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optimax

optimax

10 v.

Optimax on kotimainen henkilöstöratkaisuja tarjoava perheyritys.
Haluamme tarjota kaikille työntekijöille mahdollisuuden viihtyä työssään
sekä mahdollisuuden kehittyä työelämässä.
Palvelemme juuri sinua ja autamme löytämään uusia mahdollisuuksia työuralla.
”Hain Optimaxin kautta
työpaikkaa teollisuuden alalta ja sain
vakituisen ja kokoaikaisen työpaikan, jota
toivoinkin. Työt aloitin
6.9.”
”Olen vaikuttunut siitä,
miten helposti kaikki
loppujen lopuksi kävi.”
Jonne Kukkurainen

Hei, laita sinäkin
hakemusta tulemaan.

Meillä se käy helposti.
Seuraava työpaikka voi olla jo
kulman takana.
Meillä on töitä tarjolla;
-Sahalinjastonhoitaja, Hamina
-Varastotyöntekijä, Kotka
-Käsinpakkaaja, Kotka
-Pintakäsittelijä, Kotka

Löydät nämä ja monet muut avoimet työpaikat Optimaxin sivulta

https://www.optimax.fi/kategoria/avoimet-tyopaikat/

TYÖELÄMÄN VAHVA UUDISTAJA

Teollisuus I Logistiikka I Rakennus I ICT I Hallinto ja toimisto
OPTIMAX | Kymenlaaksonkatu 11, 48100 KOTKA | www.optimax.fi | Puh. 010 4111 610
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LASTEN PÄIVÄ

KONTIO APTEEKISSA PE 24.9.2021

Cursorin
yrityspalvelut
Pirteyttä päivään ja vahvistusta luustoon
tarvitsevat perheen pienimmätkin
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Tervetuloa

– tukenasi yrittämisen eri vaiheissa
Syksyn 2021 yritysinfot ja koulutukset
cursor.tapahtumakalenterit.fi

22.09. Yrittäjän markkinointikoulu osa 1
29.09. Henkilöstöjohtamisen tuottavuus käytännössä
01.10.
06.10.
12.10.
13.10.
27.10.

Koulutusta kulttuurien tuntemiseen
Yrittäjän talouskoulu osa 2
Videomarkkinoinnin työpaja
Yrittäjän markkinointikoulu osa 2
Vinkit julkiseen tarjouspyyntöön vastaamiseen

03.11.
10.11.
17.11.

Yrittäjän talouskoulu osa 3
Yrittäjän markkinointikoulu osa 3
Uudistumisen ja kasvun rahoitus

Yritys- ja palveluhakemisto

cursor.yrityshakemistot.fi

Toimitila- ja tonttirekisteri

cursor.toimitilapalvelut.fi

Ota rohkeasti yhteyttä: yritysneuvonta@cursor.fi | 040 190 2555 |

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

Muutokset mahdollisia

149€

Tilaa uutiskirje cursor.fi

Ensi-ilta 23.9.

WWW.KOTKANTEATTERI.FI

SYYSHUOLTO

cursor.fi

KÄSIKIRJOITUS SINIKKA NOPOLA OHJAUS ILKKA HEISKANEN

sis. max. 5L automallikohtaista

-moottoriöljyä, öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja
18 tarkistuskohteen huoltotyön.
Antti Leskinen, Lise Holmberg ja Mirka Mylläri

Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Rengashotelli

alle
Lähde maktk
Marmari seen!

Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset

Ensi-ilta 25.9.
MINNA CANTH

TERVETU

LOA!

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

SOVITUS SIRKKU PELTOLA JA HILKKA-LIISA IIVANAINEN
OHJAUS HILKKA-LIISA IIVANAINEN
PÄÄROOLISSA MIIA MAARANEN

Klassikko!
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Aino Aalto esiin
Jari Järvelän romaanissa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Kotkalaisen kirjailijan Jari Järvelän kustantaja
Tammi julistaa kirjan markkinointimateriaalissa:
Aallon jakkara tutisee! Kysymys on syyskuun
alussa ilmestyneestä romaanista Aino A., joka
kertoo Aino Aallosta.
Aino jäi miehensä Alvar Aallon sankaripatsaan
varjoon niin arkkitehtinä kuin taiteilijanakin.
Saako Järvelä kaadettua arkkitehtuurin neroksikin kutsutun Alvar Aallon patsasta tai horjutettua edes jakkaraa, jää nähtäväksi.
Ennen kaikkea Järvelä on halunnut nostaa
romaanissaan ja romaanillaan Aino Aallon hänelle kuuluvaan asemaan miehensä rinnalla, ei
takana.

/10-11

Jari Järvelän mukaan Aino Aalto tiesi muurarina tiilirakentamisesta enemmän kuin miehensä. Esimerkiksi Sunilan
Kantolan suunnittelussa ja rakentamisessa 1930-luvulla Ainolla oli merkittävä rooli.

Rasmus Kupari Savitalo on
haluaa vakioko- ympäristöystävällinen
koonpanoon
Kotkalainen 21-vuotias NHL-kiekkoilija Rasmus
Kupari vietti kesän Suomessa. Aika kului kesäharjoittelun ja ystävien kanssa Kotkassa ja
Helsingissä.
Los Angeles Kingsin harjoitusleiri alkaa tällä
viikolla. Viime kaudella seitsemän NHL-peliä
pelannut nuorukainen yrittää vakiinnuttaa
paikkansa joukkueessa.
Se on haasteellista, mutta tavoite on realistinen
vuoden 2018 ykkösvaraukselle ehjän harjoittelukauden jälkeen.

Suvi af Hällström korjaa kahta nutikkataloa
Hakalanmäellä Kotkassa. Savirakentaminen on
ympäristöystävällistä. Suvi af Hällströmin mukaan savirakentamisella on mahdollista päästä
lähelle nollahiilijalanjälkeä. Nykyisin varsinkin
ilmastotietoiset nuoret ovat erittäin kiinnostuneita savirakentamisesta.

K UVAAJA©JOR MA JY R K I L Ä

K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

Savi on myös erittäin hygroskooppinen eli hengittävä materiaali. Se tasaa huoneen ilmankosteutta ja
samalla suojaa taloa.

Kulkemistarinoita
Kotkassa

/6

Kotkan Ruusu soi
komeasti

/8

Peli-Karhut esitteli
koko perheensä

/12

/9

Rasmus Kupari oli kesällä tuttu näky golfmailan varres- Suvi af Hällström on saanut ensimmäisen nutikkatalon
sa Mussalossa. Talvella kaukalossa kädessä on toinen asumiskuntoon. Alakerran rakenteissa savi on tärkeässä
työkalu.
roolissa.
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PÄÄKIRJOITUS
Kouvola teki sen taas
Syksyn alussa kotkalaisille veronmaksajille kerrottiin jälleen huolestuttavaa tietoa Kantasataman
hankkeista. Tällä kertaa kustannukset nousevat tulevan Xamkin kampuksen kiinteistön osalta.
Kotkalaiset päättäjät pitivät pikakokouksen ja antoivat suostumuksensa sille, että Kotka voi rahoittaa tarvittavat 18 lisämiljoonaa yksinkin, kun Kouvola ei näytä lähtevän mukaan kustannuksiin.
Xamkin kampusta rakentaa Kotka-konserniin kuuluva Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy. Sen
omistavat Kotkan kaupunki (51 %) ja Kouvola (49 %).
Kustannusten nousun myötä Xamkin kiinteistön
kustannusarvio on noussut jo 63 miljoonaan, josta Kotkan vastuuosuudeksi näyttäisi tällä hetkellä tulevan vähintään 40 miljoonaa euroa, ehkä
enemmänkin.
Kouvola ei ole ollut helppo kumppani yhteisissä
hankkeissa ennenkään ja myös tässä Xamkin kampuksen rahoituksessa Kouvola jo viime keväänä
asetella omia ehtojaan. Se asetti lainatakauksensa ehdoksi Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n
ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n
välisen Kouvolan kampuksen vuokrasopimuksen muuttamisen pitkäaikaiseksi sopimukseksi.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ei kuitenkaan voinut suostua Kouvolan kaupungin esittämiin ehtoihin.
Reiluksi Kouvolan toimintaa ei ainakaan voi sanoa.
Huonomuistisia Pohjois-Kymenlaaksossa tunnutaan kyllä olevan: kantoiko Kotka tasavertaisesti talousvastuun silloin, kun Kampuskiinteistöt remontoi Kasarminmäkeä Xamkin opinahjoksi?
Kyllä kantoi ja jotenkinhan sitä voi olettaa, että asia
olisi myös toisinpäin.
EIJA ANTTILA

KOLUMNI

ELLA KURKI,
opiskelee englantilaista kirjallisuutta Lontoossa.

Liian hyvää ollakseen totta
Muutama vuosisata takaperin jäniskuningatar Mary Toft
huiputti koko kyläänsä, ja jopa kuninkaan henkilääkäriä,
kykenevänsä synnyttämään kaniineja. Kun pupujusseja ei lopulta ilmaantunut, Toft vangittiin. Charles Ponzi,
pahamainen italiaano, narutti amerikkalaisilta miljoonia 1920-luvun New Yorkissa. Temppu oli niin nerokas,
että hänen käyttämänsä pyramidihuijaus kantaa yhä
Ponzin nimeä. Hannu Kailajärvi, Wincapitan perustaja ja
Suomen Ponzi, puijasi vuosituhannen alussa sinisilmäisiltä suomalaisilta vaivalla ansaitut roposet omaan taskuunsa. Ella Kurki juksasi itsensä opiskelijaksi maailman
huippuyliopistoihin ja nyt yrittää puijata potentiaalisia
työnantajia pätevyydestään – ei ole vielä päätynyt viranomaisten käsiin.
Tämänkaltaiseen ryhmään huijarisyndroomasta kärsivä ihminen luokittelee itsensä. Syndrooma on monelle tuttu perfektionismin serkku ja huonon itseluottamuksen paras kaveri. Ajatusvääristymän harhoissa
elävä uskoo jotenkin huiputtaneensa kanssaeläjiään
kyvykkyydestään, ja ajattelee ettei ole ansainnut saavutuksiaan. Menestys on pelkkä ohjelmointivirhe, joka
hetkenä minä hyvänsä saattaa romahduttaa koko systeemin. Huijarisyndroomasta kärsivä mieli kiertää jokaisen kehun sanalla ”mutta,” löytäen aina keinon vähätellä
saavutuksiaan.

matiikka ja jokaiseen kysymykseen löytyisi se yksi oikea
vastaus, ei kenenkään tarvitsisi kyseenalaistaa olemassaoloaan. Silloin kun työn tuloksen arviointi perustuu
subjektiiviseen vastaanottoon, huijarisyndrooman syvissä vesissä vellova ei saa tarvitsemaansa vakuuttelua
ympäriltään. Tämä ajattelumalli saa tuntemaan itsensä
aina tyhmimmäksi tyypiksi huoneessa. Mutta heti kun
huijari uskaltaa tunnustaa syntinsä vertaisilleen, oppii tämä yllättävän monen uskovan olevansa vieläkin
tyhmempiä.
Humpuukimestari löytääkin lääkkeen vaivaansa puhumalla. Ymmärtämällä riesan piinaavan kaikenlaisia
ihmisiä, voi entinen huijari parantaa tapansa. Ollessaan
tietoinen vaivasta, voi kieltäytyä antamasta sille tilaa
ajatuksissaan. Huijarisyndroomasta on vaikea päästä
täysin eroon, mutta koulutuksella sen voi opettaa sisäsiistiksi, ja ehkä jopa kääntää sen motivaatioksi elämässään. Hyvä alku on ottaa läheisten ja työkavereiden
kehut tosissaan. Kiitoksien edessä hiljentämällä ”mutta”-sanan mielessään voi todistaa itselleen, ettei nyt
ihan täysi Ponzi olekaan.

Luovilla aloilla lähes joka toisella on jonkin sortin versio
tästä vinoumasta, ja iso osa ystävistäni kamppailee tämän hirviön kanssa. Jos elämä olisi loogista kuin mate-

Ella Kurki

Kymensuun uutiset verkossa
Tuoreimmat uutiset löydät Kymensuu-lehden
verkkosivuilta osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyvät myös kaikki näköislehdet.
Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 27.10.2021.

Palautetta sisällöstä voi antaa toimitukseen (045124 6462, eijaanttila@outlook.com )
ja jakelusta (http://jakelusuora.fi/fi/jakelupalaute, 0290010043).

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Lampi
Lautta Kauppatorilta Vallisaareen saapuu laituriin. En ole
taustoittanut Helsinki Biennaalia ollenkaan. Haluan kokea sen omin aistein, vaistoin ja ajatuksin.
Heti ensimmäisten teosten kohdalla joudun pettymään.
Taiteilijan nimi ja vähän taustatietoja saa tietenkin olla
esillä. Mutta miksi infotauluissa on selitetty puhki mitä
teokset kuvaavat.
Esimerkiksi tuo pystyyn kuollut puu symboloi ilmastonmuutosta. No ei se minulle ilmennä ilmastonmuutosta,
vaan näen siinä oman kuvani, suolapatsaaksi jähmettyneen eläkeläisen, jota voi myös kuvata juuristaankin
kuolleella puulla.
Lopetan taustatekstien lukemisen ja annan pölyisen
hiekkatien viedä. Moni teos on onneksi rakennettu Vallisaaren lukuisiin viileisiin ruutikellareihin. Heinäkuun helle
voisi muuten sulattaa pään, varsinkin kun aivoissa jyskyttää vielä Einin eilinen diskokomppi Mummotunnelissa.
Ruutikellareihin rakennetut teokset ovat kaikki kokonaisuuksia, valon, äänen ja jopa hajun yhdistelmiä, jollaista soisi kokeiltavan joskus myös Haminan Galleria

Ruutikellarissa.
Juuri tämäkin ruutikellariin tehty installaatio, jossa nyt
seison, imee minut maagisesti sisäänsä johonkin toiseen
ulottuvuuteen, jota on sanoin mahdotonta kuvata.
Taiteilija on onnistunut, ainakin minun kohdallani. En yhtään tiedä, mistä on kysymys, koska en lukenut koottuja
selityksiä. Tajuan vain, että jokin koskettaa minua, syvästi, syvältä.
Hiki valuu noroina ohimoiltani kainalokuoppiin ja sieltä
haaruväliin. Mummotunnelin Mojitot puskevat ihon läpi
urakalla. Eipä silti, Eini oli kokemisen arvoinen, samoin bilebändi Sallad.
Saavumme saaren keskellä sijaitsevalle lammelle. Onneksi luen nyt opastaulusta, että lampeen ei missään nimessä saa mennä uimaan, koska sinne on heitetty romua,
johon uimari voi tarttua kiinni. Lisäksi lammessa saattaa
olla räjähtämättömiä räjähteitä.
Vai menisinkö sittenkin uimaan? Pääsy valtakunnan uutisotsikoihin houkuttaa: ”Eläkeläinen räjähti uidessaan

koiraa”. Päivi toppuuttelee idioottia, ja pitkäaikainen haaveeni pulpahtaa pinnalle, vaikka sitten suolenpätkinä ja
luunsiruina, jää toteutumatta.
Lampi on ehdottomasti Helsinki Biennaalin kohokohta
tähän asti. Se ei ole kenenkään kuuluisan nykytaiteilijan
teos, vaan luojan luoma kuvankaunis lampi, jonka ihmiset ovat turmelleet uimakelvottomaksi heittämällä sinne
romua ja räjähteitä. Voitaisiinko tässä yhteydessä puhua osallistavasta ympäristötaiteesta tai yhteisöllisestä
installaatiosta?
Kun kurkistan lammen peilityyneen pintaan, näen siinä oman
kuvani.

Ilkka Muurman
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Kotkan Energia kulkee kohti hiilineutraaliutta

1) Tämän Kymensuun ilmestymispäivänä 22.9. on syyspäiväntasaus. Mitä silloin tapahtuu?

Kymensuun
julkaisema
juttu (Kymensuu 8/2021
ja www.kymensuu.fi 23.8.)
Kotkan hukkalämmöistä
sisältää virheellisiä lukuja ja vanhentuneita väittämiä. Jotta lukijoille ei
jäisi väärää kokonaiskuvaa, kerron seuraavassa
muutamia
esimerkkejä
toiminnastamme.

tyksessä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen
muiden asiakkaiden hyödyksi. Tapahtumakeskuksen konsertissa jammailevien ihmisten tuottamaa
lämpöä voidaan käyttää
Xamkin kampuksen tai
tulevaisuudessa
hotellin lämmittämiseen. Muut
jäähdytyskojeet ovat varalla. Suunnittelemamme
Energiakeskus
sisältää
kaikki alueelle rakennettavan putkiston ja liittymien
kulut, jotka ovat merkittävä osa investointia. Nämä
kulut jäävät usein muilta
huomioimatta. Lisäksi Kotkan Energialle on myönnetty Kantasataman Energiakeskushankkeeseen
valtion energiatukea 0,5
milj. euroa, joka osaltaan
parantaa
investoinnin
kannattavuutta.

2) Minkä suomalaisen ammattiliiton lyhenne on SEL?

Hukkalämpöjen
parempi
hyödyntäminen
on tätä päivää ja siksi
myös osa Kotkan Energian Tiekarttaa kohti
hiilineutraalisuutta.

10) Kaija Koo on Suomen pop- ja iskelmälaulajien kärkinimiä. Vastikään julkaisiin hänen elämästän kertova
kirja. Mikä on Kaija Koon oikea sukunimi?

Olemme olleet mukana
laatimassa Kotkan ilmasto-ohjelmaa ja myös toteutuksesta iso osa lankeaa meille. Kaukolämmön
päästöjen vähentämisen
lisäksi myös mm. sähköinen liikenne on olennaisessa osassa ohjelmaa ja
latausinfraa onkin rakennettu eripuolille Kotkaa
nopeaan tahtiin. Kotkan
Energia on kaupungin kokonaan omistama yhtiö.
Me olemme kotkalaisten
oma energiayhtiö, jonka
tärkeänä arvona on tarjota
kohtuuhintaista energiaa
kaupunkilaisille ja mahdollistaa teollisuuden ja
työpaikkojen pysyminen ja
syntyminen alueelle.
Olemme tehneet viimeisen 10 vuoden ajan töitä

juuri päinvastaisen tulevaisuuden eteen, kuin mitä
jutussa annetaan ymmärtää. Työ jatkuu entistä kovempana. Olemme saaneet juuri valmiiksi Kotkan
Energian tiekartan kohti
hiilineutraalisuutta vuonna 2030. Tähän on käytetty
laajaa omaa ja ulkopuolista asiantuntijajoukkoa.
Selvityksessä on tutkittu
hyvin tarkkaan hukkalämpöjen hyödyntämistä,
geolämpöä, merilämpöä,
Katariinan luolia akkuvarastoina ja muita vaihtoehtoisia tuotantomuotoja.
Selvityksen aikana on oltu
yhteyksissä eri teollisiin
toimijoihin alueella (myös
Kotkamills on ollut tässä
myös mukana). Tiekartassa on myös laadittu
investointi- ja toimenpideohjelma, jolla Kotkan
kaukolämpö on hiilineutraalia vuonna 2030.
Asiakkaille olemme tuomassa
tänä
syksynä
Älykkään Kaukolämmön,
jolla voi osallistua energiansäästöön ja päästöjen
vähentämiseen.
Lisäksi
olemme tuoneet jo aikaisemmin uuden Toivo-tuot-

teen (100 %:sesti uusiutuva
kaukolämpö). Myös muita
uusia tuotteita on kehitteillä. Kaukolämpö on voimakkaasti uudistumassa.
Kotkan Energia on mukana Cursorin Invest In
-toiminnassa,
Business
Mooring -ryhmässä, Kotkaan
perustettavassa
akkuprofessuurissa
ja
monessa muussa alueellisessa hankkeessa tutkimassa ja tarjoamassa
energiapalveluita. Olemme
tarjonneet ja tulemme tarjoamaan Datacenter hankkeisiin, akkutehtaisiin ja
muihin alueelle sijoittuviin
hankkeisiin hukkalämmön
hyödyntämistä.
Kantasataman Energiakeskus toteutetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti, laajojen ja tarkkojen
konsulttiselvitysten jälkeen valitulla konseptilla
ja alan parhaiden asiantuntijoiden suunnittelemana. Jutussa esitetyt
luvut ja euromäärät eivät
pidä paikkaansa. Energiakeskuksessa tuotettu
lämpö tulee olemaan 100
% uusiutuvaa ja jäähdy-

SAMI MARKKANEN
toimitusjohtaja
Kotkan Energia Oy

3) Milloin ”Karhulan kanjoni” ja sen kautta kulkeva
moottoritieosuus avattiin liikenteelle?
4) Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 voitti
kesällä Cannesin elokuvajuhlien toiseksi korkeimman
palkinnon. Kuka on kirjoittanut samannimisen romaanin, johon elokuvan käsikirjoitus perustuu?
5) Urho Kekkosen ura Suomen presidenttinä päättyi
40 vuotta sitten; hän allekirjoitti eroilmoituksensa
27.10.1981. Kuinka vanha Kekkonen oli tuolloin?
6) Missä sijaitsee Suomen pohjoisin Alkon myymälä?
7) Ensimmäisten aluevaalien vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika on jo alkanut. Milloin on vaalipäivä?
8) Matilda Castren on suomalainen urheilija, joka tänä
vuonna on nopeasti noussut lajissaan maailman terävän kärjen joukkoon. Mikä on hänen urheilulajinsa?
9) Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat jo yleinen näky
taajamissa. Mihin muuhun liikkumistapaan sovellettavia liikennesääntöjä niillä ajettaessa on noudatettava?

11) Kuinka monta syötävää sienilajia kasvaa Suomessa?
12) Syksy tultua rantojen, puistojen, peltojen ja nurmikoiden riesa tai silmänilo, valkoposkihanhet ovat
muuttaneet pois. Missä ne talvehtivat?
VASTAUKSET SIVULLA 15
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Poliisien määrää on kasvatettava
Poliisin resurssit ovat olleet taas otsikoissa ja julkisuudessa on keskusteltu asiasta. Osallistuin
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen sisäisen turvallisuuden seminaariin, jossa
laitoksen ylin johto kertoi
avoimesti ja aidosti huolestuneena alueemme poliisin tilanteesta. Seurasin
luentoa mielenkiinnolla,
vaikka olenkin asiassa hieman puolueellinen.
Entisenä virkamiehenä tiedän, että ainakin viimeiset
15 vuotta poliisin resurssit
ovat vuosi vuodelta vähentyneet ja henkilöstömäärä tasaisesti laskenut.
Muistan kirkkaasti, kun
eräänäkin syksynä henkilökunnan työmotivaatio
romahti hetkessä ja syynä
tähän oli tieto siitä, että

poliisin määrärahoja leikataan rajusti, henkilöstöä lomautetaan, tai jopa
irtisanotaan.
Loppujen lopuksi, kovan
taistelun jälkeen se rahoitus järjestyi, niin kuin taitaa tälläkin kertaa käydä.
Joka vuosi se vaan on samanlaista vääntöä, vaikka samaan aikaan kaikki
instanssit haluavat lisää
poliiseja.
Nykyinen sisäministeri lupasi hallituskauden alussa 300 täsmäkoulutettua
poliisia. Sinisten silloinen
puheenjohtaja lupasi 1000
poliisia lisää.
Kysyn vaan, että missä ne ”konstut” luuraa?
Eivät
ainakaan
Kaakkois-Suomessa.
Mielestäni poliisien määrä
on kasvatettava 10`000

henkilöön ja tämä tulee
kirjata lakiin. Tällä hetkellähän poliisien määrä on
reilut 7000 henkilöä. Tästä määrästä, kun vähennetään poliisihallituksen
henkilöstö, keskusrikospoliisin- ja suojelupoliisin
henkilöstö, poliisilaitosten
ylin johto, tutkinnanjohtajat ja tukitoiminnot, lupahenkilöstö, esikunta- ja
hallintohenkilöstö, lakiosastojen henkilöt, ulkomaalaistutkijat, tekniset
rikostutkijat sekä muut
erikoisyksiköt, niin lopulliseksi rikostutkijoiden sekä
kenttätyötä tekevien poliisien määräksi jää ainoastaan muutama tuhat.
Tosin
poliisihallinnossa
työskentelee paljon muutakin henkilökuntaa, kuin
poliiseja, eikä kaikkia hen-

kilökuntaan kuuluvia lasketa tilastoihin, tai edes
poliiseiksi. Siltä osin poliisien ilmoitettu lukumäärä
antaa tilastoharhan.
Tässä muuttuvassa turvallisuusympäristössämme
en voi, kuin toivottaa kaikille poliiseille jaksamista!
Ainakin minun mielestäni
poliisi tekee erittäin hienoa
työtä. Ikävä kyllä monikaan
poliittinen päättäjä ei taida
ymmärtää kuinka ylityöllistettyä ja väsynyttä henkilökunta poliisihallinnossa nykypäivänä on.

SAMULI SIBAKOFF
Kotkan kaupunginvaltuutettu (ps.),
ja entinen poliisi

Arto Myllärinen ja Reetta Hulmi esittivät Harri Setälän runoja Kotkan Lyseon salissa lauantaina. Musiikkimies Setälä kirjoitti Facebookiin runon kavereiden kannustamana joka päivä 45 kertaa peräkkäin. Ne ja joitain muita on
nyt julkaistu Setälän tyttären Silja Setälän kuvittamana
Ehkä haaveilen vaan- kirjana. Tilaisuudessa esiintyi myös
taiteilija Eija Ahvo säestäjänään Minna Miettinen sekä
kotkalaismuusikot Teemu Seppälä, Juho Roslakka ja Max
Paananen.
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Rantatie koukkasi jokaisen
merkittävän asutuksen ja
kartanon läheltä. Yllä Kyminkartano ja alla vanha
silta.

Kotkassa Kuninkaantie on piilossa
TEKSTI: PETRI PIETILÄINEN
KUVAT: MIKA ROKKA

Ennen Kotkaa Kymi oli
maa- ja vesiliikenteen solmukohta, jonka halki kulki
nykyisin Kuninkaantieksi
nimitetty väylä Turusta Viipuriin. Sitä pitkin kulkivat
kauppiaat, kuninkaan lähetit ja armeijat, tavalliset ihmiset ja posti 1300-luvulta
nykypäivään.
Jotkut tien matkaajista jättivät kirjallisia jälkiä. Englantilainen William Coxe
kuvasi kauniisti Pyhtään ja
Haminan väliä helmikuussa
1799:
”Maaseutu, jonka läpi kuljimme, oli sarja toisiaan
seuraavia kuusi- ja pyökkimetsien peittämiä kukkuloita ja laaksoja, joiden
väliin oli siroteltu lukuisia
järviä ja joiden päälle oli
kaadettu runsain mitoin
vuorten jäänteiltä näyttäviä graniittilohkareita.
Kuutamoa ei ollut, ei edes
Aurora Borealiksen vähäisintä hehkua, ja silti lumi
säteili voimakasta valoa.”
Rannikolla
kiemurrellut tie kantoi mm. Suuren
Rantatien ja Alisen Viipu-

rintien nimeä ennen kuin
1950-luvulla se keksittiin
ristiä mahtipontisesti Kuninkaantieksi. Rantatie on
Hämeen Härkätien jälkeen
toiseksi vanhin kulkuväylä. Rantatietä kuljettiin jo
keskiajalla.

Kestikievareita
tasaisin välein
Valtiovalta määräsi, että
noin 20 kilometrin välein
tiellä oli keskikievareita,
jotka vielä 1700-luvulla olivat tavallisia maalaistaloja.
Niissä pitäjän hollihevoset ja ajomiehet odottivat
kyytiläisiä. Jos ne loppuivat, otettiin käyttöön kestikievarin tai lähiseudun
talonpoikien hevoset. Kymiä edeltävä kestikievari
oli Pyhtäällä, joten Korkeakosken lähistön Kuninkaantien majatalolla on ollut edeltäjä.
Venäjän rajan siirtyminen 1743 Ahvenkoskelle
hankaloitti matkantekoa.
Haminaan päästiin hyvin,
mutta 1700-luvun lopun

”

Kaupunki olisi
voinut sopia
suojavyöhekkeestä
PENTTI VÄLIPAKKA

matkaajat suuntasivat sieltä Lappeenrannan kautta
Viipuriin, sillä keskikievarijärjestelmä oli romahtanut.
Ei siis ihme, että monet ulkomaalaiset hämmästelivät eroa Ruotsin ja Venäjän
välillä. Heidän silmissään
Ruotsissa ihmiset olivat
siistejä ja hyvinvoivan näköisiä mutta Ahvenkosken
jälkeen likaisia ja loputtomassa kurjuudessa eläviä.
”En vieläkään osaa kuvata
sitä äärimmäistä kontrastia,
joka vallitsi noiden puolen
mailin etäisyydellä toisistaan sijaitsevien vartiopostien välillä. Rajan toisella

Västäräkki odottaa Kuninkaantien viitoitusta Kotkaan.
puolella oleva maa oli edelleen Suomea, mutta venäläistä Suomea. (…) Silloin kun
on tottunut luottamaan
ympärillään oleviin ihmisiin
ja heidän rehellisyyteensä,
on vaikeaa äkkiä heittäytyä varovaiseksi ja epäluuloiseksi. Olimme saaneet
pitkän aikaa nauttia ruotsalaisten rehellisyydestä ja
vieraanvaraisuudesta ja se
oli tuudittanut meidät sellaiseen hyväuskoisuuteen,
josta emme valitettavasti kyenneet heti Venäjälle
päästyämme luopumaan.”
(Edward Daniel Clarke, Ahvenkoski 1800)

Kuninkaantie Kotkassa nyt
Vuoden 1855 kartta kuvaa
Kuninkaantietä Kotkassa.
Mikään opaskyltti ei tielle vie kuten muualla matkan varrella tai Haminan
museotiellä.
Tie kulkee Sutelantien
kautta Kyminlinnan pohjoispuolitse. Sitten ylitetään vanha silta suuntana
Korkeakoski, josta edetään
Virsumäentietä Vanhalle
Viipurintielle Tavastilantien
risteykseen ja niin edelleen.
Vanhalla Viipurintiellä tapaamme Saksalassa asuvan Pentti Välipakan. Hän
harmittelee Kotkan kaupungin
välinpitämättö-

myyttä kylätietä kohtaan:
– Katsokaa tuota raiskiota,
toisella puolella on suojeltu
alue, mutta toiselle ei jätetty puita suojaksi, Pentti Välipakka kommentoi.
Välipakka osoittaa avohakkuualuetta. Kaupunki
kaavoitti sen tehdasalueeksi. Kun kaupunki hankki
maat, se ei piitannut, että
maanomistajat hakkasivat
kaiken jättämättä suojavyöhykettä historialliselle
tielle. Välipakka kulkee nyt
kotiinsa kiertotietä, eikä
haluaisi matkailijoidenkaan
näkevän hävitystä:
– Kuninkaantie ei välttämättä kulkenut tästä
1300-luvulla mutta näillä
main. Mutkainen ja ihana
soratie. Kaupunki olisi voinut sopia suojavyöhykkeestä, eikä museovirastolta varmaan kysytty mitään.
Idyllinen kylätie pilattiin,
historian kerroksia hävisi.
Välipakka muistuttaa, että
Vanhalla Viipurintiellä on
museaalista arvoa, ja voisihan sitä kylteillä mainostaa.
Nyt Kuninkaantielle haluavat katsovat reitin, vaikka
Kotkan
Internet-sivuilta
kohdasta pyöräilyreitit.
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SIKS & JUST
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€)
Nivelpake� Pro sisältää:
• 30 kapselia ProQD
• 30 kapselia Seralgin
• 30 kapselia ArthroQ

• 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

Siks
Kestikievareissa yövyttiin ja vaihdettiin kulkupeliä.

Just

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

Pentti Välipakka harmittelee, että historiallisen tien viereen tehtiin turhaan ruma
hakkuuaukko.

Sunilan Kantola
Kulkija voi nähdä pikkutiellä metson ketun hampaissa.

Kantokatu 5, 48900 Kotka
Avoinna ti-la 12-18, su 10-18
Vapaa pääsy
Näyttelyn järjestää Pro Sunila ry
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Kotkan Ruusu soi komeasti
KU VA © KOTKA N KAU PU N G I N TE ATTE RI

Ari Ismälän sovitukset kruunaavat hienon esityksen.
EIJA ANTTILA

Kotkan Ruusu, musiikkinäytelmän
kantaesitys
Kotkan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
4.9.2021. Käsikirjoitus Miko
Jaakkola ja Tarja Rantaruikka, ohjaus Miko Jaakkola. Lavastus Lucie Kuropatová, pukusuunnittelu
Anne Hannula. Kapellimestari ja musiikin sovitus Ari
Ismälä.
Roosan roolissa Marika
Huomolin, Ella Mustajärvi
ja Lise Holmberg. Muissa
rooleissa Miia Maaranen,
Kari Kukkonen, Mirka Mylläri, Jarkko Sarjanen, Kalle
Kurikkala, Osku Haavisto,
Juho Markkanen ja Eeva
Hautala.
Bändi: Ari Ismälä, Wiljami Salminen, Jonas Mäki/
Marko Kuusela, Harri Heininen, Vesa Kuitunen, Sirkku
Mantere/Terhi Ignatius.
Kotkan Ruusu -esityksellään Kotkan kaupunginteatteri osoittaa jälleen voimansa musiikkiteatterin
tekijänä. Kun tarina kumpuaa kotkalaisuuden ytimestä ja live-bändin esittämä musiikki on sekoitus
vanhoja klassikkoja ja vähemmän kuultua, ainekset
hyvälle musiikkiteatteriesitykselle ovat kasassa. Tälle
näytelmälle on helppo povata ja toivoa pitkään ikää.
Näytelmä saattaisi olla
sovitettavissa myös Kairo-näyttämölle
joskus
myöhemmin. Silloin esitys
olisi vielä enemmän ytimessä kuin nyt, Tukkukaupantalon naapurissa.
Tarja Rantaruikka on tehnyt erittäin ansiokasta
työtä selvittäessään Kotkan Ruusuna tunnetun,
viipurilaislähtöisen Rosalia
Gurovitsch-Mäkisen henkilöhistoriaa.
Näytelmä
pyrkii katsomaan Kotkan
Ruusu -myytin taakse ja
onnistuu siinä hienosti:
myytistä kuoriutuu verevän kaunis, tunteva ja
omanarvonsa
tunteva
nainen, joka ei luhistu kovienkaan koettelemus alle.
Ja kyllä, Kotkan Ruusun
maine parturiliikkeen ta-

kahuoneessa annettuine
lisäpalveluineen kuihtuu
katsojan silmissä sitä ohuemmaksi, mitä pitemmälle
näytelmä etenee. Jäljelle jää satamakaupungin
akkojen paheksuma ja
kadehtima Roosa, joka
on ylpeä siitä, että uskalsi rakastaa. Naisessa ei
näy katkeruuden merkkiään, vaikka syitä olisi.
Kotkan Ruusu on esitys rakkauden voimasta ja myös
sen haavoittuvuudesta.
1920-luvun Viipurissa, niin
kansainvälinen kaupunki kuin olikin, uskontojen
välistä rajaa ei sopinut
avioliittoaikeissa ylittää.
Juutalaisen Roosan rikos
on rakastuminen ei-juutalaiseen mieheen, mutta se
riittää merkitsemään hänet koko loppuelämäksi.
Puritaanisen ja ankaran
isän johtama vanhoillinen
perhe hylkää Roosan, eikä
Roosan ikuiseksi uskomansa avioliittokaan kestä
alkumetrejä pitemmälle. Tässä vaiheessa Ainon ja Laurin alkaa rakoilla, kun arkielämä alkaa näyttää todellisuutensa.
Kun vielä lapsikin otetaan
yksinhuoltajaksi jääneeltä Roosalta pois, Roosalla
ei enää ole mitään menetettävää ja hän lähteekin
veljensä perässä Kotkaan,
menneisyyden
taakka
mukanaan.
Kotkan Pukimon perustaneen Mihail-veljensä tuella
Roosa pärjäilee joten kuten.
Roosa ei koskaan mennyt
uudelleen naimisiin, vaikka
ihailijoita ja kosijoita lienee
ollut parturiliikkeen ovella
jonoksi asti. Roosan elämää eheyttävä kohokohta
on, kuin aikuiseksi kasvanut tytär Nora saapuu selvittämään juuriaan äitinsä
luokse. Roosa on ennen
kaikkea äiti, vaikka hän ei
äitiyden onnea juuri saanut
koskaan kokea.
Näytelmän kerronnallinen
ratkaisu on jakanut Roosan
roolin kolmelle näyttelijälle:
on nuori 20-luvun Rosalia
Viipurissa (Marika Huomolin), sota-ajan ja 40-luvun
Roosa Kotkassa (Ella Mustajärvi) ja vanhainkotiin
lähtöään tekevä 60-luvun

Lise Holmbergin esitys Kotkan Ruusu -iskelmästä on vertaansa vailla.

Roosa (Lise Holmberg).
Ratkaisu on perusteltu ja
toimii hyvin, koska lauluvoimaa löytyy jokaisesta
Roosaa näyttelevästä naisesta, ja toisaalta yhdelle
näyttelijälle 40 vuoden
aikajakson
esittäminen
uskottavasti olisi kova
haaste. Näyttelijän vaihtuminen toiseksi tehdään
reilusti katsojien edessä viestikapuloina matkalaukku ja pillisavuke.

Näytelmä kuljettaa katsojaa sujuvasti paikasta
ja ajasta toiseen upeiden näyttelijäsuoritusten
matkassa. On hienoa ja
helpottavaa, että paikallisesta aiheesta huolimatta
käsikirjoittajat ovat malttaneet olla mässäilemättä
kotkalaisuudella ja pysytelleet kerronnassa riittävän yleisellä tasolla.
Koko tämän komeuden
kruunaa musiikki. Täytyy

sanoa, että Ari Ismälä on
kyllä jonkin sortin taikuri loihtiessaan jälleen
aivan uskomattomat sovitukset
näytelmässä
esitettäviin kappaleisiin.
Ismälän harjoituttamien
näyttelijöiden
moniääninen laulu soi paikoin
ihokarvoja nostattaneen
komeasti. Marika Huomolin loisti Kairo-näyttämöllä Armi Aavikon
roolissa ja yhtä heleästi

ja raikkaasti tämä Kymen
Konservatorion kasvatti laulaa myös Roosana.
Yksittäisistä
laulunumeroista
Lise
Holmbergin tulkitsema Kotkan Ruusu on yksi
näytelmän kohokohdista.
Roosan tarina ja sitä tukeva musiikki kulkevat käsi
kädessä ja lomittain. Näyttelijät osaavat laulamisen
lomassa myös viedä rooliensa tulkintaa eteenpäin.
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Asuinkelpoiseksi korjanneen ensimmäisen talonsa
keittiössä Suvi af Hällströmin on hyvä hengittää.

Suvi af Hällström korjaa nutikkataloja savella
Savitalo on terveellinen ja halpa.
EIJA ANTTILA
Kotkan
Hakalanmäellä, Sunilan kupeessa on
meneillään hieman epätavallinen
rakennusten
korjausprojekti. Kohteena
ovat Suvi af Hällströmin
viime vuonna hankkimat
kaksi 1940 valmistunutta nutikkataloa, joita hän
korjaa perinteisellä savirakentamisen menetelmällä. Ensimmäinen talo on
jo asuinkäytössä, toinen
saattaa sitten viedäkin
aikaa.
Vanhan talon korjaaminen
ei ole af Hällströmille uutta.
Pernajassa hän kunnosti
aikoinaan hirsitalon. Savirakentaminen alkoi kiinnostaa häntä jo parikymmentä vuotta sitten ja hän
alkoi kouluttaa itseään sen
saloihin Raision seudun
koulutuskuntayhtymän
kurssilla.
– Huomasin ilmoituksen
kurssista ja ajattelin, että
sinne on pakko päästä,
Suvi af Hällström kertoo.
Suvi af Hällström on ammatiltaan kanttori Loviisan
seurakunnassa. Kanttorilla
vapaapäivät ovat arkena,

joten kurssi onnistui hyvin
tuoden samalla vastapainoa työhön.
– Missään en ole oppinut niin paljon kuin siinä
koulussa.
– Pidän siitä, että työt ovat
toistensa vastapainoja.
Viime keväänä af Hällström
sai savirakentajan paperit ja hän alkaa jossain
vaiheessa tehdä myös
tilaustöitä.
Pernajan talonsa myytyään Suvi af Hällström
alkoi pian etsiä uutta taloa.
Kokeilu kerrostaloasumisesta osoitti, että se ei ole
hänen juttunsa.
– Kerrostalossa asuminen
tekee minut pöpiksi. Minulla täytyy näköjään olla aina
jokin projekti.
Hakalanmäen talot löytyivät sattumalta. Moni
muu olisi saattanut purkaa
talot, mutta af Hällström
näki niissä potentiaalia ja
savi tuntui enemmän kuin
luontevalta materiaalilta.
Savea hän käyttää enimmäkseen laastina ja seinäpintoina. Savi soveltuu
pinnaksi melkein mihin

vain: kiveen, tiileen ja erilaisille puupinnoille.
– Savitalot ovat ikuisia,
kunhan kivijalka ja katto
ovat kunnossa. Isoja kantavia rakenteita ei Suomen
ilmasto-olosuhteissa voi
oikein tehdä, koska rakentamiselle sopivaa aikaa on
vain alkukesästä.
Savi on ollut yleinen rakennusmateriaali Etelä-Euroopassa ja myös Virossa ja ylipäänsä maailman
yleisin rakennusmateriaali.
Saksassa on rakennettu
savesta kokonaisia kerrostaloja. Suomessa savea on käytetty vähemmän ja sillä on ollut leima
köyhien tapana rakentaa.
Siksi savipinnat on pyritty peittämään nopeasti
esimerkiksi kalkkimaalilla.
Navettoja savesta on rakennettu paljon.
– Sellainen sanonta on,
että ”savinavetassa ovat
terveet eläimet”.
Savirakentaminen
on
ympäristöystävällistä.
Suvi af Hällströmin mukaan savirakentamisella
on mahdollista päästä lähelle nollahiilijalanjälkeä.
Nykyisin varsinkin ilmastotietoiset nuoret ovat

erittäin
kiinnostuneita
savirakentamisesta.
– Savi on myös erittäin hygroskooppinen eli hengittävä materiaali. Se tasaa
huoneen ilmankosteutta ja
samalla suojaa taloa. Aalto-yliopiston tutkimukset
ovat osoittaneet, että savella on myös kyky eliminoida viruksia. Kuten käsittelemättömässä puussa,
virukset ja bakteerit eivät
viihdy savessa. Molemmat
ovat luonnonmateriaaleja.
Savirakentaminen voi tulla
halvaksikin, jos itse tekee.
Savea on usein saatavissa
jopa omalta tontilta, työvälineeksi tarvitsee pikkutraktorin. Jos saven
joutuu ostamaan, sittenkin savirakentaminen on
edullista. Suvi af Hällström
käyttää laastina valmista
savijauhoa.
Saven sekaan voi laittaa
erilaisia luonnonmateriaaleja, mutta ei mitään syötävää kuten ruohoa. Eläimet saattavat kiinnostua.
Suvi af Hällström on tällä
hetkellä kiinnostunut likaisen villan ja saven yhdistelmästä, johon vielä lisätään
biohiiltä. Kemialliset kokeet ovat osoittaneet, että
yhdistelmä toimii hyvin.

Toinen talo vaatii vähän laittoa.

Nutikat saatiin aikoinaan, kun ihmiset olivat satamassa ja
sahoilla töissä.
Suvi af Hällström toivoo,
että perinteiset rakennusmateriaalit löydetään
nykyistä paremmin. Hän
ehdottaakin, että Karhulan uusi alakoulu jäähallin

vieressä rakennettaisiin
nutikoita ja savea hyväksi
käyttäen.
Lisätietoja savirakentamisesta: http://saviry.fi/rakentaminen.html
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Jari Järvelä on rakastanut Aaltojen arkkitehtuuria kymmeniä vuosia. Hän haluaa nostaa Ainon Aallon Alvarin rinnalle. Sunilan Kantola on yksi tärkeimmistä kohteista.

Tavoitteena aito Aino
Jari Järvelän romaanissa Aino Aallos- toisesta. Mutta työhuoneen
ta puoliso nousee sankariarkkitehdin ulkopuolella kaikki muuttui:
yhteiset aikaansaannokset
rinnalle.
EIJA ANTTILA

Kotkalaisen kirjailijan Jari
Järvelän kustantaja Tammi julistaa kirjan markkinointimateriaalissa: Aallon
jakkara tutisee! Kysymys
on syyskuun alussa ilmestyneestä romaanista Aino
A., joka kertoo Aino Aallosta. Aino jäi miehensä Alvar
Aallon sankaripatsaan varjoon niin arkkitehtinä kuin
taiteilijanakin.
Saako Järvelä kaadettua
arkkitehtuurin
neroksikin kutsutun Alvar Aallon
patsasta tai horjutettua
edes jakkaraa, jää nähtäväksi. Tämä tuskin on ollut
kirjailijan päällimmäinen
missiokaan. Ennen kaikkea Järvelä on halunnut
nostaa romaanissaan ja

romaanillaan Aino Aallon
hänelle kuuluvaan asemaan miehensä rinnalla, ei
takana.
– Aino Aallosta on kirjoitettu tuskin lainkaan kirjoja.
Kun ensimmäinen, lähinnä kuvateos asiantuntijaesseineen, Aino Aallosta ilmestyi vuonna 2004,
Alvarista oli kirjoitettu jo
kymmeniä teoksia, sanoo
Jari Järvelä.
– Nyt oli aikakin kirjoittaa
Ainosta.
Aino ja Alvar Aallolla oli
1920-luvulla vahva työkumppanuus: he suunnittelivat ja piirsivät yhdessä,
eikä toisen työpanosta tai
työn jälkeä voinut erottaa

signeerasi aina vain Alvar,
jolle avautui – ehkä omien
lahjojen, mutta paljon myös
Ainon ansiosta – tie kunniaan ja maineeseen.
Monet Ainon ja Alvarin yhteiset suunnitelmat olisivat
kenties jääneet Alvarin lyhytjänteisyyden ja impulsiivisuuden vuoksi pelkiksi
aikomuksiksi ilman Ainon
määrätietoisuutta – ja
lahjakkuutta.
– Alvarin lyhytjänteisyys
ilmeni jo opiskeluaikana,
jolloin
piirustustehtävät
eivät tahtoneet millään
valmistua.

Alvar Aallolla olisi ollut
mahdollisuus nostaa vaimonsa rinnalleen tasavertaisena taiteilijana. Syytä
siihen, miksi hän ei niin tehnyt, Järvelä on etsinyt siihen romanissaan. Yksi syy

”

Nyt oli aikakin
kirjoittaa
Ainosta.
JARI JÄRVELÄ

on hänen mukaansa Alvarin
lähes rikkoutumaton itsetunto, kunnianhimo ja lapsenomainen tarve olla esillä
ja huomion keskipisteenä.
Jo lapsena Alvarin oli pakko
voittaa kaikki pituushyppy- tai kävynheittokilpailut,
aikuisempana naiset.
– Hän ei voinut päästää Ainoa jakamaan glooriaansa
ja saamaansa huomiota.
Aalto rakensi omaa nerokulttiaan tietoisesti.
Alvar Aalto tunnetaan hyvänä jutunkertojana, joka
halusi hurmata kuulijansa
ja aina uuden yleisön. Kun
Aallon jutut moneen ker-

taan kuulleet huomauttivat asiasta, Aalto laittoi
pitkätkin ystävyyssuhteet
poikki perustelematta ja
lopullisesti.
Ainoa ei kuitenkaan niin vain
tuupattu takahuoneeseen.
– Hän on aina hakenut
oman tilansa.
Kun Aallot rakensivat omaa
taloaan Riihitielle Helsingin
Munkkiniemeen, Aino vaati,
että sinne tulee myös toimisto. Hän ei halunnut olla
se kotiin lapsia hoitamaan
jäävä vaimo, kun mies lähtee töihin, vaan halusi itse
yhtä lailla toteuttaa omaa
lahjakkuuttaan.
Aalloille hankittiinkin kodinhoitaja,
myöhemmin
vielä toinen, jotta Aino sai
keskittyä tekemään töitä.
– Aino oli rohkea nainen,
joka on aina pitänyt puolensa. Hän koskaan alistunut takahuoneisiin, muut
tekivät sen.
Aino osoitti jo nuoruudes-

saan rohkeutta suuntautumalla miehiselle alalle.
1920-luvulla nainen opiskelemassa arkkitehdiksi oli
kummajainen.
– Vieläkin vain noin 10 prosenttia arkkitehtitoimistojen omistuksesta on naisilla.
Aaltojen aikana yleinen
mielipide oli se, että miehet tekevät edistyksellistä
wau-arkkitehtuuria, suuria ja komeita rakennuksia.
Kun taas naisarkkitehtien
nähtiin sopivan miettimään
käytännöllisempiä asioita
ja tiloja, joissa on mukava
asua ja olla.
– Suomessa sankari- ja nerokultti elää yhä vahvana.
Järvelä arvelee, että Aallon
ajattelu elää arkkitehtipiireissä pinnan alla vieläkin
Monet pitävät Ainoa taiteellisesti lahjakkaampana,
esteettisempänä ja parempana piirtäjänä kuin Alvar.
Muun muassa tätä mieltä oli
Aaltojen ystävä ja taidemesenaatti Maire Gullicshen.
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Jo ennen arkkitehtuuriopintojaan Aino oli työskennellyt puuseppänä ja
muurarina, joissa hän oppi
muun muassa puun ja tiilen
ominaisuudet.
– Ainolla oli vahvempi pohja materiaalien ymmärtämiseen kuin Alvarilla. Hän
tiesi, mikä on mahdollista,
mikä ei.
Yksi syy Alvarin elämän
ongelmallisuuteen löytyy
Järvelän mielestä Alvarin lapsuudesta: äiti kuoli, kun Alvar oli 8-vuotias.
Alvar palvoi äitiään, jonka

”

Aino oli rohkea
nainen.
pyykkinarulla
lepattaneista alushousuista sittemmin sai muotonsa
Aalto-maljakko.
– Ainosta Alvar löysi uuden
äitihahmon, koska oli itsekin iso lapsi. Kun Aino kuoli yllättäen 54-vuotiaana,
Alvar koki menettäneensä
äidin jo toisen kerran.
Uudesta vaimostaan Elissasta Aalto alkoi muokata
eräänlaista uutta Ainoa
hiuksia myöten. Ainosta ei

puhuttu enää mitään.
– Eivät edes lapsenlapset
tienneet hänestä mitään.
Kaikki Ainosta muistuttava poistettiin kodista. Oli
vain yksi valokuva flyygelin
päällä.

taista kuin Aaltojen Munkkisaaren kodissa.
Koko Sunilan alue puolestaan muistuttaa Aallon
töistä eniten sitä, mitä Aalto
piti kaikkein kauneimpana
arkkitehtuurimaisemana.
– Italialainen kylä tai pieni
kaupunki rinteessä valkoisine taloineen ja kaiken
yllä kirkon torni. Sunila on
vähän rinteessä ja valkoisia
taloja. Kirkon tornia ei, mutta onhan tuo piippu.
Myös Gullichsenit olivat
tosi tärkeitä Sunilassa. He
puolustivat sitä, että työläiset saisivat mukavat asunnot. Yhtiön hallituksessa oli
muitakin mielipiteitä sisä-

Jari Järvelä on keräillyt Aino-materiaalia Jyväskylän
opiskeluajoistaan, 80-luvulta lähtien. Aino A.-kirjaa
aloittaessaan hän ensin
yritti mennä ihmisten nahkoihin, jotta ne heräisivät
eloon.
– Toivottavasti ole luonut
Ainosta aidon ihmisen ja
että muutkin ihmiset saisivat äänensä.
Järvelä on yrittänyt tuoda
romaanissaan esiin muitakin henkilöitä, jotka jäivät
suurmiehen varjoon valaisimientekijöitä ja turkuKantola oli
laisen Otto Korhosen, joka
teki aikoinaan kaikki ArteAinolle tärkeä
kin huonekalut.
Kirjan kertoja on Aino. Välissä on minämuotoon kirjoitettua päiväkirjaa. Todel- vessojen tarpeellisuudesta
lisuudessa Aino eikä Alvar työläisille.
pitänyt päiväkirjaa.
Jari Järvelä katselee Kantolan ulkoseinässä, sisääntuKotkalaisille
romaanis- lon vieressä olevaa laattaa.
sa avautuu tuttu näkymä – Miksi tässäkin lukee vain
Sunilaan ja tehtaanjohtajan Alvar Aalto, miksei ole myös
asuintaloon Kantolaan.
Ainon nimi. Hän vaikutti
– Kantola oli Aalloille tärkeä. kuitenkin merkittävästi raSiinä on paljon samankal- kennuksen suunnitteluun.

”

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

Minna & Mikko
Karhula
Reijo Ahonen 29.9. ja 13.10.
Alexander Ehrnrooth 21.9. ja 5.10.
Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17

Ajanvaraus myös netissä!

LINSSIT

-30%
ostaessasi
silmälasit.

Puutarhajätteiden
noutopalvelu
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää maksullisen
puutarhajätteiden noutopalvelun Kotkan,
Haminan ja Pyhtään pientaloille ja
taloyhtiöille 22.9.-18.11.2021.
Tilauksia otetaan vastaan 12.11. asti.

Ohjeita keräykseen
Keräykseen otetaan haketuskelpoiset
oksat ja risut sekä haravointijäte. Oksat ja
haravointijätteet noudetaan eri kierroksilla,
joten niitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Jätteet on sijoitettava tien läheisyyteen.
Oksia ja risuja ei tarvitse katkoa. Haravointijätteet on hyvä kerätä pusseihin tai astioihin
lastauksen helpottamiseksi. Noutopäivä on
Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä torstaisin.

Pyhtään vaarallisten jätteiden
kiertävä keräys 25.9.
Kymenlaakson Jäte järjestää
keräyskierroksen kotitalouksien
vaarallisille jätteille, sähkölaitteille ja
metalliromulle Pyhtäällä lauantaina 25.9.

Noudon hinta ja tilaaminen
Noutomaksu 13 € / irto-m3 (sis. alv 24 %).
Maksutapoina pankkikortti, maksulinkki
sähköpostiin tai tekstiviestillä sekä
lasku (laskutuslisä 6,20 €). Tilaukset
nettilomakkeella kymenlaaksonjate.fi
tai puhelimitse Läänin Kuljetukselta,
p. 05 230 7300 (arkisin klo 8-15).

Puutarhajätteet voi viedä
myös jäteasemalle
Jumalniemen jäteasemalle haketuskelpoiset oksat voi viedä maksutta.
Haravointijätteen hinta on 8 € /m3.
Haminassa oksien ja risujen sekä
haravointijätteen vastaanotto on
Meltissä, osoitteessa Karjakatu 28.

Aikataulu lauantaina 25.9.
10.45–11.15
11.30–12.00

Pyhtään ent. motelli

12.30–13.00

Keihässalmen satama

Keräys on maksuton. Myös öljyn imuauto
on mukana kierroksella.

13.30–14.00

ABC Majakka

Lajitteluohjeita ja lisätietoa:
www.kymenlaaksonjate.fi

14.30-15.00

Hirvikosken koulu

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Kirjailija Jari Järvelä mielestä nyt oli aika kirjoittaa Aino Aallosta.

Lökören venesatama
Lökörentie
Motellikuja 1
Keihässalmentie 60
Pyhtääntie 38-40
Harjuntie 1631 A

Seuraa meitä
Facebookissa!
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URHEILU

Kotkalainen jaakiekkoammattilainen Rasmus Kupari on palannut Kaliforniaan. Tällä viikolla alkaa
NHL-seura Los Angeles
Kingsin harjoitusleiri, josta
Kupari hakee vakipaikkaa
kokoonpanoon. Vielä kaksi viikkoa sitten oli aikaa
rentoutumiseen Mussalon
golfkentällä.

Rasmus Kupari metsästää vakipaikkaa
Kotkalainen jääkiekkoilija Rasmus Kupari pelasi keväällä ensimmäiset pelinsä
(7) Los Angeles Kingsin paidassa. Myös
avausmaali NHL-liigassa on tehty. On
seuraavan askeleen aika.
JORMA JYRKILÄ

”

Pitää olla
itselle
armollinen.
RASMUS KUPARI

Rasmus Kupari oli kesällä
tuttu näky Mussalon golfkentällä, mutta kiekkoammattilainen on jo palannut
sorvin ääreen.
viikonloppuna Kupari oli
mukana Los Angeles Kingsin tulokkaiden joukkueessa harjoitusturnauksessa.
NHL-joukkueen varsinainen harjoitusleiri alkaa
tämän lehden ilmestymispäivänä (23. syyskuuta).
– Tavoitteeni on murtautua
tulevalla kaudella vakiokokoonpanoon, Kupari kertoi
viikko sitten, juuri ennen
lähtöään Kaliforniaan.
Kings tunnetaan joukkueena, jolla on paljon
tulevaisuuden lupauksia
riveissään. Vuoden 2018
ykköskierroksen varaukselle ei ole erityisasemaa
pelipaikan suhteen.
– Kilpailu on kovaa, mutta
lähtökohtani ovat hyvät.
Takana on ehjä kausi ja
kesä, Kupari tietää.
Taistelu paikasta aurin-

gossa on kiivaimmillaan.
Viime Käytännössä jaossa
on vain muutama paikka.
Kuparin mahdollisuuksiin
vaikuttaa myös se, että
Kings hankki kesällä yhden
keskushyökkääjän
lisää, kun Montreal Canadiensin 28-vuotiaan Phillip
Danaultin.
Laskutavasta riippuen neljää pelaavan keskushyökkääjän paikkaa kärkkyy
kymmenkunta pelaajaa.
– Minulle ei ole mikään ongelma pelata myös laidassa, Kupari sanoo.
Kupari harjoitteli kesän
Suomessa. Ohjelmassa oli
sekä fysiikkatreenejä että
lajiharjoittelua.
– Olin paljon myös Helsingissä. Siellä minua ohjasi Marko Yrjövuori, joka
auttoi minua myös polven
kuntouttamisessa vuosi
sitten.
Kupari loukkasi polvensa
vakavasti 2019 nuorten
MM-kisojen avausottelus-

sa ja joutui olemaan peleistä sivussa yli vuoden.
– Jalka on kuntoutunut
erinomaisen hyvin. Voimataso on palautunut, eikä
vamma juurikaan ilmoita
itsestään, Kupari kertoo.
Kesällä Kupari pystyi taas
keskittymään eri ominaisuuksien
kehittämiseen
täysipainoisesti.
– Voimaa on kasvatettu
kokonaisvaltaisesti. Erityisesti on keskitytty räjähtävyyteen, jotta ensimmäiset
askeleet lähtisivät kaukalossa nopeammin, Kupari
kertoo.
Harjoituskertoja on ohjelmaan kuulunut yhdestä
kahteen päivittäin, mutta
aikaa on jäänyt kavereiden kanssa liikkumiseen.
Kupari on ollut tuttu näky
Mussalon golfkentällä ja
padel-kentillä.
Totuuden hetki harjoittelun tulosten suhteen koittaa harjoitusleirillä.

– Kaiken järjen mukaan
testitulosten pitäisi olla
taas parempia kuin ennen.
Kävin kesällä Los Angelesissa. Sain jo silloin hyvää
palautetta, Kupari sanoo.
Kingsin tekemisiä tarkasti
seuraava LA Kings Insider
-sivusto teki syyskuussa
laajan haastattelun Kuparista, joka viime kaudella
oli seuran farmijoukkueen
Ontario Reignin parhaita
pelaajia.
Jutussa Reignin päävalmentaja John Wroblewski
kertoi
antaneensa
joukkueen
lupauksiille
kesätehtävän.
”Edessä pitää on olla työntäyteinen kesä, ei loma.
Näin voimme nähdä suuria
hyppäyksiä urheilullisuudessa”, Wroblewski evästi.
Jutun mukaan Kupari oli
osoittanut nuorten pelaajien leirillä elokuussa, että
sanat oli otettu tosissaan.
Kaksi vuotta Pohjois-Amerikan kaukaloissa on opettanut myös paljon.
– Peli on ollut vielä muutamaa astetta kovempaa
kuin uskoin. Se on opettanut heikkouksia ja puutteita, joita pienen kaukalon
pelissä minulla oli, Kupari
sanoo.
Kilpailun kovuudesta kertonee se, että Suomessa

jääkiekkoa pelaavien lasten ikäluokan koko on noin
3 000 poikaa. Heistä joka
sadas saavuttaa kansallisen huipputason ja joka tuhannes vakiinnuttaa paikkansa lajin kovimmassa
sarjassa, Pohjois-Amerikan
NHL-liigassa.
Verkkosivusto jatkoaika.
com selvitti viie tammikuussa ulkomailla ammattilaissarjoissa
pelaavien
suomalaisten määrää. Silloin listalla oli 242 nimeä,
joista laskutavasta riippuen noin 50 pelasi NHL:ssä.
Kupari on 21-vuotias. On
sanottu, että NHL-liigasta
paikkansa vakiinnuttavien

”

Peli on vielä muutamaa astetta
kovempaa,
kuin uskoin.
pelaajien keski-ikä on 23
vuotta.
– Pitää olla itselle myös
armollinen. Itseluottamus
on kova omien mahdollisuuksien osalta, mutta ei

se maailmanloppu ole, vaikka se ei heti onnistuisikaan.
Fysiikkatreenin lisäksi Kupari piti lajituntumaa yllä
osallistumalla pääkaupunkiseudulla olleiden NHL-pelaajien jäätreeneihin.
– Komarovin Leo ja Granlundin Mikael olivat organisoineet treenit valmentaja Harri Rindellin kanssa.
Mukana oli muun muassa
Teuvo Teräväinen, Miro
Heiskanen ja Esa Lindell,
Kupari luettelee suomalaisten NHL-tähtien nimiä.
Tulevat vuodet näyttävät, kuinka Kuparin tähti
kirkastuu. Sen voi todeta,
että esimerkillisen nuoren
urheilijan luistimet ovat
pysyneet jään pinnalla
ja todennäköisesti myös
pysyvät.
Oman mausteensa kotkalaisen asemaan tuo sopimustilanne. Kupari aloittaa tulokassopimuksensa
viimeisen kauden, jonka
jälkeen hänestä tulee NHL:ssä niin kutsuttu rajoitettu vapaa agentti. Silloin
siirto muihin seuroihin tulee mahdolliseksi tietyin
edellytyksin.
– Sen asian miettimisen
aika ei ole vielä. Nyt keskitytään siihen, että saisin
jalan tukevammin NHL:n
oven väliin.
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Peli-Karhut esitteli korisperheensä
Karhulan torin lavalla nähtiin viime lauantaina iloista ja nuorekasta energiaa
roppakaupalla, kun naisten Korisliigan
hallitseva mestari esitteli uuden joukkueensa. Lavalla pääsivät myös kaikki PeKan korisperheen jäsenet vuonna 2012
syntyneistä tytöistä alkaen.
Muutoksia on paljon sekä
parketilla että vaihtopenkin takana.
Mikä parasta mestarijoukkueen terävästä päästä
Zykera Rice, Linda-Lotta
Lehtoranta ja Roosa Lehtoranta jatkavat joukkueessa.
Kesän aikana PeKa kiinnitti
toisen amerikkalaispelaajan Naomi Davenportin.
Hyvin hoidettu mestariseura houkutteli Kotkaan
myös Ella Salminen (Forssan Alku), Petra Noponen
(FoA) ja Lotta Vehka-aho
(Florida Atlantic).
Seuralla on kiikarissa potentiaalinen
vahvistus,
kun KTP:n vahvistuksen
Richard Williamsin ukranalais-itävaltalainen puoliso
Inga Orekhova on harjoitellut joukkueen mukana.

Roope Mäkelän siirryttyä
miesten Korisliigaan KTP
Basketin päävalmentajaksi
vastuuvalmentajaksi nousi
kouvolalainen Mika Hartonen, jonka apuna toimii
ktokalainen pitkän linjan
koriskaveri Mauri Laiho.
Viime viikolla PeKa pelasi
jo kaksi harjoitusottelua
Steveco-areenalla.
Paikalla oli myös ilahduttavasti kannattajia, kun PeKa
voitti sekä Lappeenrannan
Catzin että Kouvottaret
Kouvolasta.
Ensiaskelista parketilla ei
kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta hyvää on taas
odotettavissa joukkueen
kannattajille.
Peli-Karhujen naisten korisliigajoukkueen uusia kasvoja ovat Naomi Davenport (vas.), Lotta Vehka-aho, Ella Salminen
ja Petra Noponen.

thinking locally

Tervetuloa asiantuntevaan myymälään
Seinälälaatta

Laminaatti
Core KL 32,

valkoinen 20x30

8,90€

5G pontti

10,90€

/m²

MDF-kattopaneeli
Smart
8x195x2070mm
Valkoinen

9,90€

/m²

/m²

Lattialaatta 10x10

Kaikki varasto

tapetit –20%

Jalka- ja
peitelista
12x42 maalattu valkoinen

12,90€

2,20€

Paneli Pro
Panelikattomaali
Coloria 2,7 l

Vinyylilankku
Winclic

Laatua Sveitsistä
Laufen wc-istuin

19,90€

sisältää kannen

/m²

49,50€

+sävytys

/m

Metz ja Arizona

/m²

249€

Kyminlinnantie 24, 48600 Kotka | kotkansisustustalo.fi | Puh. 0400 - 986 389 | Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14
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Polttixin maa-aines kauppa käy
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Peräkär ksiin!
kuljetu

Löydät meidät
myös Facebookista

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15
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PAIKALLISESTI
PARASTA

1) Aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle. Aika
auringonnoususta auringonlaskuun on 12 tuntia
koko maapallolla.
2) Suomen elintarviketyöläisten liiton.
3) Noin 50 vuotta sitten:
18.10.1971.
4) Rosa Liksom.
5) 81-vuotias, syntynyt
3.9.1900.
6) Nuorgamissa Utsjoella.
7) Sunnuntaina 23.1.2022.
8) Golf.
9) Polkupyöräilyn
liikennesääntöjä.
10) Kokkola.
11) Yli 500, joista parisataa
on varsinaisesti ruokasieniksi kelvollisia tai hyviä.
12) Pohjanmeren rannikoilla, mm. Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Tanskassa ja Skotlannissa

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

(PIDENNETTY ELOKUVA VERSIO)

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

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

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

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

PESUKUPONKI
Valitse
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU
ovh. 19,80

15,-

KIILTOPESU
ovh. 25,80

19,-

HOHTOPESU
ovh. 35,00

29,Kuponki voimassa
31.10.2021 asti

A

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



Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

12 VASTAUSTA

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

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen

JYLPYN KYLÄKAUPPetA
tarvikke
• remontti- ja maalaus
• työkonevuokraus

0500 654 301

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

RENKAAT JA VANTEET MYY





  

Raakunkuja 3, Karhula



Karhulan Veikot
lentopallon miesten 1-sarjan
kotipelit alkavat

Su 3.10 Kave - Oulun Kisko klo 14.00
Karhulan liikuntahalli

Liput 10 € Eläkeläiset 5 € Kausikortit 50 €
Parasta paikan päällä, tule kannustamaan Kave voittoon!

www.rengasonnela.fi

 

myös puhdistukset ja paineaukaisut


 

  


  



Kymensuun uutisia vuodesta 2020




PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet

LÄMPÖKAIVOT



poraukset

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



RS KOURU

PORAKAIVOT

puh. 0408677767

Puh. 040 553 2025

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 27.10.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

35 600 kpl
Pyhtää-Kotka-Neuvoton(Hamina)
SSM Itä-Suomi Oy
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VIETÄMME TALO- JA KEITTIÖPÄIVÄÄ LAUANTAINA 25.9. KLO 10-15!

100 €
1000 €

K-lahjakortti jokaisesta

Cello-keittiöostosta
8.9. – 1.10.2021

Ursula Nurminen-Piira, keittiömyynti
ursula.nurminen-piira@k-rauta.fi
p. 044 779 6051

Jouni Pitkänen, talomyynti
jouni.pitkanen@k-rauta.fi
p. 041 474 5935

ULKOVERHOUSPANEELI TOPCOAT UNIVERSAL

-Valmiiksi maalattu, piilokiinnitteinen ja päätypontattu-

139.-

/ pkt

ULKOVERHOUSPAN TOPCOAT
22x147x4800 VALKOINEN
4 kpl/paketti. Tuotteen menekki on
7,69 jm/m2 ja yhdellä paketilla saa
2,5 m2 valmista pintaa. 502216492

148.-

/ pkt

ULKOVERHOUSPAN TOPCOAT
22x147x5100 HARMAA
4 kpl/paketti. Tuotteen menekki on
7,69 jm/m2. Yhdellä paketilla saa
2,65 m2 valmista pintaa. 502216493

Jumalniementie 5, 48600 Kotka puh. 044 7900 900
ma-pe 7-19, la 9-16, su 11-15 www.k.rauta.fi

TALO- JA
KEITTIÖPÄIVÄ 25.9.
Pyydä tarjous ja
olet mukana
200€ -lahjakortin

arvonnassa!

HYÖDYNNÄ
K-RAUDAN
RAHOITUSETU:
ENSIMMÄISET 10 KK
KORKO 0%

2

95

5290.-

ULKOPOREALLAS NOVITEK LUOSTO

KANERVA CALLUNA GARDEN
GIRLS 13CM RUUKKU

5 henkilölle. Sopii ympärivuotiseen käyttöön. Vesirajassa oleva
valaistus luo tunnelmaa pimeään aikaan. Aina käyttövalmis.
Tilavuus 1000 l. Valmistettu Suomessa. 502060086

k-rauta.fi

Eri värejä. 500220032

Rahoitusetu voimassa 9.11.2021 asti.
Etu koskee vain uusia K-Rauta
rahoituspalvelun asiakkaita.

Sunnuntaisin
palvelemme
klo 11-15!

Volvo Penta huolto- ja varaosat meiltä

V6-200 SX

14 490€

Kysy myös muita syyskampanja moottoreita
Katso myös vaihto- ja esittelymoottorimme

www.veleiro.fi/vaihtomoottorit
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Veleiro Oy
Vasikkasaarentie 25-51
48200 Kotka

info@veleiro.fi
p. 05-2109555
Avoinna ma-pe 9-16

