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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

Vuonna 2019 työllistimme
yli 80 käsilumityöntekijää
Kymenlaakson alueella.

Haku alkaa nyt!
Hae mukaan.
Etsimme talveksi 2021-2022
käsilumityöntekijöitä
Kymenlaakson alueelle.

Katso työpaikat Optimaxin nettisivulta

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

HAE MUKAAN NYT!
Teollisuus I Logistiikka I Rakennus I ICT I Hallinto ja toimisto
OPTIMAX | Kymenlaaksonkatu 11, 48100 KOTKA | www.optimax.fi | Puh. 010 4111 610

2/

NRO. 11/2021 – KESKIVIIKKO 10.11.2021

ONNEA ISÄLLE
JA ISOISÄLLE
Sunnuntaina 14.11.2021
VICHY

VICHY

-20%

Supersuositut,
tehokkaat
48 ja 72 tunnin
antiperspirantit

Hydra Mag C
kosteuttava
suihkugeeli

-20%

(norm. 16.30 €)

(norm. 14.60 €)

ACO

Virkistävä suihkugeeli
ja kosteuttava kasvovoide

13

50
€
KYMEN
LAAKSON
MUSEO

Tarjoukset
voimassa
30.11.2021
asti.

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

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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UUTISET
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Carl-Gustav Walldén on
seurannut Kotkan Kantasataman kehitystä, myös
viimeaikaista, jossa hänen
mielestään
unohdetaan
Kotkan kaupungin juuret ja
satamakaupungin perinne.

Satamaperkele!

Carl-Gustav Walldén haluaa säilyttää kun demarit ja kommunis- mässäillä.
Kotkan sataman perinteen, mutta vai- tit ottivat mittaa toisistaan Jos hän ei olisi tehnyt näyt– ja paljon muuta. Ne kaikki telyä nyt, häntä kaduttaisi.
keaa se on virallisessa Kotkassa.
EIJA ANTTILA
Istun toiseksi viimeisessä
loossissa Satamaperkele-näyttelyssä. Mukanani
kulkevasta laitteesta kuuluu kuulokkeisiin tarina,
joka on kuljettanut minua
Kotkan ja Kotkan sataman syntyajoista vuoteen
1959, jolloin 16-vuotias
pyhtääläinen Carl-Gustav
Walldén päättää pestautua laivaan Kotkan satamassa. Myllyn huudoissa
Walldénille lankea arpa
päästä messikalleksi s/s
Elise Schaumaniin, jonka
kotipaikka oli Jakobstad
(Pietarsaari). Siloposkinen
Carl-Gustav on päättänyt
jättää lapsuuden taakseen.
Lapsuus jäi, ja sittemmin
Walldénin merimiesura jatkui suotuisissa merkeissä.
Hän jäi aikanaan eläkkeelle
merikapteenina, paljon seilanneena, paljon nähneenä,
myös Kotkan satamassa.
Nykyään
kotkalainen
Carl-Gustav Walldén on
eräänlainen piikki virallisen Kotkan lihassa. Hän on
seurannut Kotkan Kantasataman kehitystä, myös
viimeaikaista, jossa hänen
mielestään unohdetaan
Kotkan kaupungin juuret ja
satamakaupungin perinne.

– Minua on moitittu siitä,
että kirjoitukseni ja tuotokset eivät tue kaupungin strategiaa, koska pidän
Kotkaa satamakaupunkina, kun taas virallinen Kotka pitää kaupunkia merikaupunkina, Carl-Gustav
Walldén sanoo.
– Sanovat Vellamossa, että
satamakaupunki sisältyy
merikaupunkiin. Merikaupunki ei ole satamakaupungin synonyymi. Satama
synnytti Kotkan ja olen todennut, että Kantasatama
on Kotkan äiti, sydän ja sielu, josta kumpuaa Kotkan
jäljittelemätön identiteetti.
Tätä
jäljittelemätöntä
identiteettiä Carl-Gustav
Walldén tuo esiin näyttelyssään
Satamaperkele,
joka on esillä Kirkkokatu
2:ssa, samassa rakennuksessa kuin Kotkan klubi.
Ruotsinsalmen
taistelu,
ensimmäinen lautalastia
Kotkan satamasta hakenut
kuunari 1871, sataman poliittiset taistelut 1900-luvun eri vuosikymmeninä,
ravintola Fennia keisarikuntineen, ravintola Kairo,
Kotkan Ruusu ja parturi,
KTP, satamatyökonttorin
johtajan murhayritys 1949,

liittyvät Kotkan satamaan
ja ovat osa Satamaperkele-näyttelyä.
– Ei satamakaupungissa
ole mitään hävettävää, eikä
se olisi tarvinnut Lindelöfin
tyyliehostusta. Väärät arviot ovat Satamaperkelettä.
– Ensimmäinen Kantasatama-suunnitelma
noudatti kaavaa, jossa
virkamiehet päättivät ja
luottamusmiehet luottivat.
Walldénia saamansa moitteet viralliselta taholta eivät lannista, mutta
masentavat.
– Minä kirjoitan tavallisille
kuntalaisille Kantasataman historiasta ihmisen
näkökulmasta rehellisesti. Mikään muu taho ei ole
tarttunut aiheeseen, vaikka Kantasataman fyysinen
ja henkinen historia häviää
tyhjään ruumaan.
Kolmelle eri vuosisadalle
ulottuvan Satamaperkele-näyttelyn käsikirjoittajana, tuottajana, lavastajana ja rakentajana on ollut
Carl-Gustav Walldén.
Satamasta on Walldénin
mielestä kerrottu viihteen
keinoin, mutta satama ei
ollut viihdettä.
– Tämä on ennen kaikkea
informatiivinen näyttely ihmisten näkökulmasta, jossa ei glamourilla

– Sellaista katumusta en
halua tuntea, jos olen jossakin hoitokodissa letkujen päässä. Nyt se oli tehtävä. Huominen voi olla too
late.
Jokaisessa loosissa on oma
tarinansa eri vuosikymmeniltä. Tarinat on ohjannut ja
dramatisoinut Henri Saarainen. Tarinoiden kertoja
on pääosin Thomas Pryke. Äänitys ja äänimaailma Tero Taxell.
Näyttelyssä on muraalimaisia seinälle maalattuja taideteoksia, jotka on
maalannut
kotkalainen
entinen merimies Matti
Masalin, jonka kanssa Walldén on seilannut samalla
laivalla (Arica) Etelä-Amerikkaan. Silloin tulivat Rio,
Buenos Aires ja Montevideo miehille tutuiksi.
– Matti tuntee suolaiset
vedet ja laivat ja se näkyy
hänen taideteoksissaan.
Walldén on sitä mieltä, että
vaikka Kantasatama sen
perinteisessä mielessä häviää, niin sen vaikutukset
ovat kasvattaneet ympärilleen Suomen suurimman yleissataman Kotkan
dynamoksi.
– Suomessa Kotka tunnetaan satamakaupunkina,
jonka
satamalähtöinen
kulttuuriperimä
hakee

KTP:n pelaajat olivat aikoinaan sataman voimavara, myös
pelaajien turva.

Ravintola Fennialla on näyttelyssä oma osastonsa: Olli
Miettisen keisarikunta.
vertaistaan.
– Tämä jäljittelemätön perimä on syntynyt arjen työn,
väsymyksen, kärsimyksien,
rakkauden, onnen, synnin,
Fennian jazzin, ikävän, eron
ja jälleennäkemisen myötä.
Ulkomaalaiset merimiehet ja emigrantit toivat ja
jättivät
lähtemättömän
merkkinsä
kotkalaiseen

yhteiskuntaan kansainvälistymisen myötä.
Audiovisuaalinen
Satamaperkele-näyttely
on
koettavissa osoitteessa
Kirkkokatu 2, Kotka (päädystä sisään) ti-su kello 1219. Tiedustelut capt.wallden@gmail.com tai 044 264
9752.
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PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Kunnianosoitus
satamatyölle

Tarina on totuutta ihmeellisempi

Kotkan monipuolisessa kulttuuritarjonnassa on
tällä hetkellä esillä varsin erityislaatuinen ja mielenkiintoinen näyttely. Eläkkeellä oleva kotkalainen
merikapteeni Carl-Gustav Walldén on suunnitellut,
käsikirjoittanut, tuottanut ja rakentanut Satamaperkele!-näyttelyn, joka esittelee Kotkan satamatoiminnan historiaa, sen ominaispiirteitä, lieveilmiöitä ja ennen kaikkea satamatyöläisten rankkoja
olosuhteita.
Satamaperkele! on kunnianosoitus satamatyölle ja
-työläisille, joiden olosuhteista glamouri oli aikoinaan kaukana. Walldénin mielestä hänen esiin tuomansa historia pitäisi olla kunniapaikalla – tai edes
esillä – kun Kantasatamaan rakennetaan kymmenillä miljoonilla uutta. Kotkan ei pitäisi unohtaa juuriaan ja vaurautensa perustaa, jonka rakentamisessa satamatyöllä on ollut keskeinen rooli.
Walldén ei ole antanut periksi, vaikka on saanut
kokea kaikenlaista vastustusta projektinsa eri vaiheissa. Hän on mielellään piikkinä virallisen Kotkan
lihassa ja muistuttamassa siitä, mistä Kotkan lento
on aikoinaan lähtenyt.
Epäselväksi näyttelyvieraalle ei jää Walldénin kriittinen suhtautuminen viime vuosikymmenien Kantasatama-suunnitelmiin. Huomiotta eivät jääentisen
kaupunginjohtajan Henry Lindelöfin erilaiset visiot
outlet-keskuksineen, sen tiimoille syntynyt ulkomaanmatkailu, kestitykset ja etanailtapalat.
Satamaperkele! on näyttely, jonka soisi mahdollisimman monen kotkalaisen näkevän. Se tuo näkökulmia rikastuttavaa perspektiiviä niin Kotkan
historiaan kuin tämän päivän toimeliaisuuteen
Kantasatamassa.

EIJA ANTTILA

Eipä arvanneet vanhempani, miksi tutkimme sisareni
kanssa niin suurella antaumuksella Raamattua.
Vanha Testamentti on täynnä mitä veikeimpiä tarinoita,
ja niistä voi tynnyrissä kasvaneet lapsetkin oppia yhtä
sun toista. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi Mooseksen kirjan ratkiriemukasta kertomusta Sodoman ja Gomorran
tuhosta. Juttuhan menee kutakuinkin näin:

puolelle. Taakse ei ollut lupa katsoa, mutta Lootin vaimo,
tuo uskossaan heikko, kääntyi ja katsoi. Eipä olisi kannattanut, sillä hän jähmettyi välittömästi suolapatsaaksi.

Kahtena seuraavana iltana, kun Sodoma ja Gomorra oli hävitetty, tyttäret juottivat isänsä humalaan ja
makasivat vuorotellen tämän kanssa. Jumala siunasi isän ja hänen molempien tyttäriensä pyrkimykset
Jumala oli vihastunut Sodoman ja Gomorran jumalatto- perheenlisäyksellä.
maan ilonpitoon, ja ryhtyi siksi lyömään vetoa Abrahamin kanssa noiden kahden kaupungin hurskaista ihmi- Helsingin Sanomat kirjoitti Tiede-sivuillaan 13.10.2021,
sistä. Lopulta päästiin sopimukseen, jonka panoksena että oletetun Sodoman ja Gomorran, nykyisen Tall
oli, että jos kourallinen kunnon väkeä löytyisi, Jumala olisi el-Hammamin alueen yllä räjähti 1600 vuotta ennen
valmis säästämään kaupungit.
ajanlaskumme alkua meteoriitti, joka vastasi voimaltaan yli tuhatta Hiroshiman pommia. Räjähdys tapahtui
Tuumasta toimeen. Jumala lähetti kaksi enkeliään Sodo- neljän kilometrin korkeudella, joten taivaasta satoi siis
maan Lootin, jumalaisena tunnetun miehen tykö. Jotain todellakin tulta ja tulikiveä, eikä hävitys jättänyt kiveä
käsirysyä siinä käytiin kylän miesten kanssa ennen kuin kiven päälle. Tässä rytäkässä murtuivat Jerikon muuritLoot sai luotsattua enkelit kotiinsa. Perillä Loot kestitsi kin, joista taas löytyy vauhdikas tarina oinaansarvitorvivieraitaan, tarjosipa kunnon isännän tavoin kahta neit- neen ja porttoineen Joosuan kirjasta.
syenä pysynyttä tytärtäänkin viihtyvyyden takeeksi,
luonnollisesti ilman rajoitteita. Enkelit kehottivat Lootia
kuitenkin pikaisesti ottamaan vaimonsa ja tyttärensä ja
kaikki kylän hurskaat, ja pakenemaan vuorille.
Mutta apua! Vihastuneet kylänmiehet olivat tulleet riekkumaan Lootin talon ovelle, ja uhkasivat tappaa kaksi
vierasta. Enkelit avasivat oven, ojensivat katensä ja sokaisivat sisälle pyrkijät. Loot vastusti vielä pakenemista,
mutta enkelit ottivat Lootia, Lootin vaimoa ja tyttäriä käsivarresta, ja raahasivat väkisin perheen Sodoman ulkoEa Mannerkorpi

Kymensuu verkossa
Tuoreimmat uutiset löydät Kymensuu-lehden
verkkosivuilta osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyvät myös kaikki näköislehdet.
Seuraava lehti jaetaan keskiviikkona 15.12.2021.

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.

Kulttuurin Kotka
Yhteiskuntamme pinnallistuu, mikä näkyy
parhaiten televisiotarjonnassa. Parhaaseen katseluaikaan on tarjolla reality-viihdettä, jonka konseptina on iltapäivälehdessä työskentelevän tuttavani määritelmän
mukaan kerätä saariolosuhteisiin vangeilta
näyttäviä miehiä ja ilotytön oloisia naisia.
Toisenlaista viihdykettä haluaville on samalla kellonlyömällä nähtävänä laihdutusohjelmia, tai kauniiden kotien vertailuja.
Onneksi aivan noin huonosti eivät asiat ole,
jos nautintojen etsijällä on malttia tutustua
johonkin muuhun, kuin siihen, mikä on helpoiten esillä. Monipuolinen mahdollisuus
tarjota eri sortin taidetta kenen tahansa
ulottuville on luonut valtavan määrän alakulttuureja. Muutoksen huomaa vaikkapa
kirjamessuilla. Toki suurimmissa julisteissa
pällistelevät pääsääntöisesti samat naamat vuodesta toiseen, mutta yhtäkkiä
saattaa havaita, että joku itselle ja suurelle
julkisuudelle lähes tuntematon kirjailija on
onnistunut kokoamaan yllättävän suuren

lukija- ja ihailijajoukon ympärilleen. Kaikki
eivät aina halua samaa.
Myös kuntien kilvoittelussa kulttuurilla on
roolinsa. Aihekokonaisuus on sillä tavoin
haastava, kun muistaa, että erityisesti tulevina vuosina kuntatalous on äärimmäisen tiukalla. Kulttuuri ei ole päivähoidon tai
koululaitoksen kaltainen lakisääteinen toiminto. Toisaalta viisaasti toimiva kunta voi
tehdä kulttuurista myös vetovoimatekijän.
Jutun, joka parantaa mainetta, tuo jopa uusia asukkaita.
Kymmenisen vuotta sitten seurasin Kotkan
kulttuurielämää hyvin läheltä, nykyisin valitettavan satunnaisesti. Silti uskallan edelleen väittää, että Kotkaa voi hyvällä syyllä
kutsua kulttuurikaupungiksi. Omassa kokoluokassaan Kotka pärjää suorastaan
mainiosti.
Kotkalaisuuteen liitetään usein lyhytjännitteisyys ja saattaa hyvin olla, että väite
ei ole täysin perätön. Kaupunki on ken-

ties aina tuottanut enemmän iskelmä kuin
oopperatähtiä, enemmän toimittajia kuin
kaunokirjailijoita.
Ehkä kaupunkiyhteisössä on kaikkein tärkeintä kuitenkin pohtia sitä, mikä erottaa
Kotkan muista. Näkyykö kulttuurissa kaupungin sielu?
Kysymys on vaikea, koska taiteilijalta ei voi
vaatia sitoutumista paikkakuntaan. Taitelijan pitää aina tehdä niin kuin parhaaksi näkee, ei kysellä muilta, mitä haluatte.
Sattumaa tai ei, aivan viime aikoinakin on
ollut hienoja kulttuuripilkahduksia, joissa
Kotka on tullut mukavasti esille. Kävimme
Lauran kanssa katsomassa viimeisen Pertsa ja Kilu-elokuvan. Väinö Riikkilän teoksista oli ohjaaja kyennyt löytämään edelleen
niiden aidon hengen. Ilolla panin myös merkille Jari Järvelän upean Aino A-kirjan, jossa
Sunilakin on omalla paikallaan. Nerokasta

on tehdä kirjasta myös teatterisovitus. Uskon sen menestyvän erinomaisesti.
Kulttuurin puolustajalla ei tiukkenevassa kaupunkitaloudessa ole aina helppoa.
Valtuutettujen on niin kuitenkin uskallettava tehdä, koska joidenkin toimintojen
hävittäminen tai
lakkauttaminen
tarkoittaa kulttuurin kohdalla
usein
lopullisuutta.
Siksi pitää olla
rohkea.

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

Hyvinvointivaalit koskevat sinun arkeasi
Oletko valmis luopumaan
alueesi lähipalveluista? Jos
pidät alueesi lähipalveluja
sosiaali- ja terveysasioissa
tärkeinä, on hyvä ymmärtää tulevien hyvinvointivaalien merkitys sekä
antaa ääni aluevaaleissa
tammikuussa 2022 oman
alueesi ehdokkaalle. Ensimmäinen aluevaltuusto aloittaa toimintansa
maaliskuussa 2022 valmistelemalla vuoden 2023
alusta lähtien hyvinvointialueille siirtyviä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
pelastustoimea.
Mikä muuttuu? Hyvinvointialue tulee koskemaan

koko Kymenlaaksoa siis
Kotkaa, Kouvolaa, Haminaa ja Virolahtea ja Miehikkälää sekä Pyhtäätä.
Myös koulukuraattorien
ja – psykologien työ siirtyy
hyvinvointialueille.
Aluevaltuuston
jäsenet
eri kunnista tulevat päättämään mm. terveysasema- ja sairaalapalveluista,
hammaslääkäripalveluista,
neuvolatoiminnasta, lastensuojelusta, kotihoidosta sekä mielenterveys- ja
päihdepalveluista
sekä
sosiaalipalveluista.
Hyvinvointivaaleissa päätetään juuri sinun arjen
asioistasi. Aalto-yliopiston

ja Turun yliopiston kuntavaalien alla ilmestynyt
tutkimus osoitti, että ”Lähikoulun lakkauttaminen
on sitä todennäköisempää,
mitä vähemmän asuu valtuutettuja koulun läheisyydessä.” Tästä saa minusta varsin hyvää osviitta
siitä, miten voi tapahtua
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudelle koko
Kymenlaaksossa.
Silloin
kyse ei välittämättä ole
enää asuinalueesta, mutta
todennäköisesti kunnasta,
jossa kukakin asuu. Tuskin
kovin moni valtuutettu on
valmis luopumaan oman
kunnan alueella olevasta terveyskeskuksesta tai

hammaslääkärin vastaanotosta? Tosin tulevien aluevaltuutettujen tulee toimia
koko alueen, kuntalaisten
ja hyvinvointialueilla työskentelevien parhaaksi, sillä
palveluiden saatavuudesta koko Kymenlaakson
alueella on huolehdittava;
on valtuutetun kotikunta, mikä tahansa. Omalta
osaltani haluan olla varmistamassa, että jokainen
pääsee viikossa lääkäriin ja
saa apua nopeasti ahdistuksen hetkellä.

Minni Kuisma, sd.
Kotka

Kannattaako lytätä toiminta ennen tuloksia?
Ilmaston lämpeneminen
on ihmisten toimien seurausta ja se on myös ihmisten toimin mahdollista
pysäyttää ja kääntää ilmakehän viilentymiseen.
Ihmettelen kovasti Ylen
tapaa käsitellä asiaa. Maanantaisessa
(1.11.2021)
A-studiossa toimittaja korosti kovasti Kiinan syyllisyyttä ilmaston pilaajana
ja yritti johdatella asiantuntijat tuomitsemaan Kiinan päästöt. Onneksi
nämä eivät lähteneet mukaan Kiinan toimien vä-

hättelyyn, vaan korostivat
ongelman olevan kaikkien
maiden yhteinen ja vaativan yhteistä toimintaa. On
toki vaikeitakin kumppaneita ilmaston lämpenemisen torjunnassa, mutta
heitä haukkumalla ei yksikään hiilidioksidimolekyyli
katoa ilmakerroksista.
Radiossa tiistaina uutisoitiin toisen ”asiantuntijan” lausuntoa, jonka
mukaisesti Bolsonaro kirjoittelee nimeään papereihin, mutta jatkaa hakkuita
sademetsässä.

Eikö lasten kasvatuksessakin pyritä antamaan
myönteistä palautetta vähäisestäkin edistymisestä?
Totta on, että Kiinan taloudellisen kasvun hinta on näkynyt ilmaston
lämpenemisessä. Mutta
jos lasketaan hiilidioksidipäästöjä per henkilö, niin
edelleen taitaa johtoasemaa pitää Yhdysvallat eikä
Suomikaan ole synnitön
siirtäessä teollisuutta pois
maastamme, eikä saasteet seuraa ulkomailta
ostamiemme tavaroiden

mukana.
Oikeudenmukaisen vertailuarvon laskeminen on
vaikeaa. Pitäisi huomioida
maan sijainti, eritellä päästöt eri ikäisille ja huomioida
monia muitakin muuttujia.
Eiköhän ole parasta, että
me kaikki pyrimme toimimaan ilmaston lämpenemisen torjumiseksi ja
kannustamme niitä, jotka tuossa tehtävässä
ovat onnistuneet meitä
paremmin.
Markku J Kekäläinen

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

POSSO,
alkuperäinen ja
aito kotkalainen
perinneherkku!
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Leistin leipomolta, kunnon evästä
vaikka heti aamulla klo 6!
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ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, Kotka Puh. 0500 654 301 Av. ark. 6.30-16.30

”Maakuntavaalit” lähestyvät, oletko valmis?
Vielä pari kuukautta sitten
puhuttiin tulevista maakuntavaaleista. ”Maakuntavaaleja” ei kuitenkaan
ole, eikä tule!
23.01.2022 pidetään aluevaalit, joiden äänestysalueena on Kymenlaakson
hyvinvointialue, Kymsoten
alue.
Ikävä kyllä monet eivät
edes tiedä, mikä tulevilla
vaaleilla on tarkoituksena.
Todennäköisesti äänestysaktiivisuus jää historian
matalimmaksi. Kuitenkin
vaaleilla valittavien aluevaltuustojen
päätettäviksi siirtyvät asiat, joita
kaikki kansalaiset, ja kansalaisuudettomat maassamme ovat oikeutettuja
käyttämään.

Näissä aluevaaleissa valitaan 59 jäseninen aluevaltuusto, joka käyttää
ylintä päätösvaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisestä
01.01.2023
alkaen.
Ikävä kyllä uudistuksen
tuloksena hallintohimmeli lisääntyy entisestään ja
byrokratia paisuu aivan
kohtuuttomasti.
Aluevaalien jälkeen hyvinvointialueille valitaan/
nimitetään hallitus, lautakunnat,
valiokunnat,
neuvostot, jaostot sekä
mahdolliset muut toimielimet.
Nykyiselläänkin
on jo olemassa Kymsoten
luottamushenkilöorganisaatio sekä alueelliset

maakuntavaltuustot
ja
maakuntahallitukset, jotka
edelleen jäävät himmeliin
pyörimään, vaikka uudet
aluevaltuustot aloittavatkin toimintansa.
Lisäksi kuntien verotulot
romahtavat ja asukkaiden veroprosentti tullee
myöhemmin kasvamaan.
Kuitenkaan käytännössä mikään ei muutu, vain
hallinto paisuu. Aivan kestämättömälle tasolle! Jotkut tahot ovat ilmaisseet
jo etukäteen aikovansa
vähentää reuna-alueiden
palveluverkkoa, eli suoraan sanottuna palvelut
heikkenevät ja keskittyvät
entistä enemmän hyvinvointialueiden
suurten
kaupunkien keskustoihin.

Mielestäni tällaiseen ei
pidä alistua, vaan nimenomaisesti äänestää tulevissa aluevaaleissa, koska
antamalla äänesi valitset
edustajasi tulevaan hallintohimmeliin, joko kasvattamaan hallintoa, tai
vähentämään sitä, joko
lopettamaan
terveyskeskuksia, tai taistelemaan niiden säilyttämisen
puolesta.
Jos taas et halua äänestää,
muuta Helsinkiin. Siellä ei
järjestetä aluevaaleja ollenkaan. Ihmeellistä, mutta
totta!

Samuli Sibakoff, ps.
aluevaaliehdokas

Siks

Just

Sisustussuunnittelupalvelut
kaikkiin tiloihin
Yksityisille ja yrityksille

040 515 6811
J.Kauppinen
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UUTISET

Kotkan ostotarjouskirje on järkyttänyt
Heikki Pennanen aikoo taistella lähimetsien puolesta.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

EIJA ANTTILA

Kotkan kaupungin kirje Tavastilan ja Saksalan kylien
maanomistajille on herättänyt kummastusta. Kaupunki haluaa ostaa yksityisiltä
lisää maata Keltakallion
teollisuusalueen laajentamiseksi vaiheittain pohjoisen suuntaan.
– Nämä kirjeet tulivat
maanomistajille aivan puskista. Kaupungin lähettämä
ostotarjous on järkyttänyt
ihmisiä, sanoo Heikki Pennanen, joka on yksi tarjouspyynnön saaneista.
– Vastausaikaa annettiin
kaksi viikkoa, eikä edes mitään tiedotustilaisuutta ole
järjestetty.
Pennanen ihmettelee, voidaanko koko metsä kaataa
teollisuuden tieltä.
– Pakkolunastukselta tämä
kuulostaa. Aion selvittää,
miten tähän on päädytty
ja käyttämään kaikki valitustiet. Rikosilmoitus on jo
tehty.
Maanomistajien ihmettely
on herättänyt kaupungin
virkamiehet. Tiedotus- ja
keskustelutilaisuus asiasta oli lopulta viime viikolla.
Vastausaika kaupungin ostotarjoukseen päättyi kuitenkin jo edellisellä viikolla.
Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

myöntää, että tiedotus- ja
keskustelutilaisuus maanomistajien kanssa olisi varmastikin pitänyt järjestää
aiemmin.
Alueen ihmisten sieluun
tuli avohaava jo pari vuotta
sitten, kaupunki teki asemakaavan mahdollisesta
akkumateriaalitehdasta
varten. Silloin maanomistajat myivät metsiään vapaaehtoisesti jo ennen
kaupungin toimia, ja nyt
avohakkuualue ammottaa
tylynä Vanhan Viipurien kupeessa. Asukkaat odottavat
kauhulla, mitä alueella oikein tapahtuu.
Nyt meneillään oleva lisämaan hankinta liittyy Hannosen mukaan yritysten
kasvaneeseen mielenkiintoon suurteollisuustontteja
kohtaan.
– Keltakallio on harvoja alueita Kotkassa, josta
voimme tällaisia tontteja
tarjota, Hannonen sanoo.
– Tonttien kysynnän nopeus on ollut ennen
näkemätöntä.
Kysynnän kuumeneminen
on yllättänyt myös Kotkan kaupungin. Hannosen
mukaan ideaalia olisi ollut,
että kaupunki olisi hankkinut maata omistukseensa koko 2000-luvun ajan,

Heikki Pennanen ihmettelee suuresti sitä, miksi teollisuudelle pitää lunastaa niin paljon metsäalueita kylien kupeilta.
Monille asukkaille kaupungin ostovaatimus on tullut järkyttävänä yllätyksenä.

mutta tonttien kysyntä on
kiihtynyt vasta aivan viime
vuosina.
Hannosen mukaan tavoitteena on, että akkumateriaalitehtaan lisäksi alueelle
sijoittuisi akkuteollisuuden
koko arvoketjuun liittyviä
hankkeita.
– Unelmajatko olisi, että
materiaalien valmistuksen
jälkeen alueella olisi myös
kennovalmistusta, akkujen kokoonpanoa ja lopulta

myös kierrätystä.
Hannonen muistuttaa, että
Keltakallion alueen varaaminen
suurteollisuuden
hankkeisiin on ajatuksena mukana eriasteisissa
kaavoissa kuten maakuntakaavassa ja Etelä-Kymenlaakson strategisessa
yleiskaavassa, jolla kaupunki pyrkii vastaamaan rakennemuutoksen tuomiin
haasteisiin.
– Nyt tehtävä maanhankin-

ta on pitkän jatkumon tulos.
Hannosen mukaan lisähakkuita alueella pyritään
välttämään ja vasta asemakaavoitusvaiheessa uusien
teollisuustonttien tarkka
rajaus selviää. Ilman kaupungin omistuksessa olevaa maapohjapotentiaalia
neuvottelut alueelle haluavien yritysten kanssa eivät
etene.
Hannosen mukaan kaupunki pyrkii ehdottomasti va-

paaehtoiseen menettelyyn.
– Lunastusmenettely on
tietysti olemassa, mutta se
on huono vaihtoehto.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keltakallion teollisuusalueen laajennuksesta
järjestettiin lopulta viime
viikolla.
Tilaisuus tallennettiin. Linkki tallenteeseen löytyy kaupungin verkkosivuilta.

KOLUMNI

Kikka Seppä, kirjoittaja opiskelee kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulussa.

Karhulan likan työharjoittelu toimituksessa
”Mä oon Kikka ja miä oon Kotkast”. Kuulostaako tutulta?
Yleensä kun porukat esittelevät itsensä, kerrotaan tervehdyssanan ”hei” tai ”terve” jälkeen, kuka on, eli oma etuja sukunimi. Näin siis, jos sattuu olemaan jostain muualta
kuin Kotkasta. Mutta kotkalainenpa lisää lähes poikkeuksetta esittelyyn nimensä lisäksi, ja vielä suurta ylpeyttä,
hilpeyttä ja riemua tuntien, sekä melkoisen rempseästi,
että hän on Kotkasta. Kysytään sitä tai ei. Yleensä ei.
Ja tämä riippumatta siitä, onko kyseessä Kotkassa asuva
vai kotkalaislähtöinen henkilö. Itse kuulun jälkimmäiseen,
vaikka Karhulassa vanhoilla kotikulmilla viihdynkin koirani Pipsan kanssa melkein puolet vuodesta.
Niinpä sitten minäkin esittelin edellä mainitulla tavalla
itseni eräänä viime kesän sateisena tiistaipäivänä (sellaisiakin oli!), kun lähdin käymään Kantolan kesänäyttelyssä. Ja vähän myös Ainon jalanjäljille, olin nimittäin juuri
kirjoittanut uusimpaan kirjaani kokonaisen luvun Aallon
Ainosta.
Liekö Aino ollut takapiruna tuona kesäpäivänä, sillä pian
saavuttuani Kantolaan huomasin olevani osallisena intoutuneessa ja rönsyilevässä keskustelussa. Ainon fan-

tastisten saavutusten lisäksi käytiin läpi Hakalan lukio,
Karhulan Ratsastus-Ranchi, Aalströmmi. Äijäkkä. Välillä
naurettiin niin että mahaan sattui. Välillä puolestaan taisi vähän roska tulla silmään Karhulan likalle. Ikkunasta
näkyi pakahduttavan hieno ainoa oikea meri. Savupiiput
asettuivat siihen viereen ihan niin kuin ne olivat siinä olleet jo kauan, tuuli puhalteli puiden lehtiä. Ajatukset lähtivät soutelemaan.
Tuli puhetta lehdestä. Tästä lehdestä, jossa tämäkin juttu on. Siinä istuskellessamme ja höpötellessämme valtavalla ikkunalaudalla, sateen pisaroidessa mereen vielä
paljon suuremman ikkunaruudun ulkopuolella, sain äkkiä
kokovartaloshokin. Koko kroppa oli kuin tulessa, käsivarret kananlihalla. Se yksi työharjoittelu, joka pitää tehdä
sinne kulttuurituottajan opintoihin, voisiko sen tehdä
tälle lehdelle? Kuulemma voisi.
Pää meinasi räjähtää. Karhulan likalle ei olisi paremmin
voinut käydä. Tuskin hän olisi osannut moisesta edes
unelmoida.
Joten täällä sitä nyt ollaan, intoa pullollaan toimittajaharjoittelijana Kymensuu-lehdessä. Kuusi viikkoa olisi aikaa

löytää se toimittajaminäni oma ääni. Toivoisin sen olevan
viisas, lämmin ja rohkea. Mutta myös huumorintajuinen.
Haluaisin kertoa ne tarinat, jotka eivät ole suoraan edessämme, vaan syvemmällä, siellä missä elämä tapahtuu.
Jos sinulla on sellainen tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi, niin vinkkaa ihmeessä. Ja kun nähdään kaupungilla,
moikataan. Saatat ehkä kuulla Sapokas, Katariinan Meripuistos, Karhulan toril tai Kumparepuiston koirapuistos
jonkun kertovan, vaikkei
kysytäkään:”Mä oon Kikka
ja miä oon Kotkast. Se on se
toimittajan taimen. Nähty
myös Kantolassa kirjoittamassa kynä sauhuten juttuja elämästä pienen koiran
touhutessa ympäriinsä

Kikka Seppä
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 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025

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

Liput 10 €
Eläk. 5 €

RS KOURU

Tule kannustamaan Kave voittoon!

Pekka Repo on toiminut Kotkan Omakotiyhdistyksen puheenjohtajana 15 vuotta.

Omakotiasujien asialla
puoli vuosisataa
Puheenjohtaja Pekka Repo harmittelee
sitä, että omakotiasujista on tehty ilmastonmuutoksen syntipukkeja.
EIJA ANTTILA
Kotkan
Omakotiyhdistys ry. on valvonut omakotiasujien etuja jo 50
vuotta. Öljykriisin aikoihin
vuonna 1971 perustettu
yhdistys on ratkonut kotkalaisten omakotiasujien
pulmia katurasitusmaksuista
öljylämmityksen
haasteisiin, jätekuljetuksiin, aurauksiin ja moniin
muihin kysymyksiin.
Toista kertaa yhdistyksen
puheenjohtajana toimiva
Pekka Repo nauttii omakotiasumisen vapaudesta
ja rauhasta.
– Oma tupa, oma lupa,
Pekka Repo sanoo.
Yhdistyksessä on nykyään
jäsenenä noin 500 perhettä. Huippuaikoina jäseniä
oli jopa 1300. Repo arvelee,
että yhdistystoiminta ei
enää kiinnosta nuoria samalla tavalla kuin ennen.
Hän kuitenkin korostaa,
että yhdistykseen kuuluminen avaa muun muassa
oven Suomen Omakotiliiton palveluihin. Tarjolla on
muun muassa neuvontaa
ja lakimiespalveluita.
Repo harmittelee sitä,
että omakotiasujista on
tehty ilmastonmuutoksen
syntipukkeja. Öljylämmityksestä pitäisi päästä
eroon, mutta valtion energiatuen hakuprosessi on
tukkeessa. Hakemusten
käsittelyaika on yhdeksän
kuukautta.
– Haasteena on, miten

ylipäänsä
omakotiasujat selviävät kaikkien uusien vaatimusten kanssa.
Kiinteistöverot, vesimaksut ja se, että infran uudistamisesta
koituvat
kulut lankeavat omakotiasujille, ovat pelottavia
kustannuksia.
Tuskaa
helpottamaan
yhdistyksen jäsenille on
tarjolla lainaksi huokeaa
kalustoa kulukorvausta
vastaan. Petäjäsuolla sijaitsevasta yhdistyksen
pisteestä voi lainata muun
muassa oksasilppurin, peräkärryn, puutarhajyrsimen tai klapikoneen.
Yhdistyksen perustava
kokous pidettiin 14.11.1971.
Läsnä oli 26 tulevaa jäsentä. Toiminnan periaatteena on ollut alusta lähtien
toimia pienkiinteistöjen
omistajien yhdyssiteenä
ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan.
Tarkoituksena on myös
kiinteistön omistukseen ja
hallintaan läheisesti liittyvien asioiden harrastusta.
Yhdistys on poliittisesti
sitoutumaton.
Kun Kotkan Omakotiyhdistys vietti 35-vuotisjuhliaan vuonna 2006, Pekka
Repo oli ensimmäistä kertaa puheenjohtajana. Hän
kirjoitti tuolloin ilmestyneessä lehdessä, että
”Yksinkiroilu ei aina riitä,
mutta kun 1300 karauttaa
ärräpään, niin se kuuluu jo

Kotkan
Omakotiyhdistys ry
z Perustettu vuonna
1971.
z Yhdistys antaa lausuntoja ja ottaa kantaa
kaavoitukseen,
kadunrakentamiseen
sekä asuinympäristön
viihtyvyyteen ja terveellisyyteen liittyvissä
asioissa.
z Yhdistys
toimii
ruohonjuuritasolla.
Hallituksen
tukena
työskentelevät aluetoimikunnat,
jotka
tuntevat oman alueensa ihmiset ja heidän
elinympäristönsä.
z Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
z Yhdistys tekee yhteistyötä kaupungin ja
tarvittaessa muidenkin
yhteisöjen kanssa.
z Yhdistyksellä
jäsenetuliikkeitä, joista
saa alennuksia esim.
rakennustarvikkeista, polttoaineista ja
puutarhatarvikkeista.

kauas”.
Juuri siksi omakotiyhdistykselle on paikka ja tilaus. Myös tänä päivänä.
50-vuotisjuhlaa yhdistys
viettää kutsumalla jäsenet
teatteriesitykseen joulukuun alussa.
Lisätietoja: kotkanomakotiyhdistys.fi

Yhteydenotot:
Lähihoitaja ja jalkojenhoitaja
Kirsi Taskinen
puh. 050 528 1463
Lähihoitaja Hanna Helppi
puh. 050 412 2866

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

RENGASHOTELLI

60€

/kausi
sis. rengassarjan pesun, allelaiton ja
kausisäilytyksen vakuutettuna.
Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot

Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset
TERVETU

LOA!

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17
Löydät meidät myös facebookista
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Ruotsinsalmi-näytelmä vihdoin ensi-iltaan
Venäjää ja Ruotsia johtaneet serkukset
ottavat mittaa Kotkan edustalla.
EIJA ANTTILA
Vuosi siinä meni, koronan
vuoksi. Ensi-ilta piti olla
vuosi sitten. Mutta ihan
pian runo- ja teatteriryhmä
Kimaran Ruotsinsalmen
toisesta
meritaistelusta
heinäkuussa 1790 kertova
näytelmä saa ensi-iltansa
Nelosteatterissa. Näytelmän käsikirjoituksen on
tehnyt Reijo Paukku, joka
vastaa myös ohjauksesta.
Ensi-ilta on 21.11.
Työryhmän mielestä koronatauko on tehnyt hyvää
näytelmälle. Paukku on
muokannut käsikirjoitusta
ja ohjausta.
– Olen muuttanut tekstiä
paljon. Näytelmä ei enää
ole pelkkä historiallinen
kuvaelma. Siihen on tullut lisää syvyyttä, Paukku
sanoo.
Vuonna 1970 Kotkaan
muuttanut Paukku on ihmetellyt, miksi kotkalaiset
eivät ole olleet kiinnostuneita historiastaan. Tai
ovat olleet siitä historiasta,
joka alkaa satamatoiminnan ja kaupungin synnystä.
– Kotkalla on erittäin mielenkiintoinen historia, jossa myös ortodoksisella kir-

kolla on merkittävä osuus.
Kimaran ja Paukun yhteistyö alkoi Paukun runokokoelmaan
perustuneen
Marmorimies-esityksen
myötä muutama vuosi sitten. Kimaran puheenjohtajan Esko Junkkarin mukaan
Ruotsinsalmi-näytelmä on
ollut hyvää teatterikoulutusta Kimaran porukalle.
Sitten viime syksyn työryhmässä ovat monet jäsenet vaihtuneet.
Reijo Paukku sanoo olleensa kiinnostunut Ruotsinsalmen meritaistelun ajoista jo kymmeniä vuosia. Hän
suunnitteli aiheesta balettia taistelun 200-vuotisjuhlavuoteen 1990, mutta
hanke tyssäsi siihen, ettei
hän saanut riittävää ja sopivaa porukkaa kasaan.
– Siitä asti aihe on vaivannut minua, Reijo Paukku
sanoo.
Hänen mielestään maailmanhistorian yksi suurimmista meritaisteluista
on jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota.
Näytelmässä
käydään
Ruotsin ja Venäjän välistä
taistelua Ruotsinsalmessa

Marko Paukkunen on Kustaa III:n roolissa, Katariina Suurta esittää Leena-Kaisa Kivioja.
ja päähenkilöinä ovat tietenkin serkukset Kustaa III
(Marko Paukkunen) ja Katariina Suuri (Leena-Kaisa
Kivioja). Paikallisen rahvaan ulottuvuuden näytelmään tuovat kymiläiset ja
lammassaarelaiset naiset,
jotka tulevat keräämään
rannalle ajautunutta rojua.
Naisten välinen käsirysy

päättyy yksituumaisuuteen siitä, että parempi on
perustaa oma seutu, kuin
olla koko ajan kahden tulen
välissä.
Tyylilajiltaan näytelmä on
Paukun mielestä tragikoominen. Kustaan ja Katariinan osalta puvut ovat
epookkia. Yhteistyöapua
on saatu Pyhtään teat-

terista, Karhulan Työväennäyttämöltä,
Kotkan
Kaupunginteatterista ja
Kymijoen esittävän taiteen
tuki ry:ltä.
Tällä hetkellä sovittu marras-joulukuulle 9 näytöstä. Esitykseen mahtuu 58
katsojaa (ellei koronavaihe edellytä turvavälejä).

Maskisuositus. Lipun hinta
(vain) 10 e (käteismaksu),
näytelmän kesto n. 1h15
min, ei väliaikaa.
Lippuja saa tietenkin ovelta tuntia ennen, mutta tilanne kannattaa tarkastaa
tuottajalta, jolta voi myös
varata liput sähköpostitse:
esko.junkkari@kymp.net.

Marrasmukavaa muksuille Nelosteatterissa
Luvassa on maksutonta kulttuuria koko
perheelle kuten musiikkia, runoja, satuja, leikkiperinnettä, tanssia ja sirkusta.
Teatteriryhmä Kimara ry:n
10-vuotisessa toiminnassa
lapsille ja perheille suunnatulla ohjelmistolla on
ollut keskeinen sija. Hyvinä esimerkkeinä toimivat
jo viidesti toteutettu jouluperinnettä yllä pitävä
Joulukimara sekä vahva
yhteistyö mm. kirjaston ja
Lastenkulttuurikeskuksen
kanssa.

Teatteriryhmä Kimara ry ja
Nelosteatterin talotoimikunta toteuttavat tapahtumasarjan ”MARRASMUKAVAA MUKSUILLE ”, joka
kuitenkin sopii kaikenikäisten koettavaksi. Kaikkiin
esityksiin on vapaa pääsy.

Tapahtumakokonaisuuden
tavoitteena on lastenkulttuurin esillä pitäminen,
lapsille ja lapsiperheille
suunnatun esitystoiminnan rikastaminen ja lastenkulttuurin moninaisuuden
esittely: musiikki, kirjallisuus (runot, sadut), leikkiperinne, tanssi, sirkus.

Marrasmukavien
tapahtumat:
Lauantaina 13.11. klo 15 – 16
Tanssin ja sirkuksen päivä.
Mukana rytmeissä Move,
Hyrrät, Flamingo ja Sirkuskoulu Rainbow.
Sunnuntaina 14.11. klo 15
– 15.30
Thomas Pryke ja Klovni
Mutterin lentävä sirkus.
Lauantaina 20.11. klo 15 – 16
Ketarat pitkin ketoa! Kimarallinen
lastenrunoja
ja -lauluja kaikenikäisten
iloksi.

Tapahtuman toteuttamisen ja esitysten maksuttomuuden mahdollistavat
Kotkan kaupungin Kimaralle myöntämä kohdeavustus sekä Kymin
Oy:n
100-vuotissäätiön Sunnuntaina 28.11. klo 15 – 16
Kimaran Ketarat-ryhmä on vauhdissa lauantaina 20.11.
kulttuuriavustus.
Tonttuja! Lastenlauluyhtye MusKattien jouluinen
lastenlaulukonsertti.
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SOTE-UUDISTUS
JA YHDISTYKSET
KOTKAN KAUPUNGINTALON
VALTUUSTOSALI
TO 2.12.2021 KLO 17.00-18.30
Kotkan kaupunki ja Kumppanuustalo Viikari
järjestävät kaikille avoimen tilaisuuden
sote-uudistuksesta.
Puheenvuorot:
Henna Hovi, järjestöasiantuntija
sote-muutostukityöstä
Kotkan kaupunki:
Kati Homanen, hyvinvointijohtaja,
Eija Grönholm, digipalvelupäällikkö
Jaana Feldt, palvelusuunnittelija

Lisätietoja:
www.kumppanuustaloviikari.fi
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Puuta ja maata samasta pihasta
Koivu- 4 pkt
briketit
10 kg / pkt

lava

Kone
e
lastau llinen
sp
– myö
s kuo alvelu
mu

10€

240€

kärry

ihin!

ksi
a
n
i
a
l
y
r
Peräkär ksiin!
kuljetu

Löydät meidät
myös Facebookista

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15
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PAIKALLISESTI
PARASTA
Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

RENKAAT JA VANTEET MYY

PESUKUPONKI
Valitse
vaihtoehto
tai useampi

Talven
lämmityksiin!

Raakunkuja 3, Karhula

TEHOPESU

puh. 0408677767

www.rengasonnela.fi

ovh. 20,80

16,-

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

Myynti, varaosat, huolto

KIILTOPESU

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

Varaosia jo vuodesta 1970.
Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

SIKS & JUST

sisustussuunnittelu ja myyntipalvelut
Sisustussuunnittelupalvelu:

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

Myyntipalvelut:
Elvis fanituotteet verkkokaupasta
http://elviskotka.mycashflow.fi

Jarno Lonka 041-3148400
Jonas Liljeqvist 045-679 6595

HOHTOPESU
ovh. 36,00

30,Kuponki voimassa
31.12.2021 asti

A

Huoltokatu 1,
Metsola, KOTKA
puh. (05) 228 1281



• Yksityisille ihmisille ja perheille, kodit,
mökit ym. Kokonaisvaltaisesti kaikki tai
keittiö, kylpyhuoneet, wc jne.
• Asunnon stailaukset ja
myynnin edistäminen.
• Pinta ja värisuunnittelua, kalustusta
ja sijoittelua jne.
• Yrityksille kokonaisvaltaisesti
kohteen mukaan.

20,-

Leikkaa talteen tai ota tästä kuva kännykällä.

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

ovh. 26,80

• myyntiapua esim. mökin tai asunnon myymiseen.
• yrityksille esim. henkilökunnan kouluttamista asiakas tapaamiseen
tai myyntitilanteeseen.
• Neuvontaa ja opastusta sekä konsultointipalvelut tarpeen mukaan.

Avoinna
ma-pe 6-18
la
9-16





  

Lisäksi:



• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen - erityisesti yritykset.

 

Hinnat kohteen mukaan ja tapauskohtaisesti. Kotikäynnit tuntiveloituksena 45 €/h sis. alv.
Kilauta rohkeasti vaan! "Ei ole ongelmia, on vain ratkaisuja"
Kaikki palvelut vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla koulutettuna.




 

Siks

Just

Kotisi ja Myyntipalvelut

Sisustussuunnittelupalvelu ja myyntipalvelut yhdestä paikasta.
J. Kauppinen Tiedustelut 040 5156811 tai jk.yritys@gmail.com

  


  

JLtalotekniikka@gmail.com
K U VA© PY H TÄÄN K U NTA/JAR I KO R K K I

Kymensuu verkossa
Tuoreimpia uutisia
löydät Kymensuulehden verkkosivuilta

osoitteesta www.
kymensuu.fi .

Samasta osoitteesta
löytyvät myös kaikki
näköislehdet.

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:

Pyhtääläiset ovat jo jonkin aikaa ihmetelleet kunnanviraston eli Pyhtäänlinnan pihamaisemiin ilmestyneitä rautarakennelmia, joita on arvuuteltu ympäristötaiteeksi. Arvuuttelu on nyt päättynyt, kun viiden
teoksen sarja on valmistunut, ja mysteerin taustalla olevat tahot ovat
valmiita paljastamaan arvoituksen. Teossarja on pyhtääläisen Timo Perin käsialaa, ja sen toteuttamisen on mahdollistanut pyhtääläinen teollisuusneuvos Reino Uusitalo.

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 15.12.2021

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

35 600 kpl
Pyhtää-Kotka-Neuvoton(Hamina)
SSM Itä-Suomi Oy
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sti
Tilaa helpo
E
S
UPA TAMM
VERKKOKA
ksella
kotiinkuljetu
.
tai noutona

Puumarket

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

0

95
/jm

14 x 120mm
STS Saunapaneeli Kelo
2. laatu

2

49
/jm

Puumarket
KOTKA

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 9.00-13.00

