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Vapauta resursseja omaan ydinliiketoimintaan.
Palveluidemme avulla kehität liiketoimintaasi ja löydät parhaat resurssit
kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Optimax Henkilöstöratkaisut on asiantunteva henkilöstöpalvelualan perheyritys.
Tarjoamme asiakkaillemme pitkäaikaista kumppanuutta sekä kattavaa ja luotettavaa henkilöstöosaamista.
Teemme asiat hieman toisin.

TYÖELÄMÄN VAHVA UUDISTAJA

Teollisuus I Logistiikka I Rakennus I ICT I Hallinto ja toimisto

JUKKA WESTERHOLM
Yrittäjä, toimitusjohtaja
asiakkuudet ja myynti
jukka.westerholm@optimax.fi
M 050 379 1863
T 010 4111 610
www.optimax.fi

LAURI EEROLA

Asiakkuusjohtaja
Tuotantotaloudenja logistiikan ins.
asiakkuudet ja myynti
lauri.eerola@optimax.fi
M 050 348 4545
T 010 4111 610
www.optimax.fi

SANNA WESTERHOLM
Rekrytointikonsultti
Hallinto

sanna.westerholm@optimax.fi
M 050 307 7227
T 010 4111 610
www.optimax.fi

OPTIMAX | Kymenlaaksonkatu 11, 48100 KOTKA | www.optimax.fi | Puh. 010 4111 610
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SYYSHUOLTO

149€
sis. max. 5L automallikohtaista

-moottoriöljyä, öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja
18 tarkistuskohteen huoltotyön.

Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Rengashotelli

Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset

TERVETU

LOA!

KYMEN
LAAKSON
MUSEO

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

Kaupungin odotetuimmat pikkujoulut järjestät teatterissa!

Korkkarit kohoavat jälleen kohti kattoa värikkäissä euroviisutunnelmissa! Luvassa glitteriä, lentävää läppää, tanssia ja simaa suulle,
silmille ja sielulle – niin ja tietysti euroviisuhistorian parhaimmat biisit livebändin kera!
Nyt Suomi saa takuulla 12 pistettä – tervetuloa
Kairon viisuihin! Ohjaus Pia Lunkka

Katastrofikomediassa 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. Ohjaus Mika Eirtovaara

Suuren metalliyhtiön johtaja Eeva Ahonen on
työlleen omistautunut viisikymppinen, joka
saa työpaikallaan totaalisen hermoromahduksen – ja potkut. Tämä tiukasti ajassa oleva
komedia kuvaa työelämää burnout- ja masennuspotilaiden luvatussa maassa – oivaltavasti
ja suurella sydämellä! Ohjaus Mari Rantasila

Käsikirjoitustiimi Pia Lunkka, Ari Ismälä, Mikkomarkus Ahtiainen,
Marika Huomolin ja Mirka Mylläri

Käsikirjoitus Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
Suomennos Mikko Koivusalo

Käsikirjoitus Mari Rantasilan alkuperäisidean pohjalta,
Kirsikka Saari ja Jenni Toivoniemi

RAVINTOLA KAIRO
LIPUT 28 €

Kysy tarjoilut
suoraan Kairosta!

SUURI NÄYTTÄMÖ
LIPUT 28 €

Kysy tarjoilut
Café Paukusta!

SUURI NÄYTTÄMÖ
LIPUT 26,50 €

Kysy tarjoilut
Café Paukusta!

KYSY RYHMÄTARJOUKSET LIPPUMYYMÄLÄSTÄ! PUH. 05 234 4199 / TEATTERILIPUT@KOTKA.FI / TI–PE 11–17 JA 2 H ENNEN NÄYTÖKSIÄ
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Perhepartio tarjoaa uuden mahdollisuuden
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Kaksi Karhulassa toimivaa partiolippukuntaa,
tyttöjen Karhulan Kanttarellit ja poikien Karhulan Korvenkävijät, perustavat yhteisen perhepartion. Perhepartiotoiminnassa keskeistä on
se, että aikuiset ja lapset, tytöt ja pojat, harrastavat partiotoimintaa yhdessä.
Perhepartio on suunnattu 3-6-vuotiaille lapsille
ja heidän mukanaan tuleville aikuisille. Toki mukaan voi ottaa vaikka sylivauvoja, mutta varsinainen ohjelma on suunniteltu 3-6-vuotiaille.
Suomen partiolaisten laatima perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta: arjen taidot, retkeilytaidot,
kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä
lippukunnan toimintaan tutustuminen.
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Aktiivisia perhepartiolaisia: Kaisa Heimonen (vas.) Minna Naukkarinen, Emilia Mahlio ja tyttärensä Pihla Liakka, Aaro
Liakka sylissään Venla Liakka, Anssi Kellberg ja Jonne Holmén.

Paluumuuttaja
teki sarjakuvakirjan

Peli-Karhuissa
tilaa prinsseille
ja prinsessoille

Kotkalainen Marko Turunen palasi Kotkaan
kirjoittaakseen ja piirtääkseen kirjan paluumuuttajan elämästä. Sarjakuvakirja laajeni, kun
hän löysi mielenkiintoisen hahmon sukunsa
historiasta.
Turusen tapa käsitellä elämää on sekoittaa
todellisuus ja fantasia.

Juha Nieminenon kasvanut valmentajana joukkueensa mukana. Hän lähti PeKan toimintaan
tyypillisesti vanhimman lapsensa harrastuksen
mukana..
Nieminen kertoo ajatuksistaan valmentajan
polusta lehden välissä julkaistavassa PeKan
futiksen kausijulkaisussa.

– Tapani on luoda vastakohtia, joista syntyy
mielenkiintoisia jännitteitä.

Kausijulkaisussa PeKa kertoo toiminnastaan,
jossa on tilaa sekä prinsessoille että prinsseille
erityisryhmää unohtamatta.

K UVAAJA© EIJA ANTTIL A

K U VAAJA©JOR MA JY R K IL Ä

Puistojen Kotka-kalenteri
revitään käsistä
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Hannu Huostila ryhtyi
lakimieheksi
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Haase kokosi
somerunoistaan kirjan

/12

Liite

Marko Turunen palasi Kotkaan ja teki sarjakuvakirjan Valmentaja Juha Nieminen opastaa Peli-Karhujen vuonkokemuksistaan.
na 2006 syntyneitä futisjunioreita.
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PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Lähidemokratia edistyy
Kotka kylässä -projekti on osallistanut kotkalaisia
kyläyhteisöjä pitkin syksyä. Virka- ja luottamushenkilöt ovat jalkautuneet Tiutiseen, Jäppilään ja Sunilaan.
Ennen koronaa kierros ehti alkaa Tavastilassa. Kylätapaamisissa on ollut mukana runsaasti ihmisiä kertomassa toiveitaan siitä, mitä omalla kylällä olisi hyvä
tehdä.
Palaute asukkailta on ollut kiittävää. Se, että asukkaita pyritään osallistamaan oman kaupungin ja kylän
elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi on
otettu ilolla vastaan. Asukkaille on tullut tunne, että
heitä oikeasti kuunnellaan.
Tarkoituksena ei ole, että kaupunki tekee kertakierroksen kylissä ja se olisi siinä. Tavoitteena on vakiintuva toimintatapa asukkaiden ja hallinnon välillä eli
tapaamiset jatkuvat. Olennaista on se, että asiat eivät
jää pelkiksi tapaamisiksi, vaan että asukkaiden toivomat parannukset oikeasti toteutuvat.
Tämä vaatii myös kaupungin organisaatiolta joustavuutta ja ketteryyttä sekä herkkää korvaa kuunnella,
mitä asukkailla on sydämellään. Parannustoiveet eivät usein ole isoja asioita, kuten esimerkiksi pusikon
raivaus.
Tänä vuonna Kotkan kaupunki aloitti ns. osallistavan budjetoinnin, jonka kautta kaupunkilaisten
omiin asuinympäristöä parantaviin hankkeisiin olisi
mahdollisuus saada kaupungin rahaa. Vaikka jaossa
oli ”vain” 60 000 euroa, hanke kiinnosti kotkalaisia.
Asukkailta tuli lähes 300 ideaa, joista jatkojalostettiin työpajoissa 33 äänestysehdotusta. Ehdotuksista asukkaat äänestivät toteutukseen 13 projektia eri
puolille kaupunkia. Kotkan kaupungin strategiassa
mainitaan, että vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa tulee lisätä. Kyläläisten tapaaminen ja vuorovaikutus on strategian jalkauttamista käytäntöön. Tärkeää
on se, että Kotkan kaupunki palkkasi vuoden 2019
alusta osallisuuskoordinaattorin, jona toimii ansiokkaasti Saila Piipari-Huovila.
Kotkan kaupunki on ottanut oikeita askelia lähidemokratian toteutumiseen.
EIJA ANTTILA

Vanhuksen kuolema ja suru
Sanotaan, että hautajaisissa jokainen itkee itseään.
Entäpä, jos joku itkeekin vanhuksen elettyä loppuelämää.
Sitä armottomuutta, jonka hän koki ennen kuolemaansa.
Arvottomuutta, joka tapasi hänet aviopuolison kuoleman
jälkeen, yksinäisyyttä joka oli seurausta ystävien kuoltua.
Sitä, että lapset eivät oikeasti välittäneet paneutua vanhuksen historiaan, sillä mitä enemmän vuodet irrottivat
isän tai äidin lihoja luista, sitä vähemmän häntä tarvitsi
arvostaa yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Itkeekö
hautajaisvieras vainajan muistin menetystä, vaihetta jossa kaikki oli jo hämärää, mutta kuitenkin vielä niin selvää,
että tieto putoamisesta arvostetun normaalin ulkopuolelle tapasi ymmärryksen. Itkeekö kukaan sitä, kuinka elämä upotti vuosiksi hetteikköön ennen kuin hukutti. Jos
olet se itkijä, tiedät olleesi huono, koska et ymmärtänyt
kuinka huono oikeasti olit.
Entäpä, jos joku itkeekin sitä, että hänen lapsensa eivät
osaa nähdä häntä kuten hänkään ei nähnyt omia vanhempiaan. Uutimet pysyivät visusti kiinni, koska vainajakin oli pitänyt ne tarkoin raottamatta omille lapsilleen.
Ehkä hän ajatteli itsenäisyyden ja riippumattomuuden
luovan vakaan pohjan lasten tulevaisuudelle. Ja hänkin jäi
yksin. Sitäkö hautajaisissa sittenkin itketään? Sitäkö joku
itkee, että elämä on juuri niin tärkeä lapsille kuin omien
vanhempien elämä oli itselle? Entäpä, jos joku itkee sitä,
että elämän kulku on mitä on. Itkee, koska on kyvytön
tuntemaan iloa. Oivaltaa, että elämässä on vain kaksi tasavertaista tapahtumaa, syntymä ja kuolema. Kaikki siinä
välillä on täytettä, ja jos siinä puurossa pystyy tarpomaan
eteenpäin, sen pitää riittää. Äly on harha, joka kääntyy
kantajaansa vastaan.

Entäpä, jos vuolain virta valuukin niistä silmistä, jotka herkistyvät arkusta ja sen elottomasta sisällöstä, kukkien ja
kynttilöiden tuoksusta, urkumusiikista, muistopuheesta,
hartaasta tunnelmasta ja ympärillä suruaan pärskivistä
ihmisistä. Taskussa sykkii nelikamerainen puhelin, ja sekin
tuntuu liikuttavalta, sillä mitä itkettyneempänä ja turvonneempana pystyy naamansa pitämään siihen siunattuun
hetkeen saakka, kun lopulta voi jakaa suuren surun koko
kuvan paljaana, sitä varmempi on seuraajien myötäeläminen. Ja senkin ajatteleminen itkettää. Niin paljon myötätuntoa kuitenkin jaossa tässä kylmässä maailmassa!
Hautajaisissa itketään, mutta kukaan ei voi mennä toisen
surun sisään, ja se on totisesti hyvä niin. Itkun määrällä ei
surua voi mitata, ja jos itkemmekin itseämme, kenelle se
kuuluu? Yhdenkään hautajaisvieraan surun määrä ei ole
arvioitavissa rutikuivista silmänurkista tai itkusta pöhöttyneistä kasvoista.
Kun Kim Jong-ilin kuolema itketti pohjoiskorealaisia, se oli
meistä hupaisaa. Mutta paljon lähempänäkin on irvokas
näytelmä näytelty 68 vuotta sitten. Stalinin hautajaisissa
kansan tuli itkeä kovaäänisesti ja katkerasti, ja tuon syvän
murheen alho ylsi koti-Suomeemme asti. Pulleita kyyneleitä suruliputuksen läiskeessä
vuodatettiin, kun valtiomme
päämiesten johdolla surtiin
kuollutta hirmuvaltiasta.
Ea Mannerkorpi

Ja silti se ei riitä.

Kymensuun verkossa
Tuoreimmat uutiset löydät Kymensuu-lehden
verkkosivuilta osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyvät myös kaikki näköislehdet.
Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 10.11.2021.

Palautetta sisällöstä voi antaa toimitukseen (045124 6462, eijaanttila@outlook.com ) ja jakelusta https://
ssmitasuomi.fi/fi/jakelupalaute 029-0010043).

KOLUMNI

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

Kotkalaisuus on mielentila
Lainasin otsikon veljeni 60-vuotissynttärihaastattelusta. Hän puolestaan oli napannut sen Juha Vainiolta.
Kuntavaalit käytiin juuri, mutta puolueparat joutuvat valmistautumaan jo alkuvuodesta pidettäviin hyvinvointialue eli
sote- vaaleihin. Uudistus tarkoittaa, että
kunnan budjetista katoaa puolet, samoin henkilökunnasta, sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä hyvinvointialueelle.
Kuntien pitää muutoksen myötä miettiä
rooliaan uudelleen ja valmistautua myös
kilpaan siitä, kumpi on kukkulan kuningas,
kunta vai hyvinvointialue
.
Kylmien lukujen ja strategioiden ohella on
jokaisen kunnan syytä miettiä, mitä se on
syönyt. Millainen sielu sillä on, mikä on aitoa, mikä muualta lainattua ja siis epäaitoa.
Suomen valtio on eräässä suhteessa antanut eräille kaupungeille etumatkan muihin. Kyse on yliopistolaitoksesta. Toimin

parikymmentä vuotta sitten Kuopiossa
kaupunginjohtajana. En ollut ennen asunut yliopistokaupungissa oikeasti, vaikka
olin Helsingin yliopistossa opiskellut. Kuopiossa tajusin, millaisen pöhinän yliopisto
ilman muuta kaupunkiin tuo. Ilman yliopistoa Kuopio olisi ollut aika hiljainen kylä.
Kotkalaisuus on aika kaukana akateemisuudesta, vaikka kaupunki onkin saatellut maailmalle monia ansioituneita tiedemiehiä. Eikä Kotkan myöskään kannata
esittää jotakin muuta, mitä se ei ole. Kun
lähes jokainen kaupunki Suomessa liputtaa jonkun sortin hienouksia, jättää
sellainen meininki tilaa perinteelliselle
teollisuuskaupungille.

tyyppisiä teollisia työpaikkoja. Esimerkiksi
kelpaa vaikkapa akkuteollisuus, jolla on
mielenkiintoisia hankkeita Kotka-Hamina
-linjalla.

Salmen kanssa. Sanoittajanero oli ollut
jonkun kotkalaismiehen kanssa ravintolan vessan rännillä. Kotkalaismies oli
vilkaissut Salmea ja todennut: ”Miä oon
Kotkast”.
Kun ihmiset sanovat noin, se
kertoo
siitä,
että
toivoa
on. Mahdollisuudet
pitää vain
käyttää.

Osaavan työvoiman puute on Suomen
jokaisen maakunnan ongelma. Turun telakka, tai Uudenkaupungin auto- ja akkutehdas ei pyörisi ilman ulkomaalaisvahvistuksia. Kymenlaakso voisi ruveta
markkinoimaan itseään sillä, että täältä
löytyy teollisuuden työvoimaa. Jos työvoimaa on, yrityksiä tulee. Tietenkin viestin pitää olla rehellinen. Ihmisten pitää olla
myös valmiita ottamaan työpaikka vastaan, jos sitä tarjotaan.
Kotkalaisuuteen kuuluu hyvänä asiana itJos Björn Wahlroosia on uskominen, pa- seluottamus. Pelasin kesällä golfia Seppo
perikoneiden määrä tulee Suomessa vä- Kakon (kahden golfarin isä ja yhden aphenemään. Mutta teollisuus uudistuu. piukko). Hän kertoi tapaamisestaan Vexi
Ilmastomuutoksen taklaaminen voi tarkoittaa myös Kotkan seudulla uudenKari Häkämies
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Kuninkaantie vai Keisarinnantie?
Yksi Suomenlahden pohjoisrannikon vaakasuoraa
matkailua yhdistävistä tekijöistä on Kuninkaantieksi
kutsuttu vanha tieura. Yleisen käsityksen mukaan tien
katsotaan Kotkan alueella
sijoittuvan 1803-08 rakennetun Kyminlinnan linnoituksen
pohjoispuolelle.
Myös Ryssesten-Huumankiveksi nimetty rajakivi on
yleensä paikannettu tämän
tien ja Kymijoen Huumanhaaran varteen. Paikalla
on nyt muistomerkki kuparilaattoineen.
Varhaiselta keskiajalta juontava
Suuri rantatie kuitenkin
suuntautui tällä alueella
etelämmäksi.
Suvorovin linnoituksen perspektiivipiirros on kirjasta Suvorovin linja – Vanhan Suomen
linnoitusketju
Karttapiirroksen 1692 mukaan Suuri rantatie läpäisi tottinen mainitsi rapor- mukaan Keisarinnantieksi
nykyisen linnoitusalueen teissaan mm rajakiven sii- tai rakennuttajan mukaan Linnoitusalueella on edelsuunnilleen vaakasuorassa hen hakattuine risteineen. Suvorovin tieksi.
leen vanha tiepohja ja linja taittui sitten oikealle ylös
noitusmuurissa on vastaakoilliseen. Kapeampi tieura Siirryttäessä 1743 Ruot- Myös Jaakko Teitin ns vali- vasti porttiaukko länteen.
jatkui melko suoraan Kymin sin ajasta Venäjän ai- tusluettelon 1555-57 hyvin Yksi ehdokas Ryssestenikkartanon silloiselle paikalle. kaan karttapiirroksiin on tunnetussa karttakuvassa si on siellä edelleen. Kivi on
Rajakivi on tässä karttapiir- 1790-luvulla, 1800-luvun tieura ja siltarakennelmat mahallaan nukkuvan afriroksessa merkitty tuolloin alussa ja esimerkiksi kart- sattuvat tuohon eteläi- kannorsun kokoinen. Siinä
tiettömään maastoon ny- tapiirrokseen 1816 ovat sempään kohtaan. Piirrok- on porareikiä ja siitä on
kyisen muistomerkin koh- ilmestyneet Kyminlinnan sessa on tämän tieuran louhittu palasia pois. Heti
dalle. Suuri Rantatie näkyy linnoitukset ja linnoitusta varressa piispanhiippaa Ruotsinsalmen meritaishyvin myös ruotsalaiskar- kiertävä tie sen pohjois- muistuttava, kolmiomai- telujen jälkeen 1791–1795
tassa Kustaan sodan 1788- puolelle. Siltayhteys län- nen merkki ja selityksenä rakennetun
Suvorovin
90 ajalta. Tuolloin Venäjälle teen on näissä piirroksissa on Venäläiskivi. Ehkäpä tuo alkuperäislinnoituksen
kuuluneen alueen kartoit- ruotsalaispohjalta ennal- Ryssesten-rajakivi ajalta perspektiivipiirroksestamisessa mukana on var- laan, siis tämän venäläis- ennen Pähkinäsaaren rau- sa on mielenkiintoinen
maan ollut jo Augustin Eh- linnoituksen
keskipaik- haa 1323 olikin tämän Suu- möykky. - Ryssesten?
rensvärd, joka teki alueelle keilla. Tuota pohjoista tietä ren rantatien varressa. Ei
tiedustelumatkan Hattujen voisikin kai kutsua toimek- siis nykyisen muistomersodan 1741-43 jälkeen. Yx- siantaja Katariina Suuren kin kohdalla.
PERTTI HUHTANEN

12 KYSYMYSTÄ

1) Kouvolan Anjalan mittausasemalla kirjattiin viime kesänä yhtäjaksoisen helteen Suomen ennätys.
Kuinka monen päivän mittainen se helleputki oli?
2) Kilpa-autoilija Kimi Räikkönen on ilmoittanut lopettavansa uransa Formula 1 -sarjassa. Milloin ja missä hän ajoi ensimmäisen F1-osakilpailunsa?
3) Viime sunnuntaina vietettiin YK:n päivää. Kuka on
nykyinen YK:n pääsihteeri?
4) Äskettäin kuollut Jim Pembroke muutti Englannista Suomeen 1960-luvun puolivälissä, ja hänestä
tuli täällä huomattava tekijä rock-musiikissa. Mikä
oli hänen tunnetuin, progressiivista rockia soittanut
yhtyeensä?
5) Teemu Pukki ohitti Jari Litmasen ja siirtyi Suomen
jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojan maalintekijätilaston kärkeen. Kuka on tilaston kolmannella
sijalla?
6) Mitkä olivat vuonna 2020 suosituimmat tyttö- ja
poikalapsille annetut ensimmäiset etunimet?
7) Rodion Romanovitš Raskolnikov on erään kirjallisuuden klassikon keskushenkilö. Mikä teos on
kyseessä?
8) Kuinka monta kaupunginosaa on Kotkassa?
9) Jalkapalloilun Mestarien liigassa pelaa meneillään
olevalla kaudella FC Sheriff Tiraspol -niminen joukkue. Se ilmoittaa kotimaakseen Transnistrian. Missä
se on?
10) Sähköiset välineet ja digitaaliset sovellukset valtaavat nopeasti alaa kirjojen lukemisessakin. Kuinka
monta paperille painettua kirjaa Suomessa myytiin
viime vuonna?
11) ”Bona fide” on tunnettuja latinankielisiä fraaseja.
Mitä se on suomeksi?
12) Handelsbanken ilmoitti vetäytyvänsä Suomesta
ja myyvänsä täkäläisen liiketoimintansa. Milloin se
aloitti täällä?
Vastaukset sivulla 15.

Onko sodissa voittajia?
Sota on yhteiskunnallinen
ilmiö siinä missä talojen
rakentaminenkin. Sodista
ei vain ole enää sellaista
taloudellista hyötyä yhteiskunnille kuin ennen
maailmansotia (ehkä poikkeuksena ne sodat, jotka
käydään miehittäjien karkottamiseksi maasta). Kun
toivottuja tuloksia ei aseilla saavuteta, yhä harvemman valtion johto haluaa
niitä kalistella.
Taloudellisen
hyödyn
tavoittelun sijasta sotien syynä ovat nykyisin
useimmiten hyökkäävän
valtion sisäiset valtataistelut. Margaret Thatcher
halusi varmistaa uudelleen
valintansa osallistumalla
Falklandin sotaan 1982. Sa-

maan tähtäsi myöhemmin
hänen kollegansa Tony
Blair Jugoslavian hajoamiseen liittyvissä sodissa.
Tässä sodassa myös Bill
Clinton yritti saada kansan
unohtamaan seksiseikkailunsa. Ehdottomaksi ykköseksi nousee kuitenkin
George Bush nuorempi
aloitettuaan vaalivoittonsa varmistamiseksi ”terrorismin vastaisen sodan”,
jonka seuraukset ovat olleet yhtä ikäviä ja josta irtipääsy on ollut yhtä vaikeaa
kuin Vietnamin sodasta.
Vallan lujittaminen ja laajentaminen ei aseellisin
keinoin ole ollut aivan yksinkertaista. ”Pehmein keinoin” sen sijaan tavoitetta
on vähintäänkin lähestyt-

ty. Esimerkiksi Vietnam on
turvautunut kapitalistiseen markkinatalouteen
kauppasaarrolta välttyäkseen. Myös Kiina on käyttänyt kapitalismin vipusimia
saaden läntisen ryhmittymän vähin erin luopumaan
taloudellisesta syrjinnästä.
Esimerkkejä siitä, kuinka
sotilaallinen voimankäyttö
käy yhä tehottomammaksi
kaupallisten suhteiden kehittämiseen verrattuna, on
paljon enemmänkin.
Tuo ”pehmeä valta” on kuitenkin aiheuttanut sen,
että rikkaat ovat rikastuneet entistäkin enemmän.
Pääomien keskittyminen
yhä harvempien käsiin
jatkuu ja näyttää aiheuttavan samankaltaisia tu-

levaisuuden rakentamisen
seuraamuksia kuin sodat.
Ja ne ongelmat, joita on
voimankäytöllä uskoteltu
ratkaistavan ovat jääneet
entiselleen ja joskus jopa
pahentuneet.
Koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavat ongelmat,
kuten väestön hallitsematon kasvu, ympäristön tuhoutuminen, pandemiat,
sodat, demokratiavaje ja
taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu,
vaativat kaikkien yhteisiä
ponnisteluja
tullakseen
ratkaistuksi tulevaisuutta
turvaavalla tavalla.
MARKKU J KEKÄLÄINEN

Kotkan pääkirjastolla, Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoilla sekä kirjastoauto Ilonalla on omat nimikkokarhunsa. Saaren Vaari on Kotkan pääkirjaston nimikkokarhu.
Kirjastokarhujen tarinat voi lukea https://kyyti.finna.fi/
Content/lanupoiminta_karhujen-tarina
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Keisarinnakalenterista 2022 tuli hitti
Ensi vuoden kalenterissa puutarhaneuvos Heikki Laaksonen kertoo myös tekstein, mitä asioita maisemasuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon.
EIJA ANTTILA

Naisten lionsklubi LC Kotka Keisarinna on julkaissut
Kotka-aiheista seinäkalenteria vuodesta 2000. Kuvituksena ovat vuorotelleet
valokuvat ja kotkalaistaiteilijoiden maalaukset.
Kalenteri on aina ollut suosittu, mutta tänä vuonna
tehty ensi vuoden kalenteri on suorastaan revitty
käsistä.
– Otimme ensin tuhannen
kappaleen painoksen, joka
myytiin jo syyskuussa loppuun. Nyt on myynnissä
500 kappaleen lisäpainos,
joka tuntuu myös menevän
saman tien, sanoo LC Kotka
Keisarinnan kalenterityöryhmän vetäjänä pitkään
toiminut Hilkka Pihlman.
Kalenterin nimenä on Puistojen Kotka nyt kolmatta

kertaa. Kuvat Puistojen
Kotka -kalentereihin on
antanut viime vuonna eläkkeelle jäänyt Kotkan entinen kaupunginpuutarhuri,
puutarhaneuvos
Heikki
Laaksonen.
Aiemmista
vuosista
poiketen tällä kertaa
Laaksonen on panostanut kuvien lisäksi
tekstisisältöön.
Hän avaa kuvien yhteydes-

sä maisemasuunnittelun
saloja kalenterin selailijalle.
Kotkan palkittujen erikoispuistojen moni-ilmeisyys
tulee kuvien kautta esiin eri
vuodenaikoina.
Vuoden
2022
kalenterista
puhutaan
jo
keräilykappaleena.
Vuonna 1996 perustetulle LC Kotka Keisarinnalle
vuosikalenteri on nykyisin
ainoa varainkeruun muoto,
mutta tuottoisa sellainen.
Hilkka Pihlmanin mukaan

Puutarhaneuvos Heikki Laaksonen on jo kolmatta kertaa luovuttanut kuvansa hyväntekeväisyyskalenterin hyväksi. Nyt myös tekstit.

kalenterin myynnistä saadaan vuosittain 7000-8000
euroa jaettavaksi lyhentämättömänä kotkalaisten
lasten ja nuorten hyväksi.
Oletettavaa
on,
että
nyt myynnissä olevasta kalenterista kertyy
kosolti enemmän rahaa
hyväntekeväisyyteen.
Hilkka Pihlman haluaa kiittää paitsi Heikki Laaksosta
myös kotkalaisia yrityksiä
ja muita sponsoreita kalenterin mahdollistamisesta.
Ja tietysti ihmisiä, jotka kalenterin ostamalla haluavat
tukea kotkalaisia lapsia ja
nuoria.
Kalenteria voi kysyä seuraavista myyntipisteistä:
Villa Munkholma, Merikeskus Vellamo, Suomalainen
karkkitehdas
(Pasaati),
Kahvila Hygge, kukkakauppa Emil Olsson, Meritornin kukka, Ruonalan kukka,
Ankkuri-apteekki,
Kontio-apteekki, kukkakauppa Linnea, kampaamo
LiiseVille ja Foto-PR.

Perhepartio aloitti Karhulassa - vielä ehtii mukaan
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Kahden lippukunnan yhteistyönä pyri- – Partio ei vaadi myöstään houkuttelemaan perheitä raikkaan kään erityisiä varusteita,
ainoastaan
ulkoiluvaatharrastuksen pariin.

Kaksi Karhulassa toimivaa
partiolippukuntaa, tyttöjen Karhulan Kanttarellit ja
poikien Karhulan Korvenkävijät, perustavat yhteisen
perhepartion. Perhepartiotoiminnassa keskeistä on
se, että aikuiset ja lapset,
tytöt ja pojat, harrastavat
partiotoimintaa yhdessä.
Perhepartio on suunnattu 3-6-vuotiaille lapsille ja
heidän mukanaan tuleville aikuisille. Toki mukaan
voi ottaa vaikka sylivauvoja, mutta varsinainen
ohjelma on suunniteltu
3-6-vuotiaille.
Suomen partiolaisten laatima perhepartio-ohjelma
koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta:
arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä
lippukunnan toimintaan
tutustuminen.

teet. Monet vanhemmat
EIJA ANTTILA haluavatkin perhepartion
kautta vahvistaa lastensa
luontosuhdetta.
Emilia Mahlio korostaa, että
– Ajattelimme, että täl- partio ei aina ole sitä, että
laiselle toiminnalle olisi retkeillään sysipimeässä
tilausta. Haluamme mah- metsässä ja istutaan kandollistaa koko perheen non päällä, vaikka kala-,
partioharrastuksen, sanoo lintu- ja nuotioretket ovatKarhulan Korvenkävijöiden kin suosittuja. Esimerkiksi
lippukunnanjohtaja Anssi vierailu paloasemalle on
Kellberg.
edelleen toivelistalla odottamassa koronan hellittäPerhepartiosta on hyviä mistä. Tapaaminen voi olla
kokemuksia muilta paikka- myös vaikkapa askartelua
kunnilta kuten Pyhtäältä, partiokolossa.
Haminasta ja Kouvolasta.
Karhulassa asuva Emilia Anssi Kellberg haluaa koMahlio vetää itse perhe- rostaa, että perhepartio
partiota Myllykosken kos- on nimenomaan aikuisen
kikarat
-lippukunnassa. ja lapsen yhteinen harKarhulan uuteen perhepar- rastus ja antaa mahdoltioon hän aikoo tulla mu- lisuuden tutustua parkaan osallistujana lastensa tiotoimintaan jo ennen
sudenpentuvaihetta, joka
kanssa.
– Perheet ovat kokeneet alkaa yleensä, kun lapsi
perhepartion monella ta- aloittaa koulunkäynnin.
valla hyväksi matalan kyn- Ohjaajina perhepartiossa
nyksen harrastukseksi, joka toimivat partiolaiset molippukunnista.
ei ole kallista eikä sitovaa. lemmista
Eikä kilpailuhenkisyyttä ole. Perhepartiotoimintaan on

Karhulan Kanttarellit ja Korvenkävijät kutsuvat perhepartiosta kiinnostuneita mukaan
toimintaan: Kaisa Heimonen (vas.) Minna Naukkarinen, Emilia Mahlio ja tyttärensä Pihla
Liakka, Aaro Liakka sylissään Venla Liakka, Anssi Kellberg ja Jonne Holmén kertoivat toiminnasta Kanttarellien Munkalon pihalla.
nasta, mutta häntä huolestuttaa oman lippukuntansa
ohjaajatilanne. Pieniä poikia
olisi tulossa innolla mukaan
uuteen
sudenpentujen
ryhmään, mutta ohjaajista
on pulaa.
Kellberg toivookin, että
löytyisi 3-4 aikuista, jotKellberg on innoissaan uu- ka voisivat tulla ohjaajikdesta perhepartiotoimin- si 7-9-vuotiaiden poikien
mahdollista tutustua toisessa tapaamisessa sunnuntaina 28.11. kello 9-11
Karhulan
Kanttarellien
Munkalossa (Mäenpääntie
80) Korkeakoskella. Lisätietoa perhepartiosta löytyy
myös partio.fi-sivustolta.

sudenpentulaumalle. Partiosta ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä lippukunta antaa tarvittavan
koulutuksen.
Sudenpentujen ohjaamisesta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Anssi Kellbergiin,
anssi.kellberg@
gmail.com.
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Lindelöf
oikeudessa
Kymenlaakson käräjäoikeus käsitteli viime viikolla kaksi päivää
Kotkan entistä kaupunginjohtajaa Henry Lindelöfiä vastaan
nostettua syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päätös
annetaan kansliatuomiona 8.11.
Syyte liittyy prosessiin, jossa
Kotkan kaupunki myi omistaneensa Kymenlaakson Sähkö
Oy:n osakkeet vuonna 2017.
Syyttäjä vaatii Lindelöfille noin
60 päivän ehdollista vankeutta
tai tuntuvaa sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindelöf on kiistänyt
syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.
Syyttäjän mukaan Lindelöf on
virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan
virkavelvollisuutensa
solmimalla Navigatum Oy:n kanssa
toimeksiantosopimuksen Kymenlaakson Sähkön osakkeiden ostotarjouksien hankkimiseksi siten, että toimeksisaajan
palkkio olisi 1 prosentti kauppahinnasta. Kaupunginjohtajan
päätösvaltuudet päättyvät kuitenkin 100 000 euroon.
Osakkeiden toteutunut kauppahinta oli yli 70 miljoonaa
euroa. Lindelöf ei myöskään
saattanut sopimusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

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

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

POSSO,
alkuperäinen ja
aito kotkalainen
perinneherkku!

!
a
t
s
i
Ma
Leistin leipomolta, kunnon evästä
vaikka heti aamulla klo 6!

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
Aalto-ravintola

Hei,

minä olen Teppo Lahdensalo ja laitan sinulle erinomaisen hyvää ruokaa. Tule maistamaan!

Olen aina tykännyt
laittaa ruokaa

Toimin ravintolapäällikkönä Aalto-ravintolassa Karhulassa, Karhulan Teollisuuspuiston portin tuntumassa.
Tarjoamme arkisin lounaita ja tilauksesta voit järjestää
meillä vaikka minkälaiset juhlat ja me palvelemme. Asiakaspaikkoja meillä on 150.

Alun perin olen merkonomi, mutta olen aina
tykännyt laittaa ruokaa.
Sitten äkkäsin Ekamin
aikuiskoulutuksesta
kokkiopinnot. Vuonna
2013 valmistuinkin kokiksi ja tulin töihin tähän paikkaan edellisen
omistajan aikana. Luonnollisena jatkumona tuli
tämä Aalto.
Ja totta kai nimi tulee
Alvar Aallon mukaan:
Aalto-maljakko
on
suunniteltu aivan silmän
kantaman päässä tästä.
Itse tykkään laittaa italialaista ja aasialaista
ruokaa. Aalto-ravintolan Teppo Lahdensalo laittaa erinomaisen hyvää ruokaa Aalto-ravintolassa Karhulan Teolbravuuri on kuitenkin lisuusportin kupeessa.
joka perjantainen porsaanleike. Silloin ravintola on täpö täysi.
Tule kokeilemaan: arkisin 10-14, koko lounaspöytä 10
Ruoanlaitossa mielestäni tärkeintä on tietynlainen yk- euroa, keittolounas (sis. Salaatin 7,60). Ravintola Aalto ,
sinkertaisuus. Ei pidä sotkea liikaa kaikkea yhdellä ker- William Ruthin katu 3, 48600 Kotka
ralla. Raaka-aineiden maku pitää säilyä.
TERVETULOA!

Saan isännöidä arkkitehtonisesti aivan loistavassa rakennuksessa, jonka vanhimmat osat ovat vuodelta 1898
siis yli 120 vuoden takaa. Kesällä meillä on viihtyisä terassi. Nyt iltojen pimetessä voit aistia vanhojen ikkunoiden
luoman historiallisen tunnelman.

Kaksi lämmintä ateriaa joka päivä
Tämä on se sama paikka, jossa Lasimestarikin toimi.
Muutimme ravintolan nimen uusien omistajien myötä
vuonna 2019. Minä olen yksi kolmesta omistajasta Aalto-ravintolaa pyörittävässä Havouri Oy:ssä. Kimpassa
ovat myös veljeni Jarno Lahdensalo sekä Jiri Koponen.
Suurin osa asiakkaistamme on nykyään työmiehiä Karhulan Teollisuuspuiston yrityksistä. Lihaa ja muuta tukevaa pitää siis olla pöydässä. Joka päivä valmistan kaksi
lämmintä ateriaa sekä keiton. Kehuja olemme saaneet
myös monipuolisesta salaattipöydästämme.
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Lakimies ryhtyi vihdoin lakimieheksi
Hannu Huostila oli viisi vuotta poissa Hannu Huostila sanoo tus takaisin muutosta Edelliseltä Kotkan-ajal- sa kasvaa koko ajan. Asiaina olleensa optimisti. Sa- Kotkaan. Yksi asia johti ta Huostilalle on kertynyt akkaiden ja rahojen alkuKotkasta. Paluu on tuntunut hyvältä.
manlaista asennetta toivoisi näkevänsä nykyistä
enemmän myös uusvanhassa kotikaupungissaan
Kotkassa.
– Ettei aina ensimmäisenä
torpattaisi uusia ideoita.
– Voi olla, että vuosien kuluttua tapahtumakeskus
osoittautuu virheinvestoinniksi, mutta nyt kun
investointipäätös on tehty, sitä pitäisi tukea, sanoo
Hannu Huostila.
Huostila on paluumuuttaja,
vaikkei koskaan kokonaan
Kotkasta ole lähtenytkään.
Handelsbankenin Kotkan
konttorin johtajan paikalta Huostila lähti viisi vuotta sitten pankin tehtäviin
Luxemburgiin ja sen jälkeen vielä pariksi vuodeksi
pääkonttoriin Helsinkiin.
Kotkassa on kuitenkin ollut koko ajan asunto sekä
kesäpaikka Kuutsalossa.
–
Vuokralainen
lähti
Paluumuuttaja Hannu Huostila toivoo näkevänsä Kotkas- asunnostamme
kesäsa lisää optimismia.
kuussa. Siitä syntyi ajaEIJA ANTTILA

sti
Tilaa helpo
TAMME
S
A
P
U
VERKKOKA
ksella
kotiinkuljetu
.
n
tai nouto a

95
/jm

14 x 120mm
STS Saunapaneeli Kelo
2. laatu

2

49
/jm

Puumarket
KOTKA

Koulutukseltaan Huostila on juristi, mutta ei ole
ennen nykyistä työtään
lakimiehen hommia juuri
tehnyt lukuun ottamatta neljän vuoden pätkää
heti opintojen jälkeen.
Toki pankkimiehenä hän
on jatkuvasti ollut juridisten asioiden kanssa
tekemisissä.
– Näin tämän mahdollisuutena oppia vielä uuden
ammatin.

verraten laaja verkosto
paikallisesta yritysmaailmasta. Sen hän uskoo auttavan liikkeelle pääsyä uudessa työssä. Rahoitusalan
kokemuksesta hän uskoo
olevan hyötyä, kun hänelle
luontevimpia yrityspuolen
asioita tulee hoidettavaksi.

Luxemburgissa
Huostila toimi Handelsbankenin
asuntoluottojohtajana, joka vastasi
aurinkorannikoiden asuntoluototuksesta
ja
yritysluototuksesta.
– Luxemburg oli hieno kokemus. Sain toimia
kansainvälisessä ympäristössä kansainvälisten
rahoitusasioiden
parissa, jotka usein olivat rajat
ylittäviä.
Luxemburgin jälkeen kutsui pankin pääkonttori
Helsingissä ja talousrikollisuuden torjunta.
– Talousrikosten torjunnan
merkitys pankkimaailmas-

perän tunnistaminen ovat
entistä tärkeämpiä kuten
viimeaikaiset
Panamaja Pandora-tietovuodot
osoittavat.
Huostilan mukaan pankkien resurssit talousrikollisuuden torjuntaan ovat
viime vuosina moninkertaistuneet. Vaikka tavallisen ihmisen arjessa käteisellä rahalla ei ole enää
kovin suurta roolia, talousrikollisuudessa se on merkittävä ilmiö. Siksi pankit
tarkkailevat laajasti käteisen rahan käyttöä.
– Ihmiset eivät aina ymmärrä sitä, miksi pankki
alkaa kysellä heiltä jonkin
isomman käteisnoston perään. Ajatellaan, että jokaisella pitää olla oikeus tehdä rahoillaan, mitä haluaa.
Vapaa-aikana Huostilan
voi tavata golfkentällä,
teatterissa, KTP-Basketin
peleissä tai hiihtoladulla.

Puumarket

18 x 95mm
STP/STV Kuusipaneeli
VK 2. laatu

0

toiseen ja lokakuun alussa aloitin lakimiehenä
Almgren&Sankamolla.
Tässä tapauksessa koronasta oli myös iloa, sillä vaimo voi nyt tehdä etätöitä
Kotkasta Helsinkiin.
– Muutto Kotkaan on ollut
kaikin puolin myönteinen
kokemus. Täällä on helppo
asua, luonto on lähellä ja
vanhat tutut verkostot ja
ystävät.
– Vähän kuin kotiin olisi
tullut.

15 x 120mm
STS Valkoinen paneeli
2. laatu

1

99
/jm

15 x 120mm
Helmipaneeli valkoinen
2. laatu

2

49
/jm

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

Avoinna
ma-pe 7.00-17.00
la 9.00-14.00
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KULTTUURI
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Kikka Seppä ja Pipsa-koira
ovat erottamaton pari. Sepän viimeisin valinta elämän karkkikaupan hyllyltä
on opiskelu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistuu
kulttuurituottajaksi ensi
vuonna.

Kikka Seppä on kysynyt koko ikänsä,
mikä hänestä tulee isona
Karhulaissyntyisen monialaosaajan tarina yrittäjänä ei koskaan kääntynyt
menestykseen.
EIJA ANTTILA
”Vihdoinkin. Vihdoinkin se
iski tajuntaani kuin kanuunankuula: olin työtön, keski-ikäinen, vailla korkeampaa koulutusta hääräilevä
ja jokseenkin yhteiskunnan
rattailta tippunut nainen,
jonka pitäisi tehdä elämälleen jotain järkevää ja hyvin
pian.”
Näin aloittaa karhulalaissyntyinen Kikka (Kirsi)
Seppä teoksensa Ei mitään
pikku naisia (Like 2021). Se
on hänen tarinansa pukeutumisneuvojamestarina ja
oman yrityksen vetäjänä,
mutta myös aloittelevana
kirjailija, hevosnaisena ja
Pipsa-koiran omistajana,
kun kysymys siitä ”mikä
minusta tulee isona?” seurasi häntä vuodesta ja ammattikokeilusta toiseen.
Vastausta hän ei tiedä vieläkään, mutta ajatuksia ja
haaveita tulevaisuudesta
on.

Juuri valmistuneena puke u t u m i s n e u vo j a m e starina Kikka Seppä näki
edessään loistavan tulevaisuuden, mutta eihän siinä
sitten hyvin käynyt. Tarina
ei missään vaiheessa kääntynyt menestykseen, vaan
oli pikemminkin surkeaa
alusta loppuun, kunnes lopulta nuupahti kokonaan
kasaan.
– En voinut kuvitella, että
tuosta matkasta tulisikin
selviytymistarina silpputuloineen, asumistukineen,
ase ohimolla ja löyhä hirttosilmukka kaulassa.
– Näin siitäkin huolimatta,
että olin saanut haalittua
kasaan kohtalaisen mukavan ansioluettelon. Olin
toiminut osastopäällikkönä, myymäläpäällikkönä,
yrittäjänä, klubiemäntänä,
opettajana, luennoitsijana
ja kirjoittanut pari kirjaakin.
Mikään edellä mainituista ei
kuitenkaan auttanut minua
pyrkimyksissäni.

”

Mistään ei ollut
suurta uraa
KIKKA SEPPÄ

Kahden pukeutumisoppaan
julkaisemisen jälkeen hän
alkoi kirjoittaa kirjaa hapuilustaan tai kuten hän itse
sanoo häröilystään.
– Olin jo kokeillut kaikenlaista, mutta mistään ei ollut
isoa uraa. Koko ajan on ollut
tunne kuin karkkikauppa
olisi auki.
Oppaakseen matkalla kohti
omaa itseään Kikka Seppä
löysi historiasta yksitoista
vahvaa, rohkeaa ja viisasta naista, edelläkävijää ja
uudisraivaajaa.
– Heidän tarinansa vaikuttivat minuun syvästi. Samalla

minusta tuntui, että sain itsekin tukea omille, välillä ristiriitaisillekin ajatuksilleni, ja
että nuo huimapäiset naiset
kannustaisivat minua jatkamaan eteenpäin etsiessäni itseäni - ja paikkaani
maailmassa.
Oppaina ovat olleet muun
muassa kuningatar Hatshepsut 1400-luvun Egyptistä, bysantin keisarinna
Theodora, kirjailija George
Sand, Emmeline Pankhurst,
Laura Cereta, Cassandra Fedele, Peggy Guggenheim,
Petronella van der Moer ja
Aino Aalto.
Aino Aalto inspiroi Kikka
Seppää erityisesti. Eräällä
konkreettisella tavalla hänen ja Aino Aallon elämät
ovat kulkeneet samoja jalanjälkiä, eri vuosikymmenillä tosin.
Kikka Seppä oli lukion jälkeen 1980-luvun lopulla
kesätöissä Ahlströmin tehtaalla Karhulassa, jossa Aino
Aalto työskenteli suunnittelijana 1930-luvulla.
”Sitten sydämeni jättää
lyönnin väliin, kun tajuan,
että olen kulkenut samoista ovista Ainon kanssa. Sil-

Kikka Seppä
z syntynyt Karhulassa 1967
z ylioppilas Hakalan lukiosta 1986
z opiskelee kulttuurituottajaksi Humanistisessa
ammattikorkeakoulussa
z aiemmat koulutukset: artesaani, yo-merkonomi ja
vaatetusalan erikoisammattitutkinto/
pukeutumisneuvojan koulutus
z julkaissut aiemmin kaksi tietokirjaa
pukeutumisesta
z harrastukset: hevoset ja ratsastus vuodesta 1975,
samoilu metsissä ja merenrannoilla
Pipsa-koiran kanssa
z koti Roihuvuoressa, mutta viettää suuren osan
ajastaan Karhulassa

lä siinä prikulleen samassa
paikassa Karhulan tehtailla
olen minäkin ollut tsupparina. Samassa paikassa, missä
Aino työskenteli suunnittelijana. - - Se muuttuukin hetkessä
merkittäväksi paikaksi työhistoriassani. Eipä käynyt
mielessä viedessäni viestejä
Kartongilta Sahakoneosastolle tai mopatessani lattioita pääkonttorilla, että kiillot-

telenpa tässä suurnaisten ja
-miesten jalanjälkiä.”
Kikka Sepän viimeisin valinta elämän karkkikaupan
hyllyltä on opiskelu Humanistisessa
ammattikorkeakoulussa, josta hän
valmistuu
kulttuurituottajaksi ensi vuonna. Hän
toivoo, että tulevaisuuteen
liittyy lisää kirjoittamista ja
vaikkapa
hevostapahtumien tuottamista.
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Heikki Kauppisen vuoden harjoittelu
huipentuu Kantola soi! -konsertissa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Marjot Siikasaaren ohjelmaan kuuluu muun muassa elokuvista tuttuja
sävelmiä.
EIJA ANTTILA

Pro Sunilan järjestämät
Kantola soi! -konsertit jatkuvat jälleen. Heikki Kauppinen (vibrafoni ja klarinetti), Marjot Siikasaari
(laulu), Otto Tikkanen (piano) ja Erkki Siikasaari (basso) konsertoivat Sunilan
Kantolassa torstaina 4.11.
kello 18.
Luvassa on klassista kuten
The Modern Jazz Quartetin tunnetuksi tekemä
Concierto De Aranjuez.
Kansan korvissa se tiedetään parhaiten Mon Amour
-sävelmänä. Heikki Kauppinen esittää vibrafonilla
teoksesta yli kymmenen
minuuttia kestävän hitaan
osan.

balladi elokuvasta Klaani, Sinua, sinua rakastan
(Asfalttilampaat).
Sokerina pohjalla - tai jossain välissä – kuullaan
kotkalaisen säveltäjän Olli
Nykäsen kappale Roosa,
jolla hän voitti kantaesityspalkinnon Kotkan merimieslaulufestivaaleilla
vuonna 1980. Laulun esitti
silloin kotkalaisen musiikin
ja musiikkiteatterin Gran
Old Man Kari Wilenius. Ja
nyt Kantolassa kotkalaisen
estraditaiteen Grand Old
Lady Marjot Siikasaari.
Roosa
kertoo
tietysti
Kotkan
Ruususta, jonka elämäntarina
kulkee parhaillaan hieMarjot Siikasaari on ever- nona esityksenä Kotkan
greenejä kuten Misty, My Kaupunginteatterissa.
Funny Falentine, Stompin
at the Savoy ja Honeysuckle Konsertti alkoi rakentua,
Rose sekä elokuvasävelmiä kun Heikki Kauppinen alkuten Vain rakkaus (Raid), koi harjoitella Concier-

Heikki Kauppinen, Marjot Siikasaari ja Erkki Siikasaari harjoittelivat Kantola soi! -konserttia varten.
to De Aranjuez -teosta,
ulkomuistista.
– Vuoden olen sen kanssa
tehnyt töitä ja toivoin, että
saan sen jossain esittää.
Kappale on elänyt selkäytimessäni jo kauan, Heikki

Kauppinen kertoo.
– Teos on vaativa, sillä siinä
tahti ja sävellajit vaihtuvat.
Alun perin kitaralle ja orkesterille sävelletyn kappaleen
on Ari Ismälä sovittanut
vibrafonille ja Kauppiselle

sopivaksi.
– Koko homma pitää kolmen miehen kesken toimia saumattomasti. Tar- Lippuvaraukset: eijaanttivitaan katsekontaktia ja la@outlook.com tai 045 124
näppituntumaa.
6462.

KOLUMNI

Ilkka Muurman, kirjoittaja on haminalainen pakinoitsija

Esimerkki
Seison Flamingon Villivirran lähtötasanteella. Kyltissä
kielletään pää edellä laskeminen. No, minähän lasken tietysti pää edellä, kovapäinen kun olen.
Liu´un sulavasti läpi jyrkimpienkien mutkien. Syy kieltoon
laskea pää edellä selviää vasta kun tupsahdan liukumäestä altaaseen.
Veden syvyys on varmaan vain puolisen metriä. Kun nenä
osuu altaan pohjaan, työnnän vaistomaisesti kyynärpääni eteen, jotta koko naama ei menisi ruvelle.
Kun pulpahdan pintaan, huomaan veden ympärilläni värjäytyneen punaiseksi. Samaan aikaan tajuan, että veri ei
tule nenästä vaan kyynärpäistä. Ohut iho kyynärpäiden
psoriläikkien kohdalla on revennyt, ja veri suorastaan
suihkuaa altaaseen.
Parin metrin päässä altaan reunalla istuva uimavalvoja
näyttää sormeaan koukistamalla, että ”nouseppas urpo
pois altaasta”. Lähellä olevat uimarit kahlaavat kauemmas minusta ja verisestä vedestä. Äiti kaappaa lapsen
syliinsä.
Uimavalvoja ohjaa minut ensiapuhuoneeseen, joka sattuu sijaitsemaan aivan Villivirran alastulopaikan kohdalla.

Kun minua pyydetään istumaan hoitopöydälle, selitän jotain sekavaa psoriasiksesta.
”Psorin vika”, saan soperrettua.
”Taisi olla ihan oma moka”, ensiapuhenkilö sanoo ja desinfioi kyynärpääni puhdistusliuoksella. ”Villivirrasta ei
saa laskea pää edellä.”
Ensiapuhenkilö laittaa kyynärpäihini isot laastarit ja
antaa mukaani pari vaihtolaastaria. Kiitän ja poistun
huoneesta.
Kymmenvuotias lapsenlapseni odottaa minua oven luona. Olen kokonaan unohtanut hänet ja että olen luvannut
huolehtia hänen turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan.
”Pappa, mitä kävi?” poika kysyy.
Kerron koko tarinan ja syytän tapahtuneesta edelleen
psoriasista.
”Niin, mutta minä näin kun sinä laskit pää edellä”, poika
sanoo. ”Ei niin saa tehdä. Se on vaarallista.”
Tunnen katseiden tikarien työntyvän selkääni, kun poistumme käsi kädessä pukuhuoneeseen. Kumpikohan tässä taluttaa kumpaa, mietin ja sanon: ”Mennään Heseen

ja tullaan tänne takaisin heti kun papan kyynärpäät ovat
taas kunnossa.”
Hesessä pohdin, että veteen pissiminen on varmaan kovin tavallista, eikä sitä kukaan huomaa. Altaaseen kakkijatkin jäävät harvoin kiinni, vaikka tuotos on kiinteä
köntsä, eikä nestettä. Veri altaassa on harvinaisempaa,
mutta ei tavatonta. Tarvitaan jonkin sortin onnettomuus,
ennen kuin vesi värjäytyy punaiseksi. Tai kaltaiseni psoriääliö, joka ei noudata sääntöjä.
Hampurilaisten jälkeen päätämme
mennä keilaamaan. Tällä kertaa
aion noudattaa sääntöjä. Olenhan
joka tapauksessa esimerkki jälkikasvulle, hyvässä ja pahassa.

Ilkka Muurman
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RENKAAT JA VANTEET MYY
Raakunkuja 3, Karhula

www.rengasonnela.fi

puh. 0408677767
Avoinna: ark. 8-17, la 9-13

Taistelussa ruostetta vastaan!

Myös uusi auto tarvitsee
Harri Setälälle syksy on hyvä vuodeanaika.

Isän ja tyttären runokirja
Harri Setälä on
aina tykännyt pelata sanojen kanssa.
Runokirja sai alkunsa Facebook-runoilusta.

olisi uskonut, että vielä tällaisella eläkeläisellä olisi
kyky kirjoittaa jotain sellaista, minkä joku toinenkin
ymmärtää.
Setälä viittaa hymähdellen
myös suvun velvoitteeEIJA ANTTILA seen, mutta toppuuttelee
sitä kirjoittamasta juttuun.
Kirjoitan nyt kuitenkin.
Harri Setälän isänisänisän
Kaikki lähti siitä, kun Har- veli (isoisosetä) oli suomen
ri ”Haase” Setälältä loppui kielen ja kansanrunouden
koronan aikana tekemi- tutkija ja poliitikko E.N.
nen. Hän ei ole ristikkomies, Setälä, joka jo 16-vuotimutta tuntui, että jotain aana vuonna 1880 laati
aivovoimistelua piti saada. teoksen Suomen kielen
Hän alkoi kirjoittaa runoja, lauseoppi. Tätä teosta
joita hän itse kutsuu ”ja- samoin kuin hänen myölostuneiksi loruiksi”. Loru- hemmin kirjoittamaanjahan musiikkipedagogi ja sa Suomen kielen oprytmimies hän oli tottunut
kirjoittamaan – lastenlauluiksi, koululauluiksi, rytmiloruiksi bändille.
– Olen aina tykännyt pelata sanojen kanssa, leikkiä
niillä.
Setälä päätti kirjoittaa runon päivässä ja julkaista
sen Facebookissa. Pian
runojen yhteyteen alkoi ilmestyä Setälän tyttären,
Silja Setälän maalauksia.
– Aamulla kirjoitin lauseen, Silja Setälä on tehnyt
sanan tai sanaparin, josta kuvat
isänsä
runojen
runo sitten päivän mittaan innoittamana.
syntyi. Ne ovat muisteluita,
fiktiivisiä tarinoita ihmisen
kohtaamisesta, kadotta- pikirjaa luettiin pitkälle
misesta ja kaipuusta, Harri 1900-luvun jälkipuoliskolSetälä kuvailee tekstejään. le asti Suomen oppikouRunoja kertyi 45, jonka jäl- luissa äidinkielen kieliopin
keen hän päätti armahtaa oppikirjana.
Facebook-kaverinsa ja olla
enää häiritsemättä runoil- Ajatus runojen kokoamilaan. Lupaus ei aivan pitä- sesta kirjaksi tuli sekin kai
nyt, onneksi, sillä häirintä yleisöltä. Sitten soitti säoli positiivista ja palaute veltäjä Minna Miettinen ja
yleisöltä sen mukaista.
kysyi lupaa säveltää joita– Palaute on ollut yllättä- kin Setälän runoja. Koesävän hyvää ja kannustavaa. vellyksestä innostui laula– Yllätin myös itseni. En ja, näyttelijä Eija Ahvo.

”

Aamulla
kirjoitin
lauseen, sanan
tai sanaparin,
josta runo
sitten päivän
mittaan syntyi.

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

HARRI SETÄLÄ

– Mietin, että voisihan sitä
kirjankin tehdä ja julkaista sen runokonsertissa.
Musiikki on kuitenkin ollut
kuitenkin koko elämäni
läpi kulkenut teema.
Lopullinen päätös kirjasta
syntyi, kun tekstiilitöitä ja
muotoilua Metropoliassa
opiskeleva Silja Setälä (21)
tarttui isänsä tarjoukseen
kuvittaa runoteos. Parissa
kuukaudessa syntyi noin
40 kuvaa.
– Olemme tehneet kirjaa
vuorovaikutteisesti. Silja
ei ole piirtänyt kuvia runojeni pohjalta vaan niiden
innoittamana. Siljan panos kirjan syntyyn on ollut
todella iso.
Musiikkitaustastaan huolimatta kovin monta laulullista tekstiä Setälä ei
runokirjaansa
mukaan
ottanut.
– Oli helpompi kirjoittaa
vain ajatuksia kuin ajatella, minkälaisia riimejä niistä tulee.
Ehkä haaveilen vaan -runokirja on myynnissä
Suomalaisen kirjakaupan
Pasaatin myymälässä.

Pikkujoulu
Sunilan Kantolassa
Kantola tarjoaa upeat puitteet tunnelmalliseen juhlaan
yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille.
Tilaa tarjottavat Kantolan kautta tai tuo itse mukanasi.
Toimiva keittiö ja astiasto sadalle hengelle.
Kantolassa on 450 neliötä kahdessa kerroksessa.
Mahdollisuus myös hirsisen rantasaunan käyttöön.
Tilavuokra 50 € / tunti tai 940 € vuorokausi
yläkerran makuutiloineen.

Tiedustelut ja varaukset:
Sunilan Kantola Oy / Eija Anttila 045 124 6462
tai info@sunilakantola.fi
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Sarjakuvissa sekoittuvat
todellisuus ja fantasia
Sarjakuvataiteilija muutti takaisin Kotkaan tehdäkseen teoksen Kotolan mies
ja loinen.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

– Siksi teenkin jotain sellaista, mitä kukaan muu ei
tee, omilla vahvuuksillani.
Hän myöntää, että kirjaprojektin myötä hän innostui
myös sukututkimuksesta.
– Sukulaisten helpotukseksi voin kertoa, että en
aio tehdä heistä mitään
vastaavaa.
Turusen sukutaustan haarat tulevat Haminan lisäksi Pyhtäältä ja johtavat
myös Kymiin, Karhulaan ja
Sunilaan.

EIJA ANTTILA

Kotkalainen
sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja kuvataiteilija Marko Turunen
muutti takaisin synnyinkaupunkiinsa neljä vuotta
sitten tehdäkseen sarjakuvakirjan. Nyt kirja – Kotolan mies ja loinen – on
ilmestynyt.
Teos on kaksijakoinen. Ensimmäisessä osassa Turunen kuvaa paluumuuttajan
arkea vieraalta ja oudolta
tuntuvassa kaupungissa.
25 vuotta Turussa, Lahdessa ja Helsingissä olivat
totuttaneet toisenlaiseen
elämänrytmiin ja ilmapiiriin.
Päivittäiset lenkit koiran
kanssa auttavat sopeutumaan uuteen elämään melko nopeasti.
Toisessa osassa näkökulma
laajenee Kymenlaaksoon

ja fokusoituun noin sadan
vuoden takaiseen Haminaan, jossa eläneestä Turusen esi-isästä on syntynyt taiteilijan käsittelyssä
teoksen toinen hahmo.
– Hän on vain esikuva hahmolleni. En tiedä hänestä
yhtään mitään muuta kuin
mitä kirkonkirjatkin kertovat, Marko Turunen sanoo.
Paluumuuttaja on tietysti
Turusen alter ego, mutta tässä kohtaa lukijaa/
katsojaa on varoitettava
suhtautumasta Turusen
taiteeseen kuin se olisi
yksi yhteen todellisuuden
kanssa. Tässä kuten aiemmissakin teoksissaan Turunen sekoittaa fantasiaa ja
todellisuutta, joista syntyy
omaperäinen näkökulma

Marko Turuselle kirjat ovat ikään kuin itsensä sivistämisen projekteja. Niiden kautta hän
pohtii, miten maailma toimii ja yrittää hyväksyä sen.
elämään.
– Tapani on luoda vastakohtia, joista syntyy mielenkiintoisia jännitteitä.
– Myös kuvittajana ajattelen niin, että kuvituksen ei
pidä toistaa samaa, jonka
teksti jo kertoo. Sama on

sarjakuvassa, ilman toista
ei ole toista: teksti ja kuva
ovat liitossa.
Nyt kymmenen kirjaa julkaisseelle Turuselle kirjat
ovat ikään kuin itsensä
sivistämisen
projekteja.
Niiden kautta hän pohtii,

miten maailma toimii ja
yrittää hyväksyä sen.
Vaikka esi-isän hahmon
kautta Turunen tietää nyt
entistä enemmän esimerkiksi sisällissodasta, historiantutkija hän ei ole.

Marko Turunen on palkittu
arvostetulla Suomen sarjakuvaseuran myöntämällä Puupäähatulla vuonna
2007. Se myönnetään ansioituneelle suomalaiselle
sarjakuvapiirtäjälle.
– Puupäähattu tuli ehkä
pikkuisen liian aikaisin. Minua pidettiin jonkinlaisena
nousevana kykynä.
Kotolan mies ja loinen
-teoksen on kustantanut
turkulainen Zum Teufel.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
Sisustustalo

Suunnittelulle on tilausta
Ihmisillä on halu ja tarve teettää kodeissaan
kokonaisvaltaista sisustus- ja materiaalisuunnittelua. Sisustustalosta löytyvät alan ammattilaiset, joilla on kyky oivaltaa asiakkaan
persoonallinen tyyli.
Asiakkaat ovat nykyään hyvin tyylitietoisia, kiitos lukuisien TV:ssä pyörivien sisustusohjelmien ja blokkaajien.
Suunnittelijaa kaivataan apuun jo pelkästään sen vuoksi,
että maailmassa on nykyään niin paljon tavaraa, että jo
sen löytäminen alkaa olla vaikeaa.
Sisustustalon kärkituote ja myynnin tukijalka on saksalainen Noblesse-keittiöt.
– Suunnitteluohjelmat taipuvat keittiöiden lisäksi myös
muiden kodin tilojen suunnitteluun. Noblesselta löytyvät ratkaisut niin kylpyhuoneisiin, saunoihin, eteisiin kuin makuuhuoneisiin, sanoo Sisustustalon toinen
omistajista Jouni Johansson.
Sisustusmateriaalit kuten paneelit ja laudepuut ja kiukaat kuuluvat oleellisena osan Sisutustalon valikoimaan.
Johanssonin mielestä yksityinen sisustustavara- ja
suunnitteluliike vastaa ketjumyymälöiden haasteeseen
nimenomaan palvelulla ja erilaisella tuotevalikoimalla.

Paperitehtaalta yrittäjiksi
Sisustustalon juuret ovat puutavarakaupassa. Vuonna
2008 Jouni Johansson ja toinen omistaja Kai Saarinen

tekivät viimeisiä työvuorojaan lakkautustuomion saaneella Stora
Enson Summan paperitehtaalla. Miehet miettivät, mitä loppuelämässään tekisivät.
Molemmat olivat rempanneet ja rakentaneet ja todenneet, että
puutavaraa ei Haminan
alueella niin vain saanut. Miehet perustivat
Haminan Puupojat -yrityksen, joka alkoi myydä
puutavaraa. Sisustustalo syntyi tytäryhtiöksi,
kun miehet ostivat Kotkansaarella toimineen
Sisustusmaailman konkurssipesän 2014.
– Kantapään kautta olemme yrittäjiksi Jouni Johanssonin Sisustustalossa suunnittelijoina toimivat Terje Preeder-Hoppania ja
kasvaneet.
Hanna-Riikka Pohju.
Pari vuotta Kotkansaarella riitti vakuuttamaan, että liian ahdasta on sekä lii- hellä Karhulan keskustaa.
ketiloissa että niiden ulkopuolella, kun asiakkaat eivät Tiloihin on esteetön kulku isoillakin autoilla ja nosto-ovet
päässeet peräkärryillä hakemaan tavaroita.
helpottavat logistiikkaa. Meidät löydät Kyminlinnantie
Sisustustalo on jo vuosia toiminut Kyminlinnantiellä lä- 24, 48600 Karhula, Avoinna ma-pe 7- 18, la 10-14
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Kulttuurirahaston
valintoja
Suomen Kulttuurirahaston
Kymenlaakson rahaston
hoitokunnan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu
lehtori, fil. maisteri Riku Halinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin sosionomi Harri Kivelä. Uusina jäseninä
hoitokunnassa aloittavat
toiminnanjohtaja Hannu
Kaukiainen, kasvatustiet.
tohtori Tiina Kirvesniemi,
intendentti Mari Lehtosalo,
dosentti, teol. tohtori Marko Marttila sekä dosentti,
silmätautien ylilääkäri Raimo Tuuminen.
Hoitokunnassa jatkavat jäsenet johtaja Tomi Hautala,
yhteiskuntat. tohtori Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
sekä varatuomari Kristiina
Rintala. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kolme
vuotta, ja perättäisiä kausia
voi olla enintään kolme.
Kymenlaakson Kulttuurirahasto jakaa tammikuun
haussa 490 000 euroa
tieteeseen ja taiteeseen
sekä erilaisiin maakunnan
kulttuurielämää edistäviin
hankkeisiin.
Kymenlaakson
rahaston
asiamiehenä
toimii fil. tohtori Päivikki
Eskelinen-Rönkä.

voimassa 31.1.2022 asti

SIKS & JUST
Siks helppoa ja just yksinkertaista
mee mun kauppaa. Tässä linkki :
https://polarshop.net/fi/shop/siks-and-just/

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset

JYLPYN KYLÄKAUPPetA
tarvikke
• remontti- ja maalaus
• työkonevuokraus

0500 654 301

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

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

Just

Jallu Kauppinen
Tiedustelut 040 5156811 tai
jk.yritys@gmail.com
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Puuta ja maata samasta pihasta
Koivu- 4 pkt
briketit

10€

10 kg / pkt

lava

240€
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Peräkär ksiin!
kuljetu

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15

Löydät meidät
myös Facebookista
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KESKIVIIKKO 27.10.2021 – NRO. 10/2021

PAIKALLISESTI
PARASTA
Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

Myynti, varaosat, huolto

Kotkalaisille mestareille menestystä
Vuoden luontokuva -festivaaleilla
Monta kertaa aiemminkin
palkitut kotkalaiset luontokuvaajat Juhani Kosonen
ja Timo Vesterinen olivat
jälleen mitalisateessa, kun
Suomen Luontokuvaajat
palkitsivat tämän vuoden
parhaita kuvia.
Timo Vesterinen palkittiin
monessakin sarjassa. Sarjavoitto tuli sarjassa ”Kasvit”.
Vesterinen on ollut luontokuvaajana oman tiensä
kulkija, joka haluaisi tuoda kuvillaan esiin luonnon
tunnemaailmaa
laajemminkin. Sitä ei ehkä ole perinteisessä luontokuvauksen piirissä aina oltu samaa
mieltä.
– Pidän kuitenkin oman linjani, sanoo Vesterinen.

ja veden eri olomuotoihin,
Juhani Kosonen kertoo
luontokuvauksestaan.
– Kilpailuihin osallistumalla
saa mielipiteitä kuvistaan,
ja menestyskin on kohdalle
osuessaan mukavaa, vaikkei niin tärkeää.
Sarjavoittajakuvastaan
Kosonen kertoo kyseessä
olleen pieni ja matala lammikko, joka kuivuu sateen
tauottua.
– Monenlaisia ötököitä uiskentelee lammikon pinnalla, aina ohi kulkiessani etsiskelen siitä kuvattavaa.
Aurinkoisena päivänä hän
löysi vedenpinnalta yöperhosen hengettömänä
kellumasta, ja otti siitä kuvia auringonvalon osuessa
perhoseen.

Juhani Kosonen sai voiton
”Luonnon yksityiskohtia”
-sarjassa.
– Olen kuvaajana tykästynyt makro- ja lähikuviin,
hitaasti liikkuviin ötököihin

Yläkuvassa Juhani Kosonen, voittajakuva sarjassa
"Luonnon yksityiskohtia.
Alakuvassa Timo Vesterisen voittajakuva sarjassa
"Kasvit".

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

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

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

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

Jarno Lonka 041-3148400

RS KOURU

Jonas Liljeqvist 045-679 6595
JLtalotekniikka@gmail.com

Liput 10 €
Eläk. 5 €

Karhulan Veikot
lentopallon miesten 1-sarjaa
Karhulan liikuntahallilla
Su 14.11 KaVe - Sampo klo 16.00
Su 5.12 KaVe - EV klo 16.00
Su 11.12 KaVe - NaPa klo 17.00

Tule kannustamaan Kave voittoon!




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet

/15

12 VASTAUSTA
1) 31 päivää, 18.6.-18.7. 2) 4.3.2001 Melbournessa Australiassa.3) Portugalilainen Antõnio
Guterres.4) Wigwam.5) Mikael Forssell.6) Aino ja Leo.7) Fjodor Dostojevskin romaani
Rikos ja rangaistus. 8) 45. Virallisesti kaupunginosia on 50, sillä asemakaavassa Kotkansaari (ilman Katariinaa) on jaettu neljään osaan ja Hovinsaari kolmeen osaan.9)
Transnistria on Moldovassa sijaitseva itsenäiseksi julistautunut alue. Itsenäisyyttä ei
ole tunnustanut yksikään valtio.10) Vajaat 15 miljoonaa. Vuonna 2018 määrä oli noin 18
miljoonaa.11) Hyvässä uskossa, vilpittömässä mielessä.12) Vuonna 1985.



Puh. 040 553 2025





  

 



 

Elvis fanituotteet verkkokaupasta
http://elviskotka.mycashflow.fi
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Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

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

16/

NRO. 10/2021 – KESKIVIIKKO 27.10.2021

S-RAUDASTA KAIKKEA KOTIIN
T
OLFKIEKO
FRISBEEG ASTA!
S-RAUD

MITALLISTETTU

PUUTAVARA
48x48
48x98
48x123
48x148
48x198

146
321
389
479
640

/m
/m
/m
/m
/m

Tarjous voim. 27.–30.10.

NORMAALI KIPSILEVY
Levyn reunaohennus muodostaa
syvennyksen saumanauhaa varten.
1200x2600 mm

12 90

KULJETUSAPUA
VELOITUKSETTA

Discmania

MID-RANGE C-LINE MD3
FRISBEEGOLFKIEKKO

DeWalt

AKKUPORAKONE 18V
XR DCD778M2T 2x4.0Ah + TSTAK
Pienikokoinen iskuporakone 18 V:n kahdella 4 Ah:n XR Li-ion akulla. Hiiliharjattoman
moottorin ansiosta 4 Ah akut vastaavat
vanhempien hiiliharjallisten koneiden 6 Ah
akkuja.

219 00
SADEASUSETTI
Housut ja takki,
tummansininen

59 00

S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA
Teollisuuskatu 2, 49400 Hamina
S-Rauta 010 762 5340
S-Puutarha 010 762 5357 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Nopeus 5, Liito 5, Vakaus
0, Feidi 2 Kontrolli on kaikki
kaikessa.

2190
Hai

KUMISAAPPAAT

5790

Nokian Kontio

KUMISAAPPAAT

5990

PALVELEMME:
ma–pe 8–17, la 9–15
www.s-rauta.fi

OSTAESSASI
S-RAUDASTA TUOTTEITA
SAAT LAINAKSI
PAKETTIAUTON
TAI PERÄKÄRRYN
VELOITUKSETTA.
(max 2 h/lainaus)

KYSY KULJETUSAPUA
MYYJÄLTÄSI

