolmekymmentä
vuotta sitten ilmestyi kotkalaisen kirjailijan Marita
Hauhian toinen nuortenromaani Kotkanpoika. Varsinkin monet paikalliset äidinkielen opettajat lukivat tai
luetuttivat romaania tunneillaan. Tuolloinkin nuorille suunnattuja romaaneja
ilmestyi harvakseltaan. Ja
tuolloinkin lukeminen oli
enemmän tyttöjen kuin poikien juttu.
Kotkanpoika iski monen
nuoren, myös pojan, herkkään mieleen. Yksi heistä
oli Kotkan Keskuskoulun
8. luokan oppilas Kimmo
Muttilainen, joka odotti innokkaasti äidinkielen kaksoistunteja, koska tiesi, että
äidinkielen opettaja Ulla
Mauno lukisi toisen tunnin
ääneen Kotkanpoikaa.
– Kuuntelin kirjaa silmät
kiinni ja kuvittelin tuttuja
paikkoja, joihin tapahtumat
sijoittuivat. Ja mietin, että
tästä saisi hyvän elokuvan,
Kimmo Muttilainen muistelee 90-luvun alkuaikoja.

Samanlaisia kommentteja Marita Hauhia on saanut
romaanistaan vuosikymmenten aikana.
– Moni on sanonut, että sitä
lukee kuin katsoisi elokuvaa,
Marita Hauhia sanoo.
– Kirjoitan niin, että luotan
lukijan mielikuvitukseen. Jätän lukijalle mahdollisuuden
rakentaa mielessään oma
tarinansa.
Ajatus omasta pitkästä
elokuvasta hautui Kimmo
Muttilaisen mielessä parikymmentä vuotta, elämä vei
ammattilukion ja muutamien työpaikkojen jälkeen
Kotkasta Ruotsiin, Helsinkiin, takaisin Kotkaan ja
taas Helsinkiin ja uudestaan
Ruotsiin, kunnes hän asettui perheineen Turkuun.
Matkan varrelle mahtuu
toimittajan töitä niin printti- kuin sähköisessäkin mediassa, kirja Arto Tolsasta,
valmistuminen urheilutoimittajaksi ja medianomiksi,
oma jalkapallolehti. Vuodesta 2019 hän on toiminut

”

tästä saisi hyvän
elokuvan.
KIMMO MUTTILAINEN

”

Luotan lukijan
mielikuvitukseen.
MARITA HAUHIA

Liedon Pallon toiminnanjohtajana. Lisäksi Yle Puheella kuulee Muttilaisen
otteluselostuksia.
– Viime vuonna aloin miettiä toimisiko Kotkanpoika
elokuvana vielä 30 vuotta
ilmestymisen jälkeen.
Kauan Muttilaisen ei tarvinnut miettiä, sillä hän tajusi,
etteivät nuoret ja nuorten
aikuistumiseen liittyvät ongelmat ole muuttuneet mik-

sikään. Siitä alkoi yhdessä
kirjailija Marita Hauhian
kanssa prosessi, jonka tuloksena elokuvakäsikirjoituksen ensimmäinen versio
on valmis.
– Olin aina toivonut, että
joku tarttuisi kirjaani ja tekisi siitä elokuvan. Uskon,
että elokuva toteutuu, koska Kimmo Muttilainen on
siitä niin innostunut ja täydellä sydämellä mukana.
Pelkäksi käsikirjoitukseksi
Kotkanpoika ei siis ole tarkoitus jäädä. Tavoitteena
on, että kuvaukset olisivat
ensi kesänä. Tänä vuonna
järjestellään rahoitusta ja
etsitään sopivat näyttelijät
rooleihin.
Tarkoituksena on käyttää
sekä kameran edessä että
takana
mahdollisimman
paljon
Kotkan-Haminan
seudun omia tekijöitä ja
harrastajia. Katseet kääntyvät muun muassa Kotkan
nuorisoteatterin ja Karhulan työväennäyttämön
suuntaan.
Elokuvan kuuteen päärooliin otetaan 16-18-vuotiaita
nuoria. Myös aikuisrooleja
elokuvassa on.
Marita Hauhia toivoo, että
elokuvan myötä myös itse

romaani saisi uutta tuulta
alleen ja kustantajat kiinnostuisivat ottamaan siitä
uusintapainoksia. Nyt romaania on vaikea löytää
mistään.
Hauhia kirjoitti aikoinaan
kuusi nuortenromaania, joiden todentuntuiseen maailmaan hän ammensi aineksia työstään laaja-alaisena
erityisopettajana.
– Silloin näin, minkälaista
nuorten elämä oikeasti oli.
Kahdessa viikossa yli sata
poikaa luokseni hakemaan
tukea ja juttelemaan – viinasta, seksistä, tytöistä,
tyhmistä
vanhemmista,
Hauhia kertoo.
Romaanissa kaikki tapahtumat ovat tavallaan totta,
tapahtuneet jollekin, vaikkei paljastukaan, kenelle.
– Olen välittänyt nuorten
tunteita heidän kasvaessaan ja etsiessään tietään
elämässä.
Yhteistä kaikille romaaneille on toivo, ajatus siitä, että ongelmat voi aina
ratkaista, eikä mikään ole
ylivoimaista.
– Tavoitteeni on ollut pelastaa nuoria tarinoiden
avulla, sillä valistamiseen ja
saarnaamiseen en usko.
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Teatteri avautuu jälleen
Kotkan kaupunginteatterissa on luvassa Musiikkinäytelmä legendasta ja myytistä. Näytelpoikkeuksellisen runsas syyskausi.
EIJA ANTTILA
Kotkan kaupunginteatteri avautuu yleisölle jälleen.
Viime marraskuussa koronan vuoksi ovensa sulkenut
teatteri tarjoaa alkavalla
syyskaudella poikkeuksellisen laajan ohjelmiston. Luvassa on lukuisia ensi-iltoja
ja jotkut näytelmät jatkavat
siitä, mihin syksyllä jäivät.
Suurimpana produktiona
suurelle näyttämölle tuodaan
musiikkinäytelmä
Kotkan Ruususta.
Teatterinjohtaja Miko Jaakkola on äärimmäisen iloinen siitä, että teatteri voidaan taas avata yleisölle,
vaikkakin koronan vuoksi
vielä harvassa istuville katsojille. Suuren näyttämön
esityksiin otetaan 35 katsojaa ja Naapuri-näyttämölle 15.
Vaikka teatteri on ollut
suljettu yleisöltä, teatterin
henkilökunta on paiskinut
töitä koko ajan. Esityskuntoon on saatettu paitsi viime kevääksi suunnitellut
ensi-iltanäytelmät myös
uusia.
– Esitys toteutuu vasta,
kun se esitetään yleisölle.
Meillä on ollut mieletön ikävä yleisöä ja sitä energiaa,
joka syntyy näyttelijöiden
ja yleisön välillä. Teatteri
on suoraa kommunikointia
ihmiseltä ihmiselle, Miko

Jaakkola sanoi esitellessään syksyn ohjelmistoa.
– Tämä on todella hienoa.
Ensi-iltojen sarja käynnistyy jo tällä viikolla. Naapuri-näyttämölle astuu Antti
Leskinen vaativassa yhden
miehen näytelmässä Tarpeistonhoitajan tähtihetki,
jonka on ohjannut Anne
Niilola, joka myös oli liikuttunut siitä, että teatteri vihdoinkin avautuu yleisölle.
Tarpeistonhoitajan
tähtihetki nähtiin Kotkan
kaupunginteatterissa
myös
2000-luvun
alkupuolella Pasi Luukkosen juhlaesityksenä.
– Kun Anne Niilola tarjosi
näytelmää minulle, suostuin heti, kunnes käsikirjoitusta lukiessani kauhukseni huomasin, että siinähän
on myös kolme ooppera-aariaa. Ilman Riikka Pelon laulunohjausta tämä ei
olisi onnistunut, Antti Leskinen sanoi.
Näytelmä kertoo siitä, kun
tarpeistonhoitaja
tulee
työpaikalle ja huomaa, että
katsomossa on yleisöä,
vaikka esitys on peruutettu. Ensi-ilta on lauantaina
28.8.
Heti seuraavalla viikolla
on Kotkan Ruusun vuoro.

mä perustuu kotkalaisen
opettajan Tarja Rantaruikan tutkimuksiin aiheesta.
Näytelmän käsikirjoituksen ovat tehneet Rantaruikka ja Miko Jaakkola, joka
vastaa myös ohjauksesta.
– Tämä tarina on odottanut, että se tulee kerrotuksi, Tarja Rantaruikka sanoo.
Rantaruikka on tarjonnut ideaansa teatterille
aiemminkin, mutta vasta
Jaakkola ymmärsi, mistä
oikeastaan kysymys, kotkalaisuuden ytimestä.
Rantaruikka teki aiheesta
pienoisnäytelmän jo lähes
kaksikymmentä vuotta sitten. Sitä esitettiin Kairossa
ja lavalla olivat kotkalaiset
kampaajat. Musiikista vastasi Langinkosken Leidit
-lauluyhtye.
– Juutalaisen Roosa Mäkisen tarina on todella traaginen. 1920-luvun Viipurissa rakkaus vääräuskoiseen
mieheen löi hänelle polttomerkin,
Rantaruikka
kuvailee.
Näytelmässä perustarina
pohjautuu tosiasioihin. Totuudellista pohjaa Rantaruikka sai 2000-luvun alussa haastattelemalla Roosa
Mäkisen aikalaisia. Kaiken
perusteella Rantaruikalla on vahva käsitys siitä,
että missään tapauksessa
Roosa Mäkisestä elämään
jäänyt myytti parturista
oheispalveluineen ei pidä

paikkaansa.
– Laulu on osaltaan vahvistanut tätä myyttiä.
Näytelmässä on paljon
aikakauden musiikkia kuten Harmony Sisterisä ja
Metro-tyttöjä,Ari Ismälän
johtaman live-bändin esittämänä. Roosa Mäkisen
roolia esittää kolme eri
näyttelijää: Marika Huomolin on nuori Roosa, sota-ajan Kotkassa asuvaa
Roosaa esittää Ella Mustajärvi ja 1950-60-lukujen
Roosaa Lise Holmberg.
Syyskuun lopulla ensi-iltansa saa Minna Canthin
vuonna 1895 kirjoittama
klassikkoteos Anna Liisa,
joka voimakas puhedraama nuoren naisen elämän
suurista
käännekohdista. Ensi-illan piti olla jo
keväällä.
Näytelmä lupaa aistillista
ja koskettavaa tulkintaa
vääristä valinnoista ja oikeuden tajusta. Se valottaa
inhimillistä kykyä myöntää
virheet ja etsiä sovintoa.
Pääroolissa nähdään Miia
Maaranen.
Samoihin aikoihin ensi-iltaan tuleva Sinikka Nopolan käsikirjoittama Eila,
Rampe ja Likka vie katsojat tyystin toisenlaiseen
tyylilajiin. Ilkka Heiskasen
Naapuri-näyttämölle ohjaama näytelmä on ikään
kuin tämän päivän Heikki
ja Kaija, hitaan elämisen ja

Antti Leskinen esittää tarpeistonhoitajaa tällä viikolla
ensi-iltaan tulevassa näytelmässä.

Kotkan Ruusuja on kolme: Marika Huomolin (vas.), Ella
Mustajärvi ja Lise Holmberg esittävät Roosa Mäkistä eri
ikäisinä.
olemisen riemuvoitto, jossa
katsojille avautuu ihmisen
elämän koko kirjo. Rooleissa nähdään Lise Holmberg,
Antti Leskinen ja Mirka
Mylläri.
Marraskuun lopulla ensi-iltansa saa katastrofi-

komedia Peter Pan – kaikki
menee pieleen. Karpolla
on asiaa pääsee myös vihdoin näyttämölle. Kairossa jatkaa huippusuosittu
Korkkarit Goes Euroviisut
-esitys.

Omaa musiikkia rytmisesti ja iloisesti
Kotkalainen
Otterplan
alkaa olla keikkakunnossa: aiemmin elokuussa
bändi on esiintynyt Helsingissä Elävän musiikin
päivässä Stoan aukiolla ja
Rantsu Roots festivaalissa Mussalossa ja keikkaillut Virossa, Tallinnassa ja
Kuresaaressa.
– Bändin soittokuntoon
saaminen on vaatinut todella paljon työtä, kuvailevat Otterplanin muusikot.
Viime vuonna perustettu
neljän kaverin bändi asettuu tyylilajillisesti funkrockin
viitekehykseen.
Funkrock on alun perin
amerikkalaista
rytmipohjaista musiikkia, jossa
rockmusiikille tyypillinen
särjetty kitarasoundi ja

aggressiivisuus yhdistyvät
funkmusiikin rytmeihin.
Sen juuret ovat 1960-luvun lopulla. Yksi funkin
isistä, James Brown, kuuluu
myös Otterplanin esikuviin.
– Musiikissamme perustuu
vahvaan,
intensiiviseen
ja synkopoituun rytmiin.
Otterplan tekee musiikkia
soittamisen ilosta, intohimosta ja palosta. Ehkä menestyskin on kavereiden
mielessä.
Otterplan haluaa erottua
muista esittämällä vain
itse tekemäänsä musiikkia,
cover-bändejä on tarpeeksi muutenkin.
– Haluamme esiintyä ja
tarjota yleisölle mielenkiintoista kuunneltavaa. Live-musiikissa on oma tun-

nelmansa, joten haluamme
tarjota myös jonkinlaisen
show´n, sanoo bassoa
soittava Joonas Suortti.
– Ja haluamme saada
myös yleisön mukaan, jatkaa rummuissa oleva Simo
Manninen.
Otterplanille
musiikkia
säveltää kaikki bändin jäsenet. Sanoituksista vastaa lähinnä Ville Peltonen,
joka myös laulaa ja soittaa
kitaraa. Sanoitukset ovat
englanniksi.
– Rakkauden teemoista
on hankalaa tehdä sanoituksia, teemme enemmän
rytmin ilosta ja vakavista
ajankohtaisista aiheista,
Peltonen sanoo.
Neljäntenä vakiojäsenenä
Otterplanissa on kitaris-

Otterplanin vakiokokoonpanoon kuuluvat Akseli Suutari (vas.), Joonas Suortti, Ville Peltonen ja Simo Manninen.
ti Akseli Suutari.
Kotkassa Otterpalnia pää-

see kuulemaan seuraavan
kerran 11.9. Kotka Rock´n

Bluesin

tapahtumassa.
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Mannosen kirjat
yksissä kansissa

EIJA ANTTILA nöt uuden kirjan tekemisestä kannustivat jatkamaan
Kotkalaisen Mikko Man- murreharrastuksen parissa.
nosen kiinnostus Kotkan Dialogin oheen Mannonen
murteeseen ja sen tallen- on sijoitellut kulttuurihistamiseen jatkuu. Pari vuot- toriallisia iskuja Kotkan
ta sitten Mannonen julkaisi alueelta.
ensimmäisen kirjansa, Käet – Kaikenlaiset kieliasiat ovat
taskus, kotkalaisella pu- pyörineet aina mielessäni.
hekielellä. Viime vuonna Mannonen kynästä syntyy
ilmestyi jatko-osa Ai miä myös laulujen sanoituksia ja
vai? Nyt Mannonen on jul- palindromeja.
kaissut molemmat kirjat
yhdessä.
Heli Laaksosen murreruJatko-osan Mannonen ko- noista innostunut Mannokosi samalla periaatteella nen alkoi kirjoittaa muutakuin ensimmäisenkin: pie- ma vuosi sitten pieniä juttuja
niä lauseita ja vuoropuhe- Kotkan murteella ihan vain
luja tilanteista, joissa kot- omaksi ilokseen. Pian hän
kalaiset kohtaavat.
huomasi, että Facebookissa
Kolmeosainen Kotka-visa alkoi olla paljon tykkäyksiä
puolestaan testaa lukijoi- ja jakoja. Joku ehdottikin,
den kotiseututietämystä. että voisiko murrejutut saaJatko-osassa on myös en- da kirjaksi.
Ahti Koskista on hämmästyttänyt erityisesti suomalaisten sotilaiden huolettomuus eturintamassa.
simmäistä enemmän ku- Kirjailija Petri Pietiläisen ohvia lukijan opastamiseksi jauksessa nipusta papereita
paikkojen ja tapahtumien ja pieniä ideoita syntyi enäärelle.
simmäinen murrekirja. Mannonen toivoo, että toinenkaatuneiden
sotilaiden laissotilaalla edes sodan Helpolla ei jatko-osa syn- kin kirja aiheuttaa runsasta
Harrastutkija Ahti Koskinen tutki tarkka- tietoja hän on selvittänyt loppuvaiheessa. Avotäh- tynyt kuten ei ensimmäi- keskustelua puhumastamampujien roolia ja kirjoitti siitä kirjan.
Suomen sodissa 1939-45 täimellä mentiin.
nenkään, vaikka amma- me kielestä.
menehtyneet -tietokan- Sotatieteiden tohtori ja tikseen erityisopettajana – Lisäksi toivon rohkaisevan
EIJA ANTTILA nasta sekä Kansallisarkis- dosentti Tapio Saarelainen alakoulussa kaksikymmen- lukijaa äänekkääseen ja hätossa olevista sotilaiden toteaa kirjan esipuheessa, tä vuotta työskennelleelle peilemättömään siä-miä-ilEläkkeellä oleva toimittaja kuuhun saakka. Kirja kuvaa kantakorteista.
että Koskinen on tehnyt Mannoselle kieliasiat ovat maisuun, missä ikinä liikumja sotahistorian harras- yksityiskohtaisesti tark- Puna-armeijassakin ym- isänmaallisen työn selvit- tuttuja. Luottamus omaan mekin, Mannonen toteaa
toimintaa, märrettiin osaksi talviso- täessään tarkka-ampuja- osaamiseen ei ollut kovin- kirjansa alkusanoissa.
tajatutkija Ahti Koskinen ka-ampujien
Mannosen kuutta kirjaa
kaan rautainen.
on selvittänyt Suomen ja taktiikkaa sekä kalustoa. dan karvaiden kokemusten toimintaa sodissamme.
Neuvostoliiton tarkka-am- Aikaisemmin näin tarkkaa myötä tarkka-ammunnan ”Hän
on
tinkimättö- – Sama kauhu oli kuin en- on saatavissa Kirjaspotista kauppakeskus Pasaatin
pujatoimintaa
toisessa selvitystyötä ei ole tehty. merkitys. Kirja tuo Neu- män tarkasti perehtynyt simmäisen kirjan kanssa.
maailmansodassa. Koski- Tapahtumia on selvitetty vostoliiton armeijan tark- tarkka-ampujien
toi- Toisaalta esikoisen saama alakerrassa.
ka-ampujien
tappavan mintaan kullakin rinta- laaja suosio ja yleisön pyynsen teos Miehet jyvällä – useilta rintamalohkoilta.
tarkka-ampujien jatkoso- – Puolentoista vuoden tehokkuuden ilmi varsin malohkolla. Koskinen on
tarkastelujakso antaa jo lahjomattomasti.
taa on juuri ilmestynyt.
seikkaperäisesti
selvittarkka-ampujien
Koskinen on eläkkeellä melko hyvän kuvan siitä, – Arkistojen tietojen pe- tänyt
oleva toimittaja, joka asuu minkälainen merkitys tark- rusteella voi sanoa, että toimintaa, kalustoa sekä
suurimman osan vuodesta ka-ampujilla sotien aikana kyllä Suomi tämän maaot- toimintaperiaatteita.”
telun voitti.
Ahti
Koskisen
kirjan
Kotkan Juurikorvessa ja lo- oli, Ahti Koskinen sanoo.
put ajat Helsingissä.
Kirjaansa varten Koski- – Suomalaisten sotilainen voi tilata kustantajalta:
Teoksessaan Koskinen ku- nen kahlasi läpi noin 400 huolettomuus oli silmiin Atrain&Nord.
vaa tarkka-ampujien toi- etulinjan yksikön sotapäi- pistävää. Kyllä siellä usko- Pitempi versio jutusta on
mintaa asemasotavaiheen väkirjat, komppanioiden, mattomia juttuja tehtiin.
luettavissa
osoitteessa:
aikana vuoden 1942 tammi- pataljoonien ja rykment- – Kiikarikivääriä ei ollut lä- https://kymensuu.fi/miekuusta vuoden 1943 kesä- tien arkistoja. Yksittäisten heskään jokaisella suoma- het-jyvalla-jatkosodassa/
Mikko Mannonen.

Miehet jyvällä jatkosodassa

Kulttuuria mielenterveyden hyväksi
MHAW vikko (Mental Art
Health Week) on mutkikkaasta nimestään huolimatta maanläheistä toimintaa mielenterveyden
saralla. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat seniorit, iloisesti ilman tarkkoja
ikärajoja.
Kotkan seudun mielenterveys ry yhteistyökumppaneineen
toteuttaa

MHAW-viikkoa 24.5. – 30.5.
2021 järjestämällä sarjan
tapahtumia
seniorikotkalaisille.
Tapahtumissa
noudatetaan
voimassa
olevia
koronamääräisiä.
Ennakkoilmoittautuminen
(Leena-Riitta
Salminen:
040 585 0506/leena-riitta.
salminen@kymp.net) tarvitaan sen vuoksi. Osallistuminen on ilmaista.

Seppo ja Dagmar Vakkari esittelevät oman pihan
käsin toteutettuja ihmeitä
25.8. Pajutie 7:ssä. Teattariryhmä Kimaran runo- ja
musiikkiesitys on Nelosteatterin pihalla 27.8. ja
Jokipuistossa 28.8. Pihakonsertti on vuorossa 28.8.
Saarinite 3:ssa.

Kimara on rakentanut
uuden puheenjohtajansa Heini Salopellon ohjauksessa runo- ja laulukokonaisuuden nostamaan
ja kantamaan jokaista arjen keskellä. Noin tunnin
esityskokonaisuuden "kultaisena lankana" Teatteriryhmä Kimara nostaa esiin
asioita, joita kuvaa hyvin
seuraava tuntemattoman

ajattelijan ohje:
"Elämä on koko ajan auki
sinulle.
Kaikki
mahdollisuudet
ovat olemassa.
Anna elämälle mahdollisuus tulla näkyväksi
sinun ja unelmiesi kautta."

Nelospihassa esitys on
perjantaina 27.8. kello 18 ja
Jokipuistossa lauantaina
28.8. kello 13.
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Kaleidoskooppi kotkalaisuuteen
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Matti Paavilainen: Uneksittu kohtalo. Aila ja Martti Jussi-Pekan
Runoja 1964–1991. Toim. Olavi Heino ja yrittäjätarinaa lukiessa ei
enää ihmettele hetkeäSisko Nampajärvi. Priki, 2021.

kään, miksi Kotka päätyy

Martti Jussi-Pekka: Ikuisesti virtaava yrittäjäystävällisyyskysevesi. Kymijoen koskimatkailun syntyta- lyissä aina koskenpohjimmaiseksi. Kuvatut viimeiset
rina. Grafita kirjat, 2021.
kolmekymmentä

vuotta

Korkeakoski Kierikkala kyläkirja. Toi- Kymijoella näyttävät sekä
yrittämisen hienouden että
mittanut Tarja Karell. 2021
Kolme kuluvan vuoden uutuusteosta näyttävät kuin
kaleidoskooppi kotkalaisuuden maailmoja. Ensimmäisessä Olavi Heino ja
Sisko Nampajärvi tarjoavat
kattauksen Matti Paavilaisen runoja. Taustaesittelyissä he tuovat esiin sekä
oman
henkilökohtaisen
suhteensa runoilijaan, että
tietoja runoilijasta, kriitikosta ja opettajasta. Tätä
olisi voinut laajemminkin
esitellä. Nyt taustoitukset
jäävät turhan kapeiksi.
Kirja koostaa läpileikkauksen tai pikemminkin tuhdit maistiaiset Paavilaisen
kahdestakymmenestä runokokoelmasta. Toimittajat ovat valikoineet mielirunojaan. Kirja toimii hyvänä
heittona Paavilaisen monipuolisuuteen runoilijana. Täytyy tunnustaa, että
välillä erillisiin kokoelmiin
huonolla onnella tutustuneena en ole aina innostunut hänen runoistaan. Laajaan tuotantoon mahtuu
välitöitä.
Vaikka Paavilainen kuvaa
tiukasti lapsuuttaan runoissaan, mitä toimittajat
pitävät runoilijan tuotan-

non ytimenä, itse pidin
enemmän ilmavista ja monimutkaisen täsmällisistä
hetkistä runoissa:
”Huvilasta tuli surula: ei
mitään kesää tänä kesänä
ehditty.”
Jokaisen
kotkalaisen
kannattaisi lukea, itsekin
luin ensimmäisen kerran,
Kotkan kaupungin tilaama 100-vuotisjuhlaruno
vuodelta 1978. ”Iso lintu
valvoo minuuttien merta”
hätkähdyttää jo nimellään.
Pitkässä runossa Paavilainen kiteyttää kaupungin
historiaa vähän turhankin
yksityiskohtaisesti, mutta
välillä runo yltyy mielettömään visioon, joka on kuin
virkistävän tuulen tuiverrusta päässä:
”Ja talo ikkunoistaan repeää, laskee lämpimän ja
kutsuu sisäänsä kylmän,
rakennus puretaan, puretaan kaupunki, joka kerran
kasvoi kaupunkia.”
Heino ja Nampajärvi ovat
tehneet kulttuuriteon, johon kannattaa tarttua ja
sukeltaa sisään Kotkassa
vuodesta 1971 kuolemaansa saakka vaikuttaneen
hahmon teksteihin

hankaluuden. Teoksessa
kerrotaan Kymijoen matkailullisen hyödyntämisen
historia. Samalla koetaan
yrittäjäpariskunnan elämän ilot ja surut.
Tämä kirja kuvastaa Kotkaa
monellakin tavalla. Kirjan
jälkeen jää taas harmittelemaan sitä, ettei Kymijoki
leimaa kaupunkia samalla tavalla kuin meri, vaikka
Kotka on syntynyt Kymijoesta ja merestä aivan
tasavahvasti.
Jokaisen yrittäjäksi aikovan kannattaa tarttua kirjaan senkin takia, että se on
kuin oppikirja yrittämisen
vaatimasta sitkeydestä ja
innovatiivisuudesta. Kirja
kertoo samalla kaupunkimme lähihistoriasta. Monien
kotkalaisten
muistoissa
Jussi-Pekan kuvaamat tapahtumat elävät varmaan
edelleen.
Kierikkalan kyläkirja on
turhankin tyypillinen kyläkirja, johon on haluttu kerätä kaikki mahdollinen sukuja taloluetteloista erilaisiin
tarinoihin. Tapa on yleinen
ja toimii taatusti osalle lukijoista oikein hyvin. Lopputulos on sekava. Hieman
toisenlainen lähestymistapa mahdollistaisi laajem-

man lukijakunnan.
Kierikkala-kirja pitää sisällään niin monia hyviä tarinoita sotalapsi- ja
muista elämänkohtaloista
arjen pikku yksityiskohtiin,
1950-luvun lasten leikkeihin ja Korkeakosken markkinakuvauksiin, että toivon

tätä kirjaa selattavaksi
monissa käsissä.
Varoituksen sanana se,
ettei kirjaa kannata lukea
alusta loppuun, sillä sukukirjamaiset nimiluettelot
voivat uuvuttaa lukijan
heittämää kirjalla veslintua. Kirjaa kannattaa se-

lailla ja nautiskella sieltä
täältä. Kulttuuritekohan
tämäkin kirja on, historian ja ihmisten tiivistymä
– vähän kuin kohtalona
Kierikkala.
PETRI PIETILÄINEN

Intuitiivisia maalauksia
Minna Pärtön näyttely avautuu Sunilan tely toteutui Kuusankosken taideruukissa viime
Kantolassa syyskuussa.
EIJA ANTTILA
Sunilan Kantolan näyttelykesä jatkuu syyskuun loppuun saakka. Alvar ja Johanna Gullicshenin, Rurik
Wasastjernan ja Matti Kangaspuron työt ovat esillä
elokuun loppuun saakka.
Sen jälkeen kouvolalainen
Minna Pärttö rakentaa
oman näyttelynsä. Pärtön
”Ajan jäljet”-näyttely avautuu 5.9.
Minna Pärttö on tuonut

maalauksiaan
julkisesti
esille vasta viime vuosina,
vaikka halu maalaamiseen
ja käsillä tekemiseen on hänellä ollut lapsesta saakka.
Vuonna 2019 Pärttö tarttui pensseliin vakavissaan.
Hän perusti Instagram-tilin, jonne asetti töitään
esille. Taiteen tekeminen
imaisi mukaansa ja sen
jälkeen Pärttö ollut mukana yhteisnäyttelyissä ja
ensimmäinen oma näyt-

keväänä.
– Olen taiteilijana itseoppinut. Nykyään se nivoutuu
luontevasti yhteen aloittamieni tunnetaideterapiaopintojeni kanssa, Minna
Pärttö sanoo.
– Unelmani on, että
maalaamisesta
tulisi
kokopäiväistä.
Minna Pärtölle maalaaminen on meditatiivinen hetki, jossa hän voi olla täysin
keskittyneenä omassa itsessään ja läsnä olevaan
hetkeen. Hän sanoo löy-

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

täneensä vihdoin saman
maalaamisen flown kuin
lapsena.
– Maalaaminen on minulle
intuitiivista, ilman mitään
sääntöjä, enkä suunnittele
etukäteen mitään. Joskus
tuntuu kuin itsekin seuraisin sivusta maalaamistani.
– Se on eräänlaista pakoa teknis-rationaalisesta
maailmasta.

Minna Pärtön näyttely on
esillä 30.9. saakka Sunilan
Kantolassa.
Kouvolalainen Minna Pärttö esittelee töitään Sunilan
Kantolassa syyskuussa.
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URHEILU

Teräsmies uskoo kaupallisuuteen huipp
KU VA A JA ©J O RM A J YRKI L Ä

Antti Hagqvist on kotoisin Kotkasta, mutta asuu
nykyisin Lahdessa ja järjestää
kansainvälisen
IRONMAN-brändin kisoja
Suomessa.

Antti Hagqvist, 44, on triathlonin ykkösvaikuttajia Suomessa, mutta Kotkan
Ristinkalliolta maailmalle ponnistanut
teräsmies ehtii paljon muutakin.
JORMA JYRKILÄ

– Toimin yritysvalmentajana ja on minulla vielä joku
urheilijakin
valmennettavana. Olen kirjoittanut
muutaman kirjan, nykyisin
Lahdessa asuva Hagqvist
listaa.
Hagqvist on ollut yksi
avainhahmoista, kun triathlon on noussut Suomessa 2000-luvun alun
aallonpohjasta.
– Laji oli Suomessa alamaissa, harrastajia oli ehkä
parisataa, nyt heitä on tuhansia, Hagqvist sanoo.
Triathlonilla on perheessä
muutenkin suuri merkitys,
sillä Hagqvistin puoliso,
lajin MM-mitalisti Tiina Boman toimii Ironman Finland
Oy:n maajohtajana.
Hagqvist on keskeisessä
roolissa lajin maailmanlaajuisen
Ironman-brändin
tapahtumien tuomisessa
Suomeen. Lippulaivatuotteella, vuodesta 1972 järjestetyllä legendaarisella
Hawaijin Ironman -kilpailulla on täysmatkojen

MM-kisan arvo joka vuosi.
– Puolimatkojen MM-kisa, Ironman 70.3 käydään
vuonna 2023 Lahdessa.
Numero kertoo kisan kokonaismatkan
maileina,
Hagqvist kertoo.
Euroopassa järjestetään
parikymmentä täysmatkojen IRONMAN kisaa. Kaksi viikkoa sitten Kuopion
Tahkovuorella
järjestettiin Suomen ensimmäinen
täydenmatkan IRONMAN
kilpailu. Rääkkiin kuului 3,8
kilometriä uintia, 180 kilometrin pyöräily ja 42,3 kilometrin maratonjuoksu.
Tahkon Ironman-kisa huipensi suomalaisen triathlonin pitkän elvytystyön.
Tahkolla nähtiin noin 800
osallistujaa 50 eri maasta.
Lähes puolet osallistujista oli ulkomailta. Koronan
vuoksi kilpailijoista lähes
puolet ei päässyt paikalle.
Yksi osallistujista oli kotkalainen Jari Jukarainen.
– Tiedän Antin merkityksen. Ilman häntä Suomessa

”

Laji oli
alamaissa,
harrastajia
ehkä pari
sataa, nyt
heitä on tuhansia.
ANTTI HAGQVIST

tuskin olisi järjestetty Ironman-kilpailua, Jukarainen
totesi.
Hagqvistin mielestä triathlonin tuotteistuksesta
olisi paljon opittavaa myös
”perinteisen” huippu-urheilun saralla. Suomalainen
malli, jossa huippu-urheilua
tuetaan kuin haulikolla ampuen veikkausvoittovaroista joutaisi romukoppaan.
– ”Veikkaushäviörahojen”
jakaminen voitaisiin lopettaa vaikka neljäksi vuodeksi
ja jakaa säästyneet rahat
sen jälkeen lajeille, jotka
selviävät kaupallisesti hengissä, Hagqvist sanoo.
Hagqvistin mukaan lajien
pitää osoittaa elinkelpoi-

suutensa saadakseen yhteiskunnan tukea.
– Rahoja ei saisi laittaa rakenteisiin tai kaiken maailman projekteihin, vaan niille
lajeille, joilla on uskottavat
suunnitelmat, kuinka uutta
nousua tehdään.
Juuri päättyneet Tokion
olympialaiset
osoittivat
taas kerran, kuinka suomalainen huippu-urheilu on
jäänyt muiden pohjoismaiden ja jopa Baltian maiden
jälkeen. Jotain pitäisi tehdä.
– On selvää, että valtion
tuki ei tule ainakaan kasvamaan. Huippu-urheilua
pitäisi pystyä tuotteistamaan, mutta kaupallisuus
on vielä monelle urheiluihmiselle punainen vaate.
Paluuta
entiseen
ei
ole. Myös urheilijalla on
vastuunsa
tuotteen
myynnistä.
– Moni urheilija haluaisi vieläkin ”vain” urheilla, mutta
kun se ei enää ole mahdollista. Urheilijan on oltava
esillä muutenkin kuin vain
tulosten kautta.
Vaikka kaupallisuudesta ei
pitäisi, on se hyväksyttävä.
– Kun Iivo (Niskanen) juo
näkyvästi tietyn merkkistä juomaa (Red Bull), siitä
närkästytään. Iltapäivälehti
kirjoittaa ja juomaa juodaan

entistä enemmän, Hagqvist
sanoo.
Hagqvist kertoo piilomainonnasta toisen esimerkin.
– Hiihtäjä Matti Heikkinen
kertoi suoritustensa yhteydessä monta vuotta
”ajamisen ilosta” tai sen
puutteesta. Se oli suoraan
BMW:n mainoksesta, Hagqvist naurahtaa.
Hagqvist toimii myös yritysjohdon valmentajana.
Pisimmät yhteistyösuhteet
ovat kestäneet yli vuosikymmenen ja jatkuneet
eläkeikään asti.
– Huippujohtajia on loppujen lopuksi aika vähän. On
heidän, yritysten ja koko
yhteiskunnan etu, että heidän suorituskykynsä on
kunnossa, Hagqvist näkee.
Huippu-urheilija voi hyödyntää tietojaan ja taitojaan myös urheilun

”

Kaupallisuus
on monelle
urheiluihmisille vielä
punainen
vaate.

”

Kotka on
noussut
ykköskesäkaupunkien
joukkoon.
Se on hieno
asia.
kaupallistamisessa.
– Mieluummin yritysjohtajat kuuntelevat huippu-urheilijaa kuin meitä kabineteissa nuhraantunutta
toppatakki-ihmistä.
Hagqvist on kirjoittanut
6 kirjaa triathlonista ja
johtamisesta.
– Toisaalta se on hyvä
tapa dokumentoida ajatuksia. Kirjat toimivat
myös konseptien pohjana
yritysvalmennuksessa.
Hagqvist harrasti nuoruudessaan myös hiihtoa. Kansallisella huipulla kilpailleen
Hagqvistin
triathlonura
päättyi 2000-luvun alussa.
Pian sen jälkeen Hagqvist
sairastui leukemiaan, joka
uusiutui kymmenen vuotta
myöhemmin.
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pu-urheilussa
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Antti Hagqvist
z syntynyt 4.1.1977 Kotkassa, asuu Lahdessa
z valmentaa mm. hiihtäjä Risto-Matti Hakolaa
z valmentaa yritysjohtajia
z markkinoi triathlonin Ironman -brändiä Suomessa
z kirjoittaa tietokirjoja johtamisesta ja triathlonista

K UVAAJA©TEEMU OJAPALO

Jari Jukarainen.

Mahdottomasta totta
Kotkalainen Jari Jukarainen selätti triathlonin täysmatkan vuoden harjoitteTriahtlon-vaikuttaja Antti Hagvist ja lajin ehkä tunnetuin lulla ilman merkittävää urheilutaustaa.
mannekiini Alexander Stubb poseerasivat yhdessä VieruKaksi viikkoa sitten Jari Jumäen kisassa vuonna 2016.
karainen,53, oli yksi kahdekK UVAAJA©TEEMU OJAPALO
sasta sadasta osallistujasta,

Antti Hagqvist on myös kysytty yritysjohdon kouluttaja
ja valmentaja.
– On se edelleen mielessä.
Käyn verikokeissa puolen
vuoden välein. Todennäköisyys sairastua uudelleen pienenee sitä mukaan
mitä enemmän aikaa kuluu.
Hagqvistin
vanhemmat
asuvat edelleen Karhulassa. Hagqvist vierailee kotimaisemissa muutaman
kerran vuodessa.
– Onhan se kuin kävisi
vieraalla
paikkakunnalla, mutta toisaalta kun on
riittävän kauan pois, näkee
myös Kotkan paremmin.
Kotkahan on noussut ykköskesäkaupunkien joukkoon. Se on hieno asia.
Karhulalainen on muuten
ensimmäisiä nykyisessä

Kotkassa syntyneitä.
– Synnyin neljä päivää sen
jälkeen, kun Karhula liitettiin Kotkaan vuoden 1977
alussa.
Valmentajana
Hagqvist
oli julkisuudessa viimeksi viime talvena, kun hänen suojattinsa, hiihtäjä
Risto-Matti Hakola voitti
yhdessä Joni Mäen kanssa hopeaa parisprintissä
Oberstdorfin MM-kisoissa.
Mitali lämmittää valmentajaakin pitkän yhteistyön
jälkeen.
– Asuin aikanaan Kankaanpäässä. Tiemme Risto-Matin kanssa kohtasivat hiihtokoulussa, jossa toimin
valmentajana.

kun Kuopiossa järjestettiin
Suomen ensimmäisen Ironman-sarjan täyspitkä kisa.

Yritys oli Jukaraiselle kaikkiaan jo 12. Niistä yhdeksän
on onnistunut.
– Tällä kertaa jouduin jättämään leikin kesken 125 kilometrin pyöräilyn jälkeen
terveydellistä syistä, Jukarainen kertoi.
Jukarainen aloitti triathlonin
harrastamisen niin sanotusti pystymetsästä vasta kesällä 2013.
– Minulla ei ole nuoruudesta
urheilutaustaa. Olin harrastanut senioriuintia jonkin
aikaa. Uintikavereista osa
harrasti triathlonia. Se innosti minutkin mukaan, Jukarainen kertoo.
Yrittäjä ei aloittanut helpoimmalla tavalla, vaan ilmoittautui ensi töikseen
Ironman-sarjan
Ruotsin
Kalmarin osakilpailuun 2014
ja selvisi urakasta.
– Aikani oli 13 tuntia ja kaikki
menin suunnitelmien mukaan, Jukarainen muistelee.
Sen jälkeen kotkalaisen uimaseuran Aquilan triathlon
porukasta on yhä useampi uskaltautunut mukaan
täysmatkoille.
– Näkivät, että jos Jukarainenkin tuosta selviää, silloin
kuka tahansa voi onnistua.
Tein tavallaan mahdottomasta mahdollista, Jukarainen sanoo.
Seuraavaksi
Jukarainen

asetti tavoitteeksi Ironman Legacy ohjelman suorittamisen. Henkilö, joka
onnistuu suorittamaan 12
täyspitkää Ironman-kisaa
loppuun asti, saa mahdollisuuden osallstua Hawaijin
kuninkuuskilpailuun.
Kuopion kilpailu oli Jukaraiselle 12. Maaliin asti Jukarainen on selvinnyt 9 kertaa,
parhaimmillaan 12 ja puolessa tunnissa.
– Kerran jouduin jäämään
pois sairastelun vuoksi.
Kuopiossa keskeytin toisen
kerran.
Todennäköisesti juuri 53
vuotta täyttäneen Jukaraisen Ironman-kiintiö on nyt
täynnä, vaikka Hawaiji jäisikin kokematta.
– Olen nyt lähtenyt kisaan 12
kertaa ja eiköhän se ollut nyt
tässä. Olen tosin sanonut lopettavani ennenkin, mutta
sitten taas ilmoittautunut
kisaan, Jukarainen toteaa.
Jukarainen on kiertänyt kisoja Euroopassa ja Australiassa. Afrikan kilpailu jäi väliin
sairastelun vuoksi. Kaikesta
raakuudestaan huolimatta
laji koukuttaa.
– Triathlonin täysmatka on
kilpailu, jossa suurin osa kokee voittaneensa ainakin
itsensä sijoituksesta riippumatta, Jukarainen sanoo.
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Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

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

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Kesän viilennykseen

Huollata autosi
ilmastointi ajoissa!
myynti, varaosat, huolto

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

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

Jonas Liljeqvist 045-679 6595
JLtalotekniikka@gmail.com

Kotkan
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Sami Virtanen aloittaa
syyskuusta alkaen käytännön, jossa hän varaa kalenteriinsa vähintään viisi
tuntia viikossa aikaa kuntalaisten, kunnan yritysten
ja muiden sidosryhmien
tapaamisiin. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu pitää
sopivin tavoin yhteyttä
kaupungin asukkaisiin ja
muihin sidosryhmiin.
– Odotan innolla suoria tapaamisia. Toivon pystyväni
lisäämään vuoropuhelua
kuntalaisten ja kaupunginhallituksen välillä. Näen ta-

paamiset mahdollisuutena
toteuttaa kaupunkistrategiamme mukaista osallisuuden lisäämisen tavoitetta, Virtanen kertoo.
Kotkan kaupungin osallisuuden
strategisena
tavoitteena on muun
muassa vilkas ja avoin
vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden
ja asukkaiden kesken. Palvelulupauksena on lisätä
vuoropuhelua eri osapuolten välillä, kuten päätöksentekijöiden, henkilöstön, asukkaiden, yritysten
ja muiden sidosryhmien
kanssa.
Tapaamisten antina Virtanen odottaa saavani

palautetta kaupungin eri
toiminnoista tai ajatuksia niiden kehittämisestä.
- Avaan myös mielelläni
päätöksenteon taustoja ja
päätösten perusteluita tai
käyn keskusteluja päätöksentekoon tulossa olevista
asioista.
Tapaamisajan voi varata
lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen sami.virtanen (at) kotka.fi. Tapaamiset voidaan järjestää
koronaturvallisuus huomioiden kaupungintalolla
tai etäkokouksena verkon
välityksellä.

12 vastausta

6) Isoviha.
7) Ohran, 1,2 miljoonaa tonnia.
8) Pekingissä, Kiinassa, 4.-20.
helmikuuta 2022.
9) Kokoomus ja Liike nyt, Petteri Orpo ja Harry Harkimo.
10) 7-12 kiloa.

11) Reeti on korkein mahdollinen värisuora: saman maan
kortit ässä, K, Q, J ja 10.
12) Katutaiteesta, graffiteista.
Hän työskentelee myös muilla kuvataiteen menetelmillä
sekä tekee installaatioita ja
järjestää performansseja

1) Noin 31 miljoonaa.
2) Puiden lehtien muotoa.
3) Väinö Riikkilä, Raumalla.
4) Hevosen saman puolen etuja takajalka liikkuvat samaan
suuntaan samaan tahtiin.
5) Meksikosta.

PESUKUPONKI
Valitse
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU
ovh. 19,80

15,-

KIILTOPESU
ovh. 25,80

19,-

HOHTOPESU
ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
30.9.2021 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

Sami Virtanen aloittaa
kuntalaisten tapaamiset

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

PAIKALLISESTI
PARASTA

www.kymensuu.fi

RS KOURU


JYLPYN KYLÄKAUPPA 
tarvikkeet
• remontti- ja maalaus
• työkonevuokraus

0500 654 301

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025





  

 


PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset

Siks


 

  


  

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

Kymensuu ilmestyy
loppuvuodesta
keskiviikkoisin:
Elokuu 25.8.
Syyskuu 22.9.
Lokakuu 20.10.
Marraskuu 10.11.
Joulukuu15.12



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 22.9.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

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