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Leipomon myymälä

Kahvila/myymälä

Vanha Sutelantie 47
Av. ma-pe 6-17, la 6-13

Karhulantie 34
Av. ma-pe 7-15, la 7-13

Leistin leipomolta, kunnon evästä vaikka heti aamulla klo 6!
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POLTTIXin
JOULURISTIKKO

6
7

JOULUKUUSIA

USEILTA ERI KASVATTAJILTA

8

Kuuset valittu yli 20 v. kokemuksella.

9
10
11

1. Abies normandia
2. Sähköpostiosoitteemme
3. Tätä löytyy 1 hallista,
saa myös määrämittaan leikattuna
4. Tämän saa ilmaiseksi lainattua
kaikkiin kuljetustarpeisiin
5. Kestopuun puulaji, löytyy A ja AB laatua
6. Tämä tekee jouluntuoksun olohuoneeseen

7. Myymämme briketin puulaji
8. Katu osoitteemme
9. Soveltuu lämmitykseen ja
esim. kuivikkeeksi hevosille
10. Tätä mustaa kultaa on myynnissä
taas keväällä
11. Pihakuopan täyttöön, lastataan
koneella kyytiin

- Perinteinen metsäkuusi
- Serbiankuusi
- Pihtakuusi
Perinteinen joulukuusimyynti

FUKSINNIITYLLÄ

alkaa perjantaina 17.12

Löydät meidät
myös Facebookista

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15
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Mukavaa

MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

lahjaideoita pukin konttiin

TALVIHUOLTO

joulunodotusta ja
Eucerin joulupakkaus

Hyaluron- Filler + Elasticity
päivä- ja yövoide kuivalle iholle

57

00
€
(etusi 34 eur)

VICHY
joulupakkaukset
Fillerina sarjan

hoitotuotteet kotikäyttöön
Neulaton hyalyronihappotäyte juonteisiin

-20%
Tarjoukset voimassa 31.12.2021 asti.

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

159€
sis. max. 5L automallikohtaista

-moottoriöljyä, öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja
18 tarkistuskohteen huoltotyön.

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 ja instagramista
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Facebook-ryhmä ulkoilee koirien kanssa
Kotikulman koirat -Facebook-ryhmä kutsuu
kaikkia kotkalaisia koiran omistajia yhteisiin
lenkkeihin lähiympäristöön.
Niina Miinalainen muutti Pyhtäältä Kotkaan ja
ihmetteli, eikö täällä ole vastaavanlaista porukkaa kuin Pyhtäällä. Ei ollut, joten hän päätti
perustaa ryhmän itse ja nyt naiset ja koirat
ulkoilevat yhdessä koiriensa kanssa tutustuen
lähiympäristön ihanuuksiin.
Kymensuussa toimitusharjoittelijana oleva Kikka Seppä päätti ottaa selvää, että mikä ihmeen
Kotikulman koirat -ryhmä tämä oikein on.

Niina Miinalainen ja kiinanharjakoira Zulu viihtyvät Kotikulman koirien porukassa.
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Tanssillinen
Jaanalla on ollut
voimistelu
sama pomo
nostaa päätään yli 40 vuotta
Tanssillinen voimistelu on vanha laji, mutta
viime vuosina siitä on innostuttu. Kotkassa lajia
voi harrastaa Kotkan Naisvoimistelijoissa joko
kevyemmin tai kilpailullisemmin Fione-ryhmässä.
Sara Hämäläinen vaihtoi telinevoimistelun ja
taitoluistelun tanssilliseen voimisteluun ja on
iloinen.

Jaana Wilenius on työskennellyt samassa huoltamossa 41 vuotta. Työn vaihtelevuus pitää
motivaatiota yllä edelleen.
Asiakkaat ovat tietysti työn paras puoli, ja työkaverit. Kaiken pitää kolahtaa ja natsata.
Nykyinen isäntä Simo Huttunen sanoo, että
Jaana kuuluu kalustoon.

Kymi-sinfoniettalla
on hyvä meininki
ja uusi johto

/12

Toisen roska on
jonkun toisen aarre

- Hän on erittäin luotettava.

K UVAAJA© EIJA ANTTIL A

K U VAAJA© E IJA ANT T IL A
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Aluevaalit on puolueille
mahdollisuus

/14

/8

Tia Räihä (vas.) valmentaa, Sara Hämäläinen harrastaa ja Jaana Wilenius on kuulunut työpaikkansa kalustoon jo 41
Nina Hämäläinen johtaa Fionen joukkuetta.
vuotta.

/6
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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 äänestettiin 13
projektia toteutettavaksi.
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

Valapatto
Uskonnolla on yhä suuri valta yhteiskunnassamme,
vaikka olemme muokanneet sen rauhoittavaksi tunnelmamusiikiksi kuluttamisen, välinpitämättömyyden ja
sortamisen näyttämölle. Oman suurjuhlamme, joulun,
päähenkilö on edelleen neitseestä syntynyt Jeesus. Juhlimme korostetusti myös Mariaa, joka on tullut raskaaksi ilman lihallista kosketusta. Juhlimme naisen fyysistä
puhtautta, johon kukaan tavallinen äiti ei yllä. Vaalimme
naisen arvoa mittaavaa koskemattomuutta pukemalla
myös joulumorsiamen puhtautta symboloivaan valkoiseen morsiuspukuun.
Kuka kyseenalaistaa Jouluevankeliumin Pyhän Hengen,
jonka Jumala vuodatti Mariaan ja myöhemmin Jeesuksen
opetuslapsiin? Maria sikisi siitä, opetuslapset eivät. Onko
Pyhä Henki taivaallinen vastine miehen spermalle, kenties? Tuskin sentään, sillä sperma lienee saastaista siinä
kuin Joosef ja suvullinen lisääntyminenkin. Kukat ja mehiläiset olisivat ehkä maallinen vastine Pyhälle Hengelle,
koska se kuitenkin nähdään yhtenä Pyhän kolminaisuuden olevaisena osana.

tavaan puhtauteen ja aataminaikaisen omenan ryvettämään sukuviettiin, jonka yläpuolella vain Pyhä Henki voi
tahrattomasti siittää.
Olisiko mitenkään mahdollista poistaa uskonnostamme nämä keskeisimmät kummallisuudet? Miten olisi, jos
unohtaisimme neitsytpalvonnan, ja kannibalismin sijaankin nauttisimme ehtoollisen niin kuin Jeesus sen viimeisellä aterialla tarjosi, leipänä ja viininä? Luulisi sen olevan
yhtä juhlallista ja koskettavaa.
Minä en kiellä ihmisen tarvetta uskoa johonkin, mutta
olisiko yhteiskuntamme huonompi, jos uskoisimme vain
oikeamielisyyteen ja anteeksiantoon? Rakastetun Joulupuu on rakennettu -laulun mukaan paras joululahjamme
on kallis Vapahtajamme, joka tuo mukanaan taivaalliset
lahjat rikkahat; autuuden ja anteeksiannon kaikki taivaan tavarat.
Vapahtajaa tai ei, nuo taivaan tavarat kumpuavat vain
meistä itsestämme.

Onhan tuossa jo tuollaisenaankin nykyihmiselle ihmettelemistä. Joulukirkossa uskontunnustuksen sinetiksi
kuitenkin nautitaan vielä pala Kristuksen lihaa ja siemaistaan suullinen Jeesuksen pyhää verta. Miten kummassa
kaikkea tätä vielä tänä päivänä? Nauramme foliohatuille,
mutta luritamme valapattoisina uskontunnustuksessa
uskovamme järjenvastaiseen, tavallista naista halven-

Ea Mannerkorpi

Kymensuun verkossa
Tuoreimmat uutiset löydät Kymensuu-lehden
verkkosivuilta osoitteesta www.kymensuu.fi .
Sieltä löytyvät myös kaikki näköislehdet.

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.

Kukaa ei oo mikää
Vaikeinta kirjoittamisessa on aina aiheen
löytäminen. Kun sen keksii, loppu sujuu
ainakin joten kuten. Tällä kertaa nappasin
otsikon edellisen illan pienimuotoisesta
FB-väittelystä.
Kotkalainen
nettikeskustelukumppani
nonseleerasi erään hyvin oppineen ja arvostetun kansainvälisen politiikan asiantuntijan ikään kuin tuosta noin vain. No,
jos kyse olisi ollut siitä, ovatko ko. tohtorin
mielipiteet fiksuja vai tyhmiä, ei väitteissä olisi ollut huomauttamista. Meistä jokainen saa päättää vapaasti, kuka puhuu
älykkäästi, kuka ei. Mutta siitä ei ollut kyse,
vaan keskustelija esitti arvioita asiantuntijan muodollisesta pätevyydestä, vaikka
ei siitä ollut alkuunkaan perillä.
Kotkalaisuuteen on aina kuulunut tietynlainen itsevarmuus. Kuvia ei ole ollut tapana kumartaa. Korskea luonne ei ole ollenkaan huono piirre ihmisessä. Useimmiten
siihen satamakaupungissa sisältyy vielä
kotiseutuylpeys. Turhaa vaatimattomuut-

ta ei ole ollut tapana harjoittaa.
Mutta hyvä on muistaa, että ajat muuttuvat. Yhä useammassa tehtävässä menestyäkseen tulee omata opillista sivistystä,
avarakatseisuutta ja kokemuksia, jos ei aivan pitkin maailmaa, niin ainakin muualta
kuin kotinurkista.
Aloittaessani Kotkan kaupungin palveluksessa 1980-luvun alkupuolella oli helppo aistia, että ainakin politiikan puolella
koulujen käyminen oli aika usein miinus ei
plus. Vain muutamia vuosia aikaisemmin
kaupungin aika merkittäviinkin tehtäviin
oli saattanut edetä vähäisellä koulutuksella. Tietyllä tavalla asiantila oli ymmärrettävä. Monet olivat olleet sodassa. Koulunpenkin sijasta aika oli monella kulunut
juoksuhaudassa.
Psykologiassa on käsite nimeltä arvon
kieltäminen. Eli, jos itsellä on joku asia
jäänyt saavuttamatta, ei ihminen halua
arvostaa niitä, jotka ovat tavoitteessa on-

nistuneet. Tämä näkyy valitettavasti Kotkassa edelleen.
Maakuntakaupungeissa on aina suhtauduttu Helsinkiin varauksellisesti. Ilmiö
taitaa olla yleismaailmallinen. Mutta myös
Kotkassa on hyvä herätä siihen, että maailma monimutkaistuu koko ajan. Työelämä
vaatii yhä monipuolisempia taitoja. Pelkällä uholla ei voi selvitä.
Kirjoitin viimeksi siitä, että ei ole mikään
häpeä olla duunari- ja teollisuuskaupunki.
Sanoisin, että päinvastoin sellaiselle kaupunkiprofiilille on Suomessa selkeä tilaus.
Mutta ahdasmielisyyteen ei kannata syyllistyä. Satamakaupunkeihin on perinteisesti liitetty tietyn sorttinen avarakatseisuus. Monenmaalaisia ihmisiä vilisi Kotkan
kaduilla jo silloin, kun useassa samankokoisessa kunnassa toisesta maasta tullut
kävijä oli suoranainen ihmettelyn aihe.

”Kunnon kundia ei päähän potkaista” riimitti Juha Vainio. Tuohon ajatukseen sisältyy mielestäni oivasti toisen ihmisen
saavutusten arvostaminen, vaikka hän
ei olisikaan syntynyt Kivisalmen sillan
oikealla puolella. Kaupunkilaiset luovat
kuvan kaupungista enemmän
kuin
mikään
muu asia. Se
on hyvä pitää
mielessä.

Kari Häkämies
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Kaupunginpuutarhuriksi tarvitaan
todellinen suunnittelun osaaja
Viimeisenä virassaolopäivänäni syyskuussa 2020 kirjoitin kaupungin ylimmille
vika- sekä luottamushenkilöille näkemyksiäni siitä, miten Puistokaupunki Kotkan
tulevaisuus olisi turvattavissa. Lopussa totesin uhkakuvana olevan sen, että
mitä on vuosikymmenet
rakennettu, on helposti hävitettävissä muutamassa
vuodessa. Näin kävi ennen
eturivin puistokaupunki Keravalle, jossa entisen kollegani eläköitymisen myötä
taso nopeasti romahti huonojen henkilövalintojen ym.
syiden johdosta.
Tarkoituksella en ole tämän
kirjoituksen jälkeen ottanut
Kotkan puistokysymyksiin
kantaa, eihän asia enää minulle kuulukaan muuten
kuin kuntalaisena. Minulta
kuitenkin edelleen, reilun
vuoden jälkeen eläköitymisestäni jatkuvasti kysellään
asiasta. Tänäänkin reilun
tunnin kauppareissulla minut pysäytti yksi tuttu ja
kaksi tuntematonta. Tämä
osoittanee sen, että kotkalaisilla on syvä huoli puistoistaan. Eikä vain kotkalaisilla, muutama viikko sitten
olin Vanajanlinnassa Viherympäristöliiton 30 vuotiskutsuvierasjuhlassa ja viimeistään siellä sain kokea,
että huoli on valtakunnallinen. Suomi on tarvinnut viheralan ns. lippulaivan, jonka
esimerkin voimalla on moni
muukin viher- ja puistohanke edennyt.
Ihmettelin itsekin edellisen
kaupunginpuutarhurin pikaista irtisanomista koeajalla. Kun olen saanut pyytämättänikin luotettavaa
lisäinformaatiota asiassa,

?

12 KYSYMYSTÄ

1) Kuinka monta kansallispuistoa Suomessa on?
2) Mistä yhteydestä tunnetuja henkilöitä ovat Rosa
Klebb, Ernst Stavro Blofeld ja Max Zorin?
3) Uusia asuntolainoja nostettiin syyskuussa ennätyksellisesti kahden miljardin euron verran. Kuinka suuri osa lainoista otettiin sijoitusasuntojen
ostamiseen?
4) Ruotsalainen pop-yhtye Abba on pitkän tauon
jälkeen julkaissut uutta musiikkia ja on palaamassa myös esiintymislavoille hologrammikonsertissa.
Kuinka monta kertaa Abba on esiintynyt Suomessa?
5) Mitä tarkoittaa talouselämästä tuttu sana
likviditeetti?
6) Kotkan Ruusu tunnetaan paikallishistoriasta, lauluista ja tetterista. Mikä oli hänen oikea nimensä?
7) Kuinka suuri oli ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta viime vuonna?

Katariinan meripuisto.
niin voin todeta sen, että
kyseessä oli epäonnistunut rekrytointi. Koko negatiivinen hässäkkä olisi
ollut vältettävissä parilla
puhelinsoitolla.
Olen kuullut ja lehdistäkin
lukenut, että saappaitani on
vaikea täyttää. Tähän olen
todennut, että se on jopa
mahdotonta. Kaupunginpuutarhurin virka on muutettu toimeksi ja vastuualue
on enää korkeintaan kolmasosa siitä, mikä minulla
oli. Muut kunnat ovat jopa
kateellisina katsoneet entistä organisaatiotamme,
jossa kokonaisvastuu suunnittelusta, rakentamisesta ja
kunnossapidosta oli yhdellä
henkilöllä, jonka työhuone
oli siellä missä muidenkin
puistotoimen
avainhenkilöiden. Ellei homma toiminut, niin syyllinen näkyi
peilistä.
Jos oikein olen ymmärtänyt, on tulevan kaupunginpuutarhurin työhuone kau-

pungintalolla ja vastuuna
pelkästään suunnittelu ja
osa hallintoa. Tämä ei välttämättä ole ylipääsemätön ongelma, ainakaan niin
kauan kuin puistotoimen
kokenut puistotyöpäällikkö työnjohtajineen vastaa
käytännön toiminnoista.
Kun tulevan kaupunginpuutarhurin
vastuualue
on lähinnä suunnitteluun
liittyvää, tulisi paikkaan hakea todellista suunnittelun
osaajaa, joka ymmärtää ainakin tyydyttävästi myös
kaavoitusta.
Minä olin
enemmän tekemisissä kaavoittajien kuin koko teknisen sektorin kanssa. Tulisi
löytää kokenut ja suunnittelun näyttöjä omaava maisema-arkkitehti tai maisemasuunnitteluhortonomi,
joka pystyy hahmottamaan
kokonaisuuksia ja priorisoimaan. Ainakaan edellinen,
täysin epäonnistunut hakuilmoitus, ei käy.
Sinänsähän puistotoimen

painopiste siirtyy väkisinkin
kunnossapitoon. Kunnossapidon tason varmistamisella Puistokaupunki Kotka ei ole uhattuna. Joskin
pientä uudistamista tulisi
aina tapahtua.
Erikoispuistojen
rakentaminen
aloitettiin 1990 Sapokan
vesipuistolla ja viimeiseksi
minun osalleni jäi Koskipuisto 2020.
Koska kaupungin väkiluku ei lisäänny, näkisin että
erikoispuistojemme kattavuus on nykyisellään riittävä. Parhaat kohteet on
rakennettu tai peruskunnostettu. Ainoan poikkeuksen tekee Kantasatama.
Vaikka siellä ei kaavallista
vihreää paljoa olekaan, niin
koko alue tulisi suunnitella
ja rakentaa erikoispuistojemme tasolla.

8) Kuka on Suomen valtakunnansyyttäjä?
9) Litium on metalleista kevyin ja ajankohtaisesti
merkittävä alkuaine akkuteknologian ja -valmistuksen kannalta. Mihin litiumjohdannaisia käytetään
sairaanhoidossa?
10) Jari Tervon uusin, vastikään ilmestynyt romaani
on nimeltään ”Pääskyt talvehtivat järven pohjassa”.
Kenen Suomen historian merkkihenkilön elämästä
teos kertoo?
11) Emil Soravuo sai lokakuussa pronssimitalin telinevoimistelun MM-kisoissa Japanissa, permannolla.
Suomen edellinen MM-mitali telinevoimistelussa on
Jari Tanskasen kulta rekillä. Kuinka kauan siitä on?
12) Paimenportin eritasoliittymän rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Mikä on hankkeen
kustannusarvio?
Vastaukset sivulla 15.

HIEKKI LAAKSONEN
puutrahaneuvos

Liike on lääke ja merkittävä asia uudelle hyvinvointialueellekin
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä
tärkeänä tavoitteena on
kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.
Liikunnalla on keskeinen
rooli ennaltaehkäisevässä
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä, sairauksien
hoidossa ja kuntoutuksessa. Suurin osa suomalaisista liikkuu terveytensä
ja hyvinvointinsa kannalta
liian vähän, ja liian vähäisestä liikunnasta syntyvät
kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa

vuodessa Pelkästään Kymenlaaksossa vuotuinen
liikkumattomuuden kustannus on vuosittain varovaisestikin arvioiden 94
miljoonaa euroa.
Liikunnalla on positiivinen
vaikutus elämään monella
tapaa:
koulumenestykseen, ansiotuloihin ja työmarkkinoille kiinnittymiseen, lisää yhteisöllisyyttä,
vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtehoa ja kohentaa työkykyä, ehkäisee
pitkäaikaissairauksia
ja
auttaa niiden hoidossa ja
kuntoutuksessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen tulee hyvinvointialueiden
yhdeksi
keskeiseksi
tehtäväksi.
Sen tulisi vahvasti linjata
kuntien, alueen ja järjestösektorin yhteistyöstä. Hyvinvointialue rakennetaan
yhteistyöstä ja järjestöt
ovat tähän valmiita. Kaikki
järjestöt tulee nähdä kokonaisuutena voimavarana
hyvinvoinnin, terveyden
ja turvallisuuden edistäjinä yhdyspinnoilla sekä
sote-palvelutuotannossa.
Hyvinvoinnin ja terveyden
hyötyjen varmistamiseksi

liikunnan edistäminen ja
siihen liittyvä liikunta- ja
elintapaneuvonta
sekä
palveluketjut tulee kirjata hyvinvointialueiden
strategiaan. Järjestöjen ja
hyvinvointialueiden välille
tulee rakentaa järjestelmällinen vuoropuhelu ja
yhteistyö, jotta järjestöjen
osaaminen, palvelut ja vapaaehtoistyön voimavarat
tulevat alueellisen hyvinvointityön käyttöön.
Liikunta- ja urheiluseuroilla on keskeinen rooli
matalan kynnyksen liikuntapalvelujen ja harras-

tustoiminnan järjestäjänä
yhteistyössä ns. sivistyskunnan ja hyvinvointialueen kanssa. Seurat
vastaavat omalta osaltaan
siis liikunnan palveluketjun
loppupäästä.
Ensimmäisellä valtuustokaudella hyvinvointialueen
toimijoiden ja päätöksentekijöiden aivan olennainen suuntavalinta on,
meneekö alue kohti ongelmien korjaamista vai halutaanko samalla ennaltaehkäistä tulevia ongelmia ja
lisäämään hyvinvointia.
Aluevaaleissa
tammi-

kuussa me kaikki voimme
vaikuttaa, ketkä Kymenlaaksossa tekevät tulevina
vuosina merkittävimmät
hy v i nvo i nt i p ä ätö ks et .
Niissä valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät
hyvinvointialueiden ylintä
päätösvaltaa
seuraavat
neljä vuotta, joten muistetaanhan käydä äänestämässä
hyvinvoinnin
puolesta!
TOMMI LEHTINEN
Kymenlaakson Liikunta ry
toiminnanjohtaja
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Asiantuntija vai oman alueen ehdokas?
Vaalitutkija Sami Borgin mielestä puolueilla on nyt hyvä tilaisuus zoomata kampanjoissaan keskustelu vain sosiaali- ja
terveysasioihin.
EIJA ANTTILA
Suomessa
järjestetään
ensimmäiset
aluevaalit
tammikuussa. Ensimmäiset vaalit käydään erillisinä, mutta tulevaisuudessa
ne ovat kuntavaalien yhteydessä. Aluevaltuustot
aloittavat vuoden 2023
alusta.
Aluevaltuutetut
tulevat
käyttämään merkittävää
valtaa, mutta toistaiseksi
suomalaiset eivät ole olleet
kovin innostuneita. Tuoreen kyselyn mukaan vain
neljä kymmenestä aikoo
äänestää varmasti.
Toinen tutkimus puolestaan osoittaa, että yli puolet äänioikeutetuista ei
edes tiedä, mistä aluevaaleissa on kysymys.
Tampereen yliopiston politiikan tutkijan ja TV:stäkin
tutun vaalikommentaattorin Sami Borgin mielestä hyvin monet asiat
ratkaisevat tulevissa aluevaaleissa. Tämän lehden
painoon mennessä ehdokasasettelu oli yhä kesken,
ja tutkija joutui lähinnä
spekuloimaan, mutta toki
monet tutkimukset antavat joitakin askelmerkkejä
tuleviin vaaleihin.
Kyselyn mukaan esimerkiksi lähes puolet kansanedustajista on lähdössä
ehdolle. Borgin mielestä
ensimmäisistä aluevaaleista on tulossa puoluejohtajavetoiset, mitä hän pitää
hyvänä. Hyvänä hän pitää
myös sitä, että ensimmäiset vaalit käydään erillisinä.

– Aluevaaleissa fokus on
selkeä, sosiaali- ja terveysasiat. Puolueilla on
mahdollisuus
zoomata
agendansa juuri näihin
kysymyksiin, kun vaalien
asialistalla ei ole ruuhkaa.
– Innostaako tämä kansalaiset äänestämään ja
saavatko puolueet ideansa
läpi, jää nähtäväksi, Borg
sanoo.
Sami Borgin mukaan kaikki
ovat enemmän tai vähemmän huolissaan aluevaalien äänestysprosentista.
Borgin mukaan optimistista on ajatella, että äänestysaktiivisuus asettuisi
jonnekin eurovaalien ja
kuntavallien välimaastoon.
Käytännössä se voisi olla
40 prosentin päälle.
Yksi ratkaiseva tekijä vaaleissa on ehdokasasettelu. Borgin mukaan on
tutkimustietoa siitä, että
kansalaiset ovat toivoneet ehdokkaiksi nimenomaan
asiantuntijoita.
Myös se ratkaisee, kuinka
puolueuskollisia
äänestäjät ovat vai voisivatko
he äänestää jonkin muun
puolueen vetovoimaista
ehdokasta, jotta omalta
alueelta saataisiin edustaja
aluevaltuustoon.
– Tämä on tutkimuksellisesti mielenkiintoista. Nythän pienissä ja keskisuurissa kunnissa on pelkona,
että yhtään oman alueen
ehdokasta ei saada valtuustoon. Viimeaikaisissa
keskusteluissa on nous-

Kansa pääsee äänestämään ensimmäisen kerran aluevaaleissa tammikuussa.
sut esiin sekin näkökulma,
että pienille kunnille pitäisi
järjestää aluevaltuustoihin
kiintiö.
Pienten kuntien heikko
asema todentuu myös
Kymenlaaksossa. Jos kymenlaaksolaiset äänestäisivät aluevaaleissa kuten
kesäkuun kuntavaaleissa,
maakunnan kuudesta kunnasta
aluevaltuutettuja
saisivat vain kaupungit eli
Kouvola, Kotka ja Hamina.
Pienet kunnat Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä jäisivät
ilman omia edustajiaan.
Epätasapaino pohjoisen ja
etelän välillä olisi niin ikään
melkoinen, sillä Kouvola
saisi 59 valtuustopaikasta
peräti 41. Kotkalle tulisi 13
paikkaa ja Haminalle viisi.
Borgin mielestä demokratialle on luonteenomaista,
että valtuustoon valitaan
sellaiset edustajat, joilla on
ymmärrys asioista ja sii-

tä, että heidän tulee hoitaa koko alueen, eikä vain
oman kunnan asioita. Eli
edustajat, jotka pystyvät
päättämään siitä, miten
sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään mahdollisimman laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti.
Myös jääviysongelmista
on aluevaalien yhteydessä
puhuttu. Jos ehdokkailla
on merkittävä sote-virka
tai asema kunnallisessa
hallinnossa, on syntynyt
epäilyjä siitä, että henkilö
ajelee kaksilla rattailla. Borg
myöntää, että jääviyksiä
saattaa syntyä, mutta koska vielä ei tiedetä, ketä valtuustoihin ja sote-virkoihin valitaan, ehdokkaille ei
kannata asettaa kovin korkeaa kynnystä.
– Tässä asiassa kannattaa
pitää pää kylmänä. Onhan
meillä sitten varahenkilöjärjestelmä, jos vaalien
jälkeen
jääviysongelmia

ilmenee, totesi Borg muutamaa päivää ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Puolueiden piti jättää ehdokashakemuksensa 14.12.

Aluevaalit pidetään tammikuussa
� Aluevaaleilla valitaan 21 hyvinvointialueen
aluevaltuustot, joiden tehtävänä on
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestäminen alueellaan.
� Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointi
alueen asukasluvun perusteella.
Kymenlaaksossa 59.
� Helsingissä ei järjestetä vaaleja, koska
kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä se
kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.
� Ehdokaslistan maksimipituus on 1,25 kertaa
hyvinvointialueella valittavien
valtuutettujen määrä.
� Vaalien kampanja-aika alkoi 23.7.2021.
Puolueet jättävät ehdokashakemuksensa
14.12.2021.
� Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on
sunnuntai 23.1.2022.
Lähde: Oikeusministeriö

Suuret puolueet tähtäävät täysiin listoihin
Suurimpia eli SDP:tä, Kokoomusta ja Perussuomalaisia
lukuun ottamatta puolueiden on ollut hieman vaikeaa
saada ehdokkaita aluevaaleihin Kymenlaakson tulevalla hyvinvointialueella.
Myös jääviyskysymyksiä on
jouduttu pohtimaan.
– Yllättävän työlästä ehdokkaiden saaminen on
ollut. Kymsoten talouskeskustelu selvästi vähentää mielenkiintoa asettua
ehdolle. Tavoitteena on

edelleen täysi lista ja sen
eteen tehdään loppuun
asti töitä, totesi Keskustan
Kymen piirin toiminnanjohtaja Sami Porkka viikkoa
ennen ehdokasasettelun
päättymistä.
Kokoomus ja RKP ovat solmineet
Kymenlaaksossa
vaaliliiton. RKP:llä on kaksi ehdokasta. Tavoitteena
vähän ennen deadlinea oli
täysi lista eli 74 ehdokasta.
– Mukana on kuntapäättäjiä, mutta myös ihan uu-

sia politiikan ulkopuolelta
tulevia nimiä, totesi Kaakkois-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Pia
Rantanen.
RKP:n Kymenlaakson RKP:n
toiminnanjohtaja Asa Gustafsson mukaan RKP:n tulee olla mukana päättämässä tulevassa kaksikielisessä
alueorganisaatiossa.
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien
toiminnanjohtaja Jussi Tauriainen
kertoo, että puolueen eh-

dokastilanne Kymenlaaksossa on hyvä.
– Tällä hetkellä ehdokkaita
on 67. Teemme töitä lujasti
sen eteen, että lista saadaan täyteen.
Kristillisdemokraateilla oli
Kymenlaaksossa viime viikolla koossa 35 ehdokkaan
lista. Tavoitteena oli noin 40
nimeä.
Perussuomalaisten listalla
Kymenlaakson hyvinvointialueella oli viikko sitten
57 hyväksyttyä ehdokasta,

mutta tavoitteena oli edelleen täysi lista.
– Etelä-Kymenlaaksosta
ehdokashakemuksia
on
tullut huomattavasti sopimiamme paikkakuntakohtaisia kiintiöitä enemmän,
mutta vastaavasti Kouvolassa kiintiön täyttämiseen on vielä jonkin verran
matkaa, totesi Kymenlaakson vaalivastaava Janne
Nyholm.
Kaakkois-Suomen
Vasemmistoliiton
aluevaa-

likoordinaattori
Juuso
Mustonen kertoi viime
viikolla, että puolueella on Kymenlaaksossa 38
aluevaaliehdokasta.
– Selkeästi ehdolle asettumista monelle hieman
jarruttaa vaalien aikataulu ja tiedonpuute hyvinvointialueen hallinnon rakenteesta ja toiminnasta,
Mustonen sanoi. Vihreitten
aluevaalivastaava
Tiina
Rosberg sanoi ehdokastilanteen olevan hyvä.
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JOHAN BARDY

TOIVOTTAA

Rauhallista
joulua!

VAL.SFP.FI

Ilmoituksen maksaa ehdokkaan tukiryhmä

Äänestä turvallisesta arjesta
23. tammikuuta
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Kaikki esiintyjät Leikkimökkisakki: Anna Hanski, Sonja Lumme, Arne Nylander | Ali Jahangiri | Saarnamiehet: Pasi Vainionperä, Hessu Isoniemi, Sampsa Simpanen | Saikkua kiitos! osa 3: Mikko Kivinen, Ville Keskilä, Kalle Pylvänäinen
Punkkuelämää: Ria Kataja, Minna Kivelä | KKT:n impro- ja stand up-ilta: KKT:n omat näyttelijät ja Inka Valima | Hajuvettä ja lihapullia: Maria Lund, Päivi Pylvänäinen, Anu Kosonen, Elisa Järvelä | Mies miehelle: Timo Lavikainen, Pasi Karppi | Ulla Tapaninen
Suomen Stand Up Club: Jukka Lindström, Heli Sutela, Antti Haapala
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Samassa huoltamossa yli 40 vuotta
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Pomo on jo kolmatta polvea, mutta Jaana Wilenius
vain jaksaa.
EIJA ANTTILA
Teollisuudessa kuten sellu- ja paperitehtaissa ei ole
kovinkaan tavatonta, että
työntekijä tekee koko uransa saman työnantajan palveluksessa. Palvelualalla se
on harvinaista.
Jaana Wilenius on yksi poikkeuksista. Hän on työskennellyt Huttusen huoltoasemalla jo 41 vuotta eli
vuodesta 1980. Nykyinen
isäntä Simo on Huttusia kolmannessa polvessa. Isoisä
Leo aloitti Teboil-yrittäjänä
moottoritien eteläpuolella
vuonna 1970, häntä seurasi Jussiksi kutsuttu Jouko
Huttunen. Vuonna 2017 yrittäjyys siirtyi virallisesti Simo
Huttuselle.
Nykyisellä paikallaan moottoritien pohjoispuolella Hurukselantien alussa ja Nesteen lipun alla huoltoasema
on toiminut vuodesta 1999.
– Kun Simo sai pojan, sanoin,
että hänen aikanaan en sit-

Jaana Wilenius on kukkansa ansainnut. Hän on Simo Huttusen luottotyöntekijä.
ten ainakaan enää ole töissä, Jaana Wilenius nauraa.
Epäilemättä Jaana Wilenius
on viihtynyt Neste Huttusella hyvin. Toki ikänsä seisomatyötä tehneen kroppa jo ilmoittelee itsestään.
Mutta toisaalta työnantaja
on aina hoitanut henkilö-

kunnan asiat hyvin kuten
työterveyshuollon.
– Työn vaihtelevuus, Wilenius vastaa kysymykseen siitä, mikä on pitänyt
motivaatiota yllä kaikki
vuosikymmenet.
– Asiakkaat ovat tietysti
työn paras puoli, ja työka-

verit. Kaiken pitää kolahtaa
ja natsata.
Mitä ilmeisimmin natsannut
on, sillä toiseksi pisimpään
Huttusella työskennelleellä
on hänelläkin pian 35 vuotta täynnä.
Wilenius luettelee lisää syitä viihtymiseensä: tuttu ja

turvallinen paikka, jossa
tietää talon tavat. Huttusella on myös hyvä maine
asiakkaiden keskuudessa,
josta osoituksena oli muun
muassa se, että Teboilin aikana huoltoasemalla
käyneet kanta-asiakkaat
siirtyivät myös uuteen

paikkaan.
Yli 40 vuoteen mahtuu paitsi valtava määrä asiakkaita
myös muutoksia toimialalla.
Jaana Wilenius on nähnyt
ne kaikki. Alkuaikoina kaikki hakattiin kassaan ja kirjattiin ylös, ja sunnuntaisin
laskettiin luottokorttilaskut
eteenpäin
lähetettäviksi.
Nyt kaikki toimii sähköisesti.
– Tietokone joskus pelottaa,
kun en ole mikään nörtti,
mutta kaikkeen sitä näköjään oppii.
Simo Huttusella on pelkästään hyvää sanottavaa
luottotyöntekijästään.
– Jaana kuuluu kalustoon,
on kuulunut kauemmin kuin
minä olen ollut olemassa.
Hän on erittäin luotettava.
– On vaikea kuvitella yritystä
ilman Jaanaa. Voin olla aina
varma, että homma hoituu,
Simo Huttunen sanoo.
– Meillä on molemmin puolinen luottamus.
Simo Huttusen mielestä on
hyvä, että työntekijöiden
runkoryhmä pysyy samana.
Kokeneemmat toimivat uusien työnohjaajina.

Yhdelle roska on toiselle aarre
Kotkan kierrätys ja avustus ottaa vastaan tavaraa ja lahjoittaa sitä edelleen.

KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

EIJA ANTTILA
Kotkan kierrätys ja avustus
on tavallaan kauppa, koska
sieltä löytyy kaikenlaista
arjen tarpeisiin sopivaa tavaraa. Se ei kuitenkaan ole
kauppa, sillä siellä ei raha
liiku. Sinne voi tuoda itselle
tarpeetonta tavaraa ja ottaa mukaansa tarvitsemansa, maksutta. Ottaakseen ei
tarvitse tuoda mitään.
Äiti tai ainakin isoäiti opetti,
että jouluksi pitää komerotkin siivota. Jos isoäidin
neuvot ovat tiukasti mielessä, tai vaikka eivät olisikaan,
nyt on oivallinen hetki kaivaa kaapeista ylimääräiset
tavarat ja viedä ne paikkaan,
josta avun tarpeessa olevat
voivat niitä hakea.
– Toivomme, että ihmiset
muistaisivat meidät. Se,
mikä on toiselle roska, on
toiselle aarre, sanoo Päivi
Pirtilä, joka on yksi parista
kymmenestä vapaaehtoisesta, jotka pyörittävät Kotkan kierrätystä ja avustusta.

Joulunalusaika näkyy myös
täällä. Lahjoiksikin tavaroita haetaan ja leluista ja
lastentarvikkeista on huutava pula. Kuvakirjat sopivat
myös maahanmuuttajalasten tutkittaviksi.
Kotkan kierrätys ja avustus
toimii Kotkansaarella osoitteessa Satamakatu 3. Niin
ikään vapaaehtoisena työskentelevän Anne Ruonalan
mielestä auttaminen ja hyväntekeminen ovat syitä,
miksi hän on toiminnassa
mukana.
Pirtilän mukaan tavaran
antaminen sitä tarvitseville
on konkreettista, eikä tarvitse rahan kanssa pelata.
Molempien mielestä myös
se, että vapaaehtoisten porukasta on tullut mukava
yhteisö ja hyvä tiimi, antaa
paljon.
Vaikka monet asiakkaat
ovat vähävaraisia, kuten
maahanmuuttajia, Kotkan
kierrätys ja avustus toi-

Anne Ruonala ja Päivi Pirtilä toivovat erityisesti lelulahjoituksia näin joulun alla, mutta
kaikki hyväkuntoinen tavara on tervetullutta.
vottaa kaikki tervetulleiksi.
Ruonala ja Pirtilä ovat huomanneet, että monet nuoret, joille muut arvot kuin
kuluttaminen ovat tärkeitä,
käyvät etsimässä sopivia
vaatteita tai astioita ensi
kotiin.
Kotkan kierrätys ja avustus ottaa vastaan hyväkuntoisia vaatteita, as-

tioita, liinavaatteita, leluja,
urheilutarvikkeita,
kodin
elektroniikkaa, vuodevaatteita,
lastentarvikkeita
ynnä muuta. Huonekaluja
se ei juuri pysty ottamaan
vastaan tilan puutteen
vuoksi. Juuri nyt pulkat, liukurit, sukset, monet ja luistimet vaihtavat nopeasti
omistajaa.

Ruonala ja Pirtilä ovat nähneet vapaaehtoistyössään
monenlaisia elämänkohtaloita. Joskus joku on tullut
sisään talvipakkasella pelkät linttaan astutut croksit
jalassa ilman sukkia. Kerran
sisään tuli mies, jolta oli tulipalossa mennyt kaikki.
– Koronan aikana avun tarvitsijoiden määrä on lisään-

tynyt todella paljon, Anne
Ruonala sanoo.
Kotkan kierrätys ja avustus tekee yhteistyötä muun
muassa Kaakkois-suomen
Sininauhan, sosiaalitoimen,
Villa Jensenin ja maahanmuuttotoimiston kanssa.
– Heiltä saamme yhteydenoton, mikäli joku ihminen on
saanut esimerkiksi asunnon
ja aloittaa tyhjästä kodista elämän rakentamisen.
Alamme kerätä meille lahjoituksina tulleista tavaroista
pakettia, joilla elämä lähtee
käyntiin.
– Meihin otetaan myös yhteyttä, jos Kotkaan on saapunut
maahanmuuttajia,
joilla ei ole esimerkiksi talvivaatteita, Päivi Pirtilä kertoo.
Erityisesti Pirtilä ja Ruonala
kiittävät Kotkan nuorisotoimea, jonka hallinnoimissa
tiloissa avustuskeskus saa
toimia.
Kotkan kierrätys ja avustus
(Satamakatu 3) on avoinna
ti klo 10-13, ke klo 17-19, to
klo 10-13 ja 17-19 sekä la klo
10-13.
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Kotikulman koirat -ryhmä
yhdistää koirat ja ihmiset
Näin joulun korvilla erilaiset
heijastinpolut tai kynttiläreitit
ovat elämyksellisiä ja tuottavat paljon iloa pakkasen paukuttaessa puita. Aika moneen
porukkaan kuuluu myös se
nelijalkainen
karvahaalari,
joka kulkee aina mukana. Löytyykö koirille omaa joulupolkua? Lähden ottamaan asiasta selvää oman karvahaalarini,
toimitusassistenttini Pipsan
kanssa.
Tapaan asian tiimoilta Niina
Miinalaisen, Marja Kurkelan ja
Hanna Hyvärisen, Kotikulman
koirat -Facebook-ryhmän ylläpitäjät ja perustajajäsenet.
Perustajajoukkoon
kuuluu
myös Katja Eskelinen, joka ei
haastattelupäivänä päässyt
työkiireiden vuoksi paikalle. Mukana on luonnollisesti
ainakin osa ryhmän nelijalkaisista perustajista: Niinan
kiinanharjakoirat Lissu 5 v. ja
Zulu 7 v, Marjan bulmastiffi
Matti 5 v. ja landseer Mimmi 7
kk, sekä Hannan pitkäkarvainen saksanpaimenkoira Perro.
Lenkkimme alkaa Kumparepuiston pienen koira-aitauksen vierestä. Innokkaat koirat
eivät oikein meinaa pysyä
talvipöksyissään ja pienimuotoista riehuntaakin on ilmassa. Pakkasella koirilla tuntuu
aina olevan yksi ylimääräinen
vaihde. Ja se ei ole se hitain.
Lähdemme kävelemään kohti
Höyterinpohjaa.
Silloin vielä kun jäitä oli joka
talvi, lähdettiin Höyterinpohjasta suksimaan kohti Kesäniemen majaa auringon timanttien kimallellessa hangella. Tai
no, välillä kyllä ihan kaameassa räntäsateessakin. Majalla
odotti kuuma mehutarjoilu

ja pumppernikkeli, joka maistui taivaalliselta hiihtoretken
lomassa. Mustaan kirjaan kirjoitettiin huolella oma nimi
ja hiihdetty kilometrimäärä.
Meidän kilometrimäärämme
puolestaan tallentuu älypuhelimen terveysäppiin. Niin ne
ajat muuttuvat.
On se meri jäässä nytkin.
Alamme juttelemaan koirista
ja ryhmästä. Miten tällainen
koiraryhmä oikein syntyi?
– Kaikki sai alkunsa, kun ryhmän ”äiti”, Niina, muutti Pyhtäältä seudulle ja alkoi tiedustelemaan, olisiko täällä
koiraryhmää. Marja lähti koirineen lenkeille mukaan ja sitten myös Hanna ja Katja.
Onko lenkeille tulijoille jotain
ohjeistusta?
– Kaikkia pitää kunnioittaa ja
olla ystävällinen. Vaikka jonkun koira olisi tottumaton
ryhmälenkkeihin, niin jatkam- Kotikulman koirat -ryhmän perustajajäsenet ja ylläpitäjät. Hanna Hyvärinen (vas.) ja pitkäkarvainen saksanpaimenme lenkkiä rauhassa eteen- koira Perro, ryhmän ”äiti” Niina Miinalainen ja kiinanharjakoirat Lissu ja Zulu, Marja Kurkela ja bulmastiffi Matti ja landpäin. Tilanne saattaa olla ihan seer Mimmi. Kuvassa mukana Niinan kanssa myös toimitusassistentti Pipsa.
uusi ja koira voi aluksi olla
isossa porukassa vähän häten ovat kuulemma Otsolan Kumparepuistoa. Nyt koirat rakot ja miksei muutenkin koimillään. Lenkille onkin hyvä
muksut pyöräilleet kesäisin hölkkäilevät kuka mitenkin ranmieliset ovat tervetulleita
tulla vaikka ihan vaan opettetyytyväisen lenkille, glögille ja piparille.
metsän läpi, eväsleivät ja me- rauhallisesti,
lemaan muiden koirien kanshut repuissa, uimakallioille näköisinä, yhtenä laumana. Tämä kuulostaa nyt todella
sa olemista. Mutta sellainen
uimaan, pelaamaan korttia Sekalaisen seurakuntamme hyvältä. Sinne mekin aiomme
sääntö on, että omistajan tuja viettämään yhdessä aikaa, riehakkuudesta ei ole enää suunnata Pipsan kanssa. Koilee hallita koiransa, eikä toissitä mitä nyt muksut kaikkein merkkiäkään. Ja aivan totta, rien joulupolulle.
ten koirien iholle (karvoille)
mieluiten kesäisin tekevät. on aivan hurjan hyvä mieli yhmennä. Pidetään turvavälit.
Mekin jäämme ihailemaan dessä tekemisestä ja kauniis- KIKKA SEPPÄ
Pelkoja on voitettu ja pennut
Kaikkia pitää jäistä merta, sitä ainoaa oikeaa ta talvipäivästä. Parituntinen Kirjoittaja on toimitusharjoitovat saaneet arvokasta sosiKoirat alkavat rauhoit- metsässä on tehnyt tehnyt telussa Kymensuu-lehdessä.
kunnioittaa ja merta.
aalistamista. Kaikissa meidän
tua. Uimakallioilla taitaa olla tehtävänsä.
tapahtumissamme tehdään
olla ystävälli- sellainen vaikutus, eikä vain Entäs se koirien joulupolku? Koirien Joulupolku
asiat hyvänmielen juttuina.
lapsiin ja koiriin, vaan myös Siitähän me Pisan kanssa läh- 20.12. klo 17.30–19
nen.
Päätämme jatkaa matkaa
kaikkiin, jotka näkevät purp- dimme ottamaan selvää.
Ilmoittautumiset:
metsäistä polkua pitkin kohti
puransävyt taivaalla ja jään – No totta kai meillä on koi- www.facebook.com/eventuimakallioita. Ei niiden viralrien joulupolku, sanovat Niina, s/2896727517306916?ref=pinnasta nousevan usvan.
KOTIKULMAN KOIRAT
-RYHMÄ
linen nimi ole ”uimakalliot”,
On aika lähteä kotiin päin. Pie- Marja ja Hanna. – Valaistu pol- newsfeed tai
mutta sellaisiksi niitä kuuni koiraporukkamme suun- ku järjestetään jouluviikolla Koirien Joulupolku | Facebook
lee kutsuttavan. Kauan sittaa kulkunsa takaisin kohti Kumparepuistossa. Kaikki koi-

”

Ruonalan
kukka
Joulun aukioloajat:

23.12 9-19
24.12 8-12

25.12 Lomaillaan
26.12 10-16

Puh. 05-228 5015, Mahlamäentie 1

Hyvää joulua!

Taistelussa ruostetta vastaan!

Myös uusi auto tarvitsee

ruostesuojauksen!

Autosi on luotettavissa käsissä ja työlle myönnetään aina laatutakuu!







Keraaminen kestopinnoite
Ruosteenestokäsittelyt
Äänieristyskäsittelyt
Uusin autoihin 90 euron etu!
Joustava osamaksu

Uusi Autosuojaamo
Takojantie 16, 48220 Kotka - puh. (05) 2286 197 - info@uusiautosuojaamo.fi
www.uusiautosuojaamo.fi - Olemme avoinna arkisin 7-17
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Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Hyvää Joulua
2021
ja menestystä vuodelle 2022

toivottaa

Jari Rahikka

Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
puh. 044 550 5575

POLKUPYÖRÄLIIKE
E.KOSKENKORVA Ky

P. 0400 550 209

Kari Salonen

LUE yritysten kuulumiset

Hauskaa joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Karhulan teollisuuspuistoyhdistys ry

Täyden palvelun pyörätalo!

KARHU

Karhulantie 21, 48600 Kotka. P. 050 531 1738

ja TÄHTI

TIEDOTUSLEhdestä!
karhulanteollisuuspuisto.fi

”Tummuva taivas, luminen maa
Rauhan ja ilon jouluksi saan”
Leena-Kaisa Kivioja

Lämmin kiitos yleisölle ja
yhteistyötahoille!
Rauhaisaa joulua!
Teatteriryhmä Kimara ry

Kylmähuollon tontut toivottavat
Joululomalla 24.12. - 2.1.2022

Hyvää Joulua!
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HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Kesällä piharuukkuihin istutetaan erilaisia
kukkia ja tehdään asetelmia. Mutta millainen
on kaunis talviasetelma ja miten sellaisen
voi rakentaa omalle pihalle, terassille, parvekkeelle tai ihan sisälle kotiin?
Puutarhalinnan yrittäjän Tintti Siikin pöydältä löytyy
pari valmista asetelmaa.
Tintti Siikin vinkit talven kukka-asetelmiin

� Jouluasetelmissa kannattaa miettiä ruukkuun
sopivien kasvien valinta niin, että ruukun väri ja
mahdolliset ruukussa olevat kuviot ja kuosit ”mätsäävät” asetelmaan ruukkuun tulevien kasvien
kanssa. Mullan pinnan voi halutessaan peittää esimerkiksi sammaleella, meriheinällä, sisalkuidulla
tai muulla vastaavalla luonnonmateriaalilla.
� Asetelmat voidaan koristella rusetein ja erilaisin koristein, ja myös niissä kannattaa mallailla nauhojen ja koristeiden sävyt asetelmaan
sopiviksi. Rusetti ja koristeet tulisi olla osa
asetelmaa. Kaikista näistä syntyy herkullinen
talviasetelmakokonaisuus.

Joulukukat Perinteisesti
Karhula, Vesivallinaukio 5
ent. Helilän keskusapteekki, Lehdon vieressä

Tervetuloa !

Miinalaisen puutarha p. 0400 154487

Hyvää Joulua
Kymensuun lukijoille
ja valoisaa
Uutta Vuotta 2022!

� Kasvivalikoimaa jouluasetelmiin löytyy runsaasti. Yleisimpiä ovat: joulutähti, amaryllis, atsalea, hyasintti, tulilatva, jouluruusu ja erilaiset
havut ja muut vihreät (muratti, mähkä lankaköynnös, pitsilehti)
� Sisätiloissa olevia jouluasetelmia tulee kastella huomioiden eri kasvien kastelutarve, näin jouluasetelmat ilostuttavat ja ihastuttavat mahdollisimman pitkään.
� Ulkona oleviin asetelmiin vinkkinä: tee reikä
ruukun pohjaan, jotta ylimääräinen vesi pääsee
valumaan pois. Ruukkusoraa tai muuta vastaavaa
hiekkaa kannattaa laittaa pohjalle salaojitusta
varten. Istutuksia kastellaan pakkasiin asti.
� Erilaiset havukasvit, kuten esimerkiksi katajat, tuijat, sypressit ja callunat, sekä hopealanka,
kestävät kauniina talvena yli. Myös kesäkukkaistutuksien muratit kannattaa hyödyntää syys- ja
talviasetelmissa. Havun oksilla, risuilla, kävyillä tai
sammaleilla asetelmat saa kauniisti viimeisteltyä.
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KULTTUURI

Kymi Sinfonietta jatkaa monipuolisena
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Uusi toimitusjohtaja Mikko Leppänen
haluaa viedä orkesterin myös Haminaan
ja Pyhtäälle.
EIJA ANTTILA

Mikko Leppänen on toiminut Kymi Sinfoniettan
uutena toimitusjohtajana
syyskuun alusta alkaen.
Paikka tuli auki, kun Kotkan
ja Kouvolan yhteistä orkesteria sen alusta lähtien
luotsannut Riikka Luostarinen jätti tehtävän.
– Orkesterissa on hyvä
meininki, Mikko Leppänen
sanoo ja toivoo, että Kymi
Sinfonietta säilyy tulevaisuudessakin kahden kaupungin omistuksessa, ainoana Suomessa.
Kevääseen saakka orkesterin ohjelmisto on
vielä pitkälti Luostarisen
ajan tulosta. Leppänen
on mukana ensi syksyn
suunnittelussa, joka on jo
käynnistynyt.
– Monipuolinen ohjelmisto
tulee tulevaisuudessakin
olemaan Kymi Sinfoniettan
toiminnan ydin. Orkesterin koko mahdollistaa monenlaisen toteuttamisen.
Monipuolisuudella tavoitamme mahdollisimman
paljon yleisöä molemmista
kaupungeista, Mikko Lep-

pänen sanoo.
Taiteellisesti orkesteri on
Leppäsen mukaan melko
hyvässä tilanteessa. Oman
mielenkiintonsa tuo se,
että orkesteriin on tulossa
vuodenvaihteen jälkeen
monta uutta soittajaa korona-aikana eläköityneiden tilalle.
Kymi Sinfoniettan taiteellisena neuvonantajana jatkaa virolainen Olari
Elts vuoden 2022 loppuun
saakka.
Leppänen on iloinen siitä, että orkesteri on ottanut myönteisesti vastaan
hänen tekemänsä ehdotukset muun muassa
käytänteiden ja orkesterin visuaalisen ilmeen
uudistamisesta.

Mikko Leppänen toivoo, että Kymi Sinfonietta säilyy ainutlaatuisena kahden kaupungin orkesterina.

musiikkifestivaaleja.
Kymi Sinfonietta toimitusjohtajuutta hän haki, koska
pitää orkesteria äärimmäisen mielenkiintoisena. ToiMikko Leppänen tuli Kymi nen tärkeä vetovoimateSinfoniettan johtoon nuo- kijä on meri, jonka rannalla
riso-orkesteri Vivon in- hän haluaa asua.
tendentin paikalta. Hän
on toiminut myös Sysmän Kymi Sinofiettassa on 33
Suvisoiton
toiminnan- muusikon vakanssia. Orjohtajana ja ollut muka- kesterin
omistussuhde
na järjestämässä monia muuttui viime keväänä,

kun Kotka lunasti Kouvolalta osan osakkeista sen
jälkeen, kun Kouvola ilmoitti haluavansa vähentää osuuttaan. Nyt Kotka
omistaa yhtiöstä 2/3 ja
Kouvola loput.
Muutos on vaikuttanut
myös orkesterin toimintaan. Koska Kotka omistaa enemmän, myös toimintaa eli muun muassa
konsertteja on Kotkassa

enemmän.
Leppänen haluaa orkesterin näkyvän tulevaisuudessa myös Haminassa
ja Pyhtäällä, vaikkei niistä
omistajia tulekaan. Nyt
on jo sovittu, että Kymi
Sinfonietta esiintyy ensi
heinäkuussa Hamina Tattoon avajaiskonsertissa
yhdessä lappeenrantalaisen Rakuunasoittokunnan
kanssa.

Uusi avaus on myös kamarikonsertti
ravintola
Meriniemessä kesäkuun
alussa.

Katso jutun pitempi versio
ja Kymi Sinfoniettan kevään ohjelmisto osoitteesta kymensuu.fi

TEATTERI

Runous ja paikallinen sotahistoria kohtaavat
Ruotsinsalmi 1790. Teatteriryhmä Kimaran kantaesitys Nelosteatterissa.
Käsikirjoitus ja ohjaus Reijo
Paukku. Arvio perustuu 3.12.
esitykseen.
Kotkalaisen Teatteriryhmä Kimaran ja käsikirjoittaja-ohjaaja Reijo Paukun
yhteistyö historiallisen aiheen parissa on tuottanut
kaunista hedelmää. Näytelmän historiallisena näyttämönä on Kotkan edustalla
käyty Ruotsinsalmen meritaistelu heinäkuussa 1790,
jossa serkukset Kustaa III
Ruotsin kuninkaana ja Katariina II Venäjän keisarinnana ottivat laivastoineen
mittaa toisistaan tunnetuin
seurauksin: vähäväkisempi
Ruotsi murskasi voimaltaan

ylivoimaisen Venäjän laivaston, joka epäonnekseen
joutui taisteluun rajussa
myrskyssä vastatuuleen.
Reijo Paukun käsikirjoitus
perustuu historiallisiin faktoihin, jotka ovat saaneet
käsikirjoittajan
kynästä
esteettisen ja inhimillisen
reunuksen. Lausujien ja
kertojien osuudet vievät
tarinaa eteenpäin hyvinkin runollisessa tyylissä,
joka sopii erinomaisesti
raadollisen sotakuvauksen
vastapainoksi. Tunnelmaa
keventää myös huumori,
jota ilman ankarissa oloissa
eläneet sotilaat eivät olisi
selvinneet.
Sodan mielettömyys ja sotilaiden kurjat olot suurvaltojen
valtataistelun
ja keskinäisen uhittelun

Marko Paukkunen Kustaa III:n roolissa ja Leena-Kaisa Kivioja Katariina II:na ottavat mittaa toisistaan Reijo Paukun ja Teatteriryhmä Kimaran Ruotsinsalmi 1790
-näytelmässä.
pelinappuloina tulee näytelmässä kirkkaana esiin.
Sodan mielettömyys ei
vuosisatojen ja -tuhansien
saatossa ole muuttunut
miksikään.

Ortodoksinen uskonto tulee hienon lyyrisesti esiin
ja poliittinen satiiri Katariinan hovin valmistautuessa
juhlimaan Ruotsin lyömistä
Kotkan edustan taistelussa.

Kirppusirkus
hovinarreineen tuo ajatukset myös
lähelle nykypäivää, vertauskuvana sille, miten helposti
yksinvaltaisissa yhteiskunnissa kansa on höpläytettävissä silmänkääntötempuilla uskomaan illuusioihin,
jotka tosi asiassa ovat kaukana
demokraattisista
yhteiskunnista.
Kimaran näyttelijät ovat
ilmeikkäitä ja harrastajiksi
taitavia. Monissa hienoista suorituksista voi nostaa
esiin Esko Junkkarin Nassau-Sigenin prinssinä, joka
johtaa Venäjän laivaston
tuhoon. Hoonosoomi luonnistuu Junkkarilta sujuvasti. Myös Marko Paukkunen
Kustaa III:n roolissa on rauhallisuudessaan
mainio.
Pekka Iivonen kirppusir-

kuksen johtajana loistaa
myös.
Tässä näytelmässä miehillä on suurimmat roolit,
mutta kyllä Kymin ja Lammassaaren akkojen lopulta
yhteisymmärrykseen päätyvä nujakkakin on hauska
episodi, joka korostaa sodan jalkoihin jäävien ihmisten ahdinkoa, mutta myös
päättäväisyyttä.
Kyllä tällä näytelmällä kehtaa ehdottomasti lähteä
Työväen Näyttämöpäiville
Mikkeliin tammikuussa. Sitä
ennen tätä herkkua on tarjolla Nelosteatterissa (Satamakatu 4) vielä perjantaina
17.12. kello 19 ja lauantaina
18.12. kello 18.
EIJA ANTTILA
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OPISKELIJAT TOIMITTAJINA

KOLUMNI

OLIVIA ETTANEN

Miksi alaikäisenkin
täytyy perustella
juomattomuuttaan?

Vuorokauden tunnit
loppuvat kesken
Koulunkäynnin
ja harrastamisen
voi
silti
yhdistää kummankaan
kärsimättä.
Urheilumuseon
näyttelypäällikkö Kalle Rantala
esitti alkusyksystä Ylen aamun Jälkihiki-keskustelussa, että huippu-urheilijat
tai sellaisiksi pyrkivät nuoret voisivat ensin keskittyä
uraansa ja vasta myöhemmällä iällä opiskella.
Innostuin Rantalan ajatuksesta. Soitan huilua ja
pianoa Kotkan seudun musiikkiopistossa ja toivon,
että voin aikanaan hankkia
elantoni soittamalla. Soittaminen vaatii kuitenkin
niin paljon aikaa, että joudun jatkuvasti valitsemaan vaikutus koulunkäyntiin.
koulun ja harjoittelun välillä.
Aurasen kanssa samoilMitä ajatuksia koulun ja la linjoilla tuntuu oleharrastuksen yhdistämi- van Kotkan lyseon rehnen herättää urheilijoiden tori Mette Godenhjelm,
ja soittajien kanssa työs- jonka mielestä harraskentelevissä
opetusalan tukset pääsääntöisesti tuihmisissä?
kevat opiskelua. Hänen
Etelä-Kymenlaakson urhei- mukaansa harrastukset
luakatemian toiminnanjoh- opettavat tavoitteelliseen
taja Jiri Aurasen mukaan työskentelyyn ja tarjoavat
urheilu ja koulu eivät asetu vastapainoa kouluarkeen.
toisiaan vastaan. Päinvas- Hän kuitenkin huomauttoin hän näkee, että harras- taa, että lukio-opinnot kärtuksilla on vain positiivinen sivät, jos opiskelija asettaa

harrastukset
opintojen
edelle ajankäytön ja motivaationkin osalta. Myös
Kotkan seudun musiikkiopiston rehtori Sini Lavastre on samoilla linjoilla
Godenhjelmin kanssa.
Aurasen mielestä oppilas
voi parhaiten vaikuttaa
koulun ja harrastuksen
yhdistämiseen opiskelemalla tunnilla. Kun oppilas
osallistuu aktiivisesti opetukseen,
harrastukseen
voi keskittyä vapaa-ajalla.
Auranen korostaa, että

koulun ja harrastuksen
yhdistäminen vaatii hyvää
suunnittelua.
Godenhjelmin
mielestä harrastuksia voitaisiin lukea hyväksi osana
opintoja. Lavastre toivookin, että tulevaisuudessa musiikinopintoja voitaisiin hyväksyä osaksi
lukio-opintoja.
JULIA HUOVINEN
Kotkan lyseo

Jos nyt rehellisesti puhutaan, kaikkihan sen
tietävät, että alaikäiset
käyttävät alkoholia, sekä
Suomessa että ulkomailla.
Yksi asia minua kuitenkin
ihmetyttää: miksi sitä, että
ei käytä alkoholia, joutuu
aina perustelemaan, mutta
alkoholin käyttämistä ei?
Olin Belgiassa opintomatkalla, ja hostini päätti ystävänsä kanssa järjestää
kotibileet. Eikä siinä sinänsä mitään. Belgiassahan
yli 16-vuotiaat saavat lain
mukaan juoda esimerkiksi
olutta. Itse olen absolutisti,
enkä aio juoda edes täytettyäni 18. Monet kerrat olen
kuullut ihmettelyä ja valintaani liittyvää painostusta.
Niin kävi myös Belgiassa.
Koko ajan kyseltiin, olenko nyt ihan varma ja enkö
haluaisi edes ihan pientä
maistiaista. Siellä ihmetys
oli vielä suurempaa kuin
Suomessa, koska ”olisin
saanut juoda”.
Alkoholin
terveyshaitat
huomioiden on hassua,
että absolutismia ihmetellään ja alkoholin käyttöä pidetään täysin normaalina.
Kävisi enemmän järkeen,
jos alkoholin käyttöä ky-

seenalaistettaisiin. Alkoholi
on terveydelle haitallista, ja
sen ongelmakäyttö aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Jos
alkoholi löydettäisiin nyt,
siitä tuskin tulisi laillista.
Alkoholista on tullut historian saatossa sosiaalisesti
merkittävä. Sitä voisi jopa
verrata kahviin. Se kuuluu
tietynlaisiin tilaisuuksiin,
ja sitä kammoksutaan, jos
joku ei näissä tilanteissa
haluakaan nauttia alkoholia. Bileissä pelätään, että
selvin päin olijat muistuttelevat kännäävien sekoiluista, tai heidät oletetaan heti
ilonpilaajiksi, jotka eivät
osaa pitää hauskaa.
Moni nuori tai aikuinen, joka
ei käytä alkoholia, on varmasti saanut kuulla siitä.
Vaikka kohtuukäyttö onkin
ok, haluaisin silti haastaa
alkoholia käyttävät miettimään asiaa. Mitä toisen
juomattomuus muka vie
sinulta pois?

Olivia Ettanen
Karhulan lukio

Matka Euroopan unionin ytimeen
Karhulan lukion nuoret ovat
mukana kansainvälisessä
projektissa.
Viisi Karhulan lukion opiskelijaa vieraili Belgiassa
Euroopan unionin Erasmus+-projektin tiimoilta.
Belgiassa vieraili opiskelijoita myös muista EU-maista. Reissussa perehdyttiin
Euroopan unioniin ja sen
toimintaan sekä vietettiin
aikaa paikallisten kanssa.
Eurooppalaisuudesta on
meille paljon hyötyä. Euroopan unionin projektin jäseninä me esimerkiksi pääsimme ilmaiseksi reissuun.
Karhulan lukio on mukana
EU:n Erasmus+-projektissa, jonka tarkoituksena on
lisätä nuorten tietoisuutta eri alueiden todellisuu-

desta,
eurooppalaisten
kansalaisten oikeuksista
ja eurooppalaisesta identiteetistä. Projektissa mukana olijat pääsevät matkustamaan myös muihin
projektimaihin.
Ensimmäinen matka oli
marraskuun toisella viikolla
Belgiaan. Yövyimme belgialaisten
opiskelijoiden
perheissä Wavre-nimisessä
kylässä, mutta vierailimme
myös useita kertoja Brysselissä ja muutamassa muussa kaupungissa. Kävimme
muun muassa Euroopan
parlamentissa ja erilaisissa
museoissa sekä tutustuimme erilaisten aktiviteettien
muodossa Euroopan instituutioihin ja niiden toimintaan. Opimme paljon siitä,

miten
eurooppalaisuus
vaikuttaa elämäämme ja
haastattelimme myös muiden maiden opiskelijoita:
mitä eurooppalaisuus heille
merkitsee, ja miten se näkyy
heidän arjessaan?
Euroopan unionin jäseninä saamme paljon hyötyjä,
jotka eivät ilman EU:ta olisi
mahdollisia. Voimme esimerkiksi opiskella tai työskennellä missä tahansa
EU-maassa samoin edellytyksin kuin kyseisen maan
kansalaiset, matkustaa Euroopassa helposti, soittaa ja
lähettää tekstiviestejä EU:n
alueella samalla hinnalla
kuin kotimaassa sekä tilata
tuotteita EU:n alueelta ilman tullimaksuja. Myös koronakriisissä EU:sta on ollut

Luokiolaisnuoret EU:n eri maista tapasivat Belgiassa ja
vaihtoivat ajatuksia eurooppalaisuudesta.
apua: EU on huolehtinut siitä, että jäsenmaat ovat saaneet rokotteita tarpeeksi,
ja koronapassi on yhteinen
koko EU:n alueella. Yhteinen
valuutta helpottaa rahanvaihtoa ja tuotteiden ostamista eri maista.

Opiskelijoiden haastatteluissa esiin nousi samoja
hyötyjä, joita jo mainitsimmekin. Matkustamisen
helppoutta ja yhteistä valuuttaa kehuttiin, sillä ne
näkyivät
konkreettisesti
ollessamme reissussa. Eräs

italialaispoika puhui myös
kauniisti siitä, millaista yhteisöllisyyttä
Euroopan
unioni luo. Hänen mukaansa on hienoa olla osa suurta
yhteisöä, joka ylittää kielimuurit ja valtioiden rajat. Se
on suurempaa kuin osaamme edes kuvitella. Euroopan unioniin kuuluu yli 500
miljoonaa ihmistä, ja meitä
kaikkia yhdistää yksi asia:
eurooppalaisuus.
OLIVIA ETTANEN,
RUUT KURTTI JA
HEIDI WESTERHOLM
Karhulan lukio
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URHEILU

Tanssin ja voimistelun juhlaa
Tanssillista voimistelua harrastetaan Kot- harrastamisen lisäksi laji
kassa vain Kotkan Naisvoimistelijoissa. toimii myös tukena ja lisänä

Sara Hämäläinen on 13-vuotias kotkalaisnuori, joka on
aiemmin harrastanut taitoluistelua ja telinevoimistelua. Karhulan yläkoulua
käyvä Sara alkoi etsiä uutta
lajia, jossa voisivat yhdistyä
hänen suurimmat mielenkiinnon kohteensa eli voimistelu ja tanssi.
Äitinsä Nina Hämäläisen
avulla Sara löysi tänä syksynä Kotkan Naisvoimistelijat,
jossa voi harrastaa tai kilpailla tanssin ja tanssillisen
voimistelun joukkueessa
Fionessa.
– Heti ensimmäisistä harkoista lähtien innostuin lajista ja tiesin, että tämä on
mun juttu, Sara Hämäläinen
kertoo.
Sara halusi nimenomaan
sellaisen lajin pariin, jossa
voi kilpailla joukkueessa.
– Meillä onkin hyvä joukkuehenki ja harkoissa on kivaa.
Nina Hämäläinen tietää, että
Sara halusi harrastukseen,

muille urheilu- ja liikuntaharEIJA ANTTILA rastuksille, näyttämötaiteille ja musiikkiharrastukselle.
joka motivoi kehittymään.
Kotkassa lajia harrastetaan
– Tässä lajissa kiehtovat vain Kotkan Naisvoimisteuuden oppiminen ja moni- lijoissa. Valmennusvastuu
puolisuus, Fione-joukkueen on Tia Räihällä, joka lienee
johtajana toimiva Nina Hä- ainoa lajin koulutuksen saamäläinen kertoo.
nut kotkalainen nuorten
Lajina tanssillinen voimis- valmentaja.
telu on tosi vanha, mutta – Fioneen on hakenut tyttöse on "nostanut päätään" jä monista eri urheilutausuudelleen viime vuosina, ja toista kuten palloilulajeista
nuorten joukkueiden määrä ja muista esteettisistä lajeison kovassa kasvussa.
ta, Tia Räihä kertoo.
Tanssillinen voimistelu on Korona on valitettavasti
suomalaiseen naisvoimis- vaikuttanut myös tämän
teluun pohjautuva laji, jonka lajin harrastajamääriin. Kossielu ja sydän ovat keskus- ka kyseessä on joukkuelaji,
talähtöisyydessä ja liikkeen harjoittelemaan ei ole pääsvirtaavuudessa ja joihin syt normaalisti ja taukojakin
yhdistyvät liikunnan lisäksi on tullut rajoituksista johrytmisyys, luovuus, esteet- tuen. Uusia harrastajia siis
tisyys ja ilmaisullisuus.
toivotaan kovasti mukaan
Tanssillisen
voimistelun kilpailutoimintaan, ensisiydin on keskustalähtöisyys jaisesti 12-16-vuotiaita urja liikkeen virtaavuus.
heilijoita. Lisäksi harrastava
Tanssillisen
voimistelun joukkue pyritään muodosparissa on mahdollista har- tamaan halukkuuden murastaa kevyesti tai tavoit- kaan, hakevien urheilijoiden
teellisemmin ja osallistua iän perusteella.
kilpailuihin. Täysipainoisen – Haluamme tehdä lajiamme

Sara Hämäläinen (vas.), Maria Orola ja Miisa Laitinen.( Kuvaaja: Mirka Kuitunen)
tunnetuksi. Itsensä ilmaisemiseen tanssillinen voimistelu sekä tanssi ovat loistavia lajeja.
Fione kilpailee sekä Voimisteluliiton järjestämissä tanssillisen voimistelun
ja tanssin kilpailuissa että
tanssiyhdistysten järjestämissä tanssikilpailuissa.
Kilpailuohjelma
vaihtuu
kausittain ja koreografia

sommitellaan ammattikoreografin toimesta molempiin kisoihin sopivaksi. Fione
on menestynyt kilpailuissaan hyvin.
– Kaikki tytöt ovat kehittyneet todella paljon, Tia Räihä kehuu suojattejaan.
Fysiikkavalmentajana Fionessa toimii Mari Vilkas,
fysioterapiasta
vastaa
OMT-fysioterapeutti Juha

AVAJAISKONSERTTI
- MUSIIKKIA MAAILMAN NÄYTTÄMÖILTÄ

WAGNER & BRAHMS:
ELÄMÄÄ SUUREMPAA

Ke 19.1. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 20.1. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Olari Elts
J. Sibelius: Belsazarin pidot -orkesterisarja op. 51
J. Sibelius: Canzonetta op. 62a (sov. I. Stravinsky)
I. Stravinsky: Pulcinella-sarja
R. Strauss: Porvari aatelismiehenä -sarja op. 60

Ke 16.3. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 17.3. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Anna-Maria Helsing
Solisti: Julia Sporsén, sopraano
J. Brahms: Serenadi nro 1, D-duuri, op. 11
R. Wagner: Aaria "Dich, teure Halle"
(oopperasta "Tannhäuser")
R. Wagner: Siegfried-idylli
R. Wagner: Wesendonck-laulut (sov. Felix Mottl)

FOLKFONIAA
Ke 2.2. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 3.2. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Jaakko Kuusisto
Kansanmusiikkiyhtye Frigg ja Kymi Sinfonietta

KÄYRÄTORVIGURU RADOVAN VLATKOVIĆ
Ke 16.2. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 17.2. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Henriikka Teerikangas
Solisti: Radovan Vlatković, käyrätorvi
A. Tarrodi: Serenade in Seven Colours
W. A. Mozart: Käyrätorvikonsertto nro 3
L.-E. Larsson: Concertino käyrätorvelle ja jousille
W. A. Mozart: Serenadi c-molli "Nachtmusik"

RAKKAUDESTA BAROKKIIN
Ke 23.2. klo 19 Kotkan konserttitalo
Liidaus: Raymond Cox
A. Vivaldi: Konsertto kahdelle trumpetille ja jousiorkesterille
J. S. Bach: Konsertto viululle ja oboelle
F. Couperin: L'Apothéose de Lully
J. S. Bach: Italialainen konsertto

PUUT KERTOVAT
– VALOKEILASSA FAGOTTI
Ke 9.3. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 10.3. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Olari Elts
Solisti: Martin Kuuskmann, fagotti
J. Sibelius: Puusarja op. 75 (ork.sov.: E. Pingoud)
P. R. Pálsson: PLAY
(Kymi Sinfoniettan ja Viron kansallisen
sinfoniaorkesterin yhteistilausteos)
R. Hahn: Mozart-alkusoitto kamariorkesterille
W. A. Mozart: Sinfonia nro 39

LASTENKONSERTTI: MUSII-KISSA!

Hiltunen, ja koreografiat
tekee tanssija-koreografi
Marttaleena Nikkari.
Harrastajaksi seuraan voi
ilmoittautua päävalmentaja Tia Räihälle sähköpostiin
tia.raiha@gmail.com.
Lisätietoja lajista: http://
www.kotkannaisvoimistelijat.com

KEVÄÄN
2022
A
OHJELM
VAPUN ILOA JA NOSTALGIAA!
La 30.4. klo 19 Kotkan konserttitalo
Su 1.5. klo 12 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Heikki Elo
Laulusolistit: Anne Mattila & Mikael Konttinen

HÄIVÄHDYS FOLKIA

Ke 30.3. klo 18 Kotkan konserttitalo
To 31.3. klo 18 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Jukka Myllys
Rooleissa: Silja Sillanpää (Katti Matikainen)
ja Ville Mononen (Nakkirakki)
Liput: 12 € (ei kuulu kausikorttiin)
Perhelippu: 40 € (sis. 2 aik. ja 2 lasta tai 1 aik. ja 3 lasta)

Ke 11.5. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 12.5. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Dimas Ruiz Santos
Solisti: Essi Höglund
I. Moberg: Landtlig dans (Maalaistanssi)
A. Dvořák: Romanssi f-molli op. 11, B. 39
G. Ligeti: Concert românesc
F. Schubert: Sinfonia nro 6 C-duuri, D. 589

ETÄINEN KAJO – DISTANT LIGHT

NUORTEN SOLISTIEN KONSERTTI

To 7.4. klo 19 Kotkan konserttitalo
Kapellimestari: Jaroslav Zabojarkin
Solisti: Nikita Boriso-Glebsky, viulu
S. Prokofjev: Sinfonia nro 1 D-duuri op. 25
P .Vasks: Distant Light, konsertto viululle ja orkesterille
O. Respighi: Gli Uccelli (Linnut)
M. Ravel: Ma mère l’Oye (Hanhiemo)

J. S. BACH: JOHANNES-PASSIO
Ke 13.4. klo 19 Kouvolan Keskuskirkko
To 14.4. klo 19 Kotkan kirkko
Kapellimestari ja tenori: Topi Lehtipuu
Kuoro: Kotkan Kantaattikuoro
J. S. Bach: Johannes-passio

KAUSIKORTILLA SÄÄSTÄT!

Saat myös muita etuja! Osta oma kausikorttisi
heti kevätkauden alussa!

Ke 18.5. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 19.5. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari: Esa Heikkilä
Solistina Pohjois-Kymen ja Kotkan
seudun musiikkiopiston nuoria taitureita
Liput: 19/16/11 €

ELÄMÄN MAKUJA - KYMI
SINFONIETTAN MUUSIKOT ESTRADILLA
Ke 1.6. klo 19 Ravintola Meriniemi, Kotka
Kymi Sinfoniettan kamarimusiikkikokoonpanot ja
pianisti Irina Zahharenkova
M. Glinka: Septetto Es-duuri
S. Rahmaninov: Trio élégiaque nro 1 g-molli
W. Lutosławski: Dance preludes,
kamariorkesteriversio
B. Martinů: Les rondes, H. 200
Liput: 19/16/11 € (ei kuulu kausikorttiin)

LIPUT Aikuiset 25 € / Eläkeläiset 20 € / Opiskelijat ja työttömät 11 € (ellei toisin mainita) KAUSIKORTIT
Kotka 170 / 120 / 75 €, Kouvola 125 / 85 / 55 € MYYNTIPAIKAT www.ticketmaster.fi, Orkesteritoimisto
(ma–to 10–12 ja 13–15), Kouvolan Manskin piste (ti 11-16), Kuusankoskitalo (ma 12–16, ke 12–18,
pe 12–16) ja KooKoon toimisto (ti–to 10v16). HUOM! Muutokset mahdollisia • www.kymisinfonietta.fi
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SIKS & JUST

PAIKALLISESTI
PARASTA
Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

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

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

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

Varaosia jo vuodesta 1970.

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.

16,norm. 19,80€

kuponki voimassa
31.1.22 asti

Tilaa lahjaksi,

Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

Hyvää joulua ja uutta vuotta!

MiX

KOTK A

Kotkan Varaosakulma Oy

Huoltokatu 1, Metsola, KOTKA

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

puh. (05) 228 1281

Su 19.12. KaVe - Isku
Su 9.1. KaVe - NJ Akatemia

Liput 10 €
Eläk. 5 €

Karhulan Veikot
lentopallon miesten 1-sarjaa
Karhulan liikuntahallilla

Tule kannustamaan Kave voittoon!

Avoinna ma-pe
la ja su

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

Siks

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

Just


 
   
         
    

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








RENKAAT JA VANTEET MYY
Raakunkuja 3, Karhula

JYLPYN KYLÄKAUPPetA
tarvikke
• remontti- ja maalaus
• työkonevuokraus

0500 654 301

ML VUOKRAUS

“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

1) 40.
2) He ovat James Bond
-kirjoissa ja -elokuvissa
esiintyviä rikollishahmoja.
3) Yhdeksän prosenttia.
4) Yhden kerran; 20. tammikuuta 1975, Finlandia-talossa Helsingissä.
5) Maksuvalmiutta, esimerkiksi yrityksen kykyä selviytyä maksuista ajallaan.
6) Rosa (Rosalia) Mäkinen.
7) 33,9 prosenttia.
8) Raija Toiviainen
9) Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoitoon.
10) Mikael Agricolan.
11) 24 vuotta. Tanskasesta tuli maailmanmestari
Sveitsissä vuonna 1997.
12) Noin 21 miljoonaa euroa.

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

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
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Tilaa helpo
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U
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kotiinkuljetu
.
tai noutona

Puumarket

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

0

95
/jm

15 x 95mm
Helmipaneeli valkoinen
2. laatu

1

99

saumatasoite

29

90
10 L

Technonicol 70
Professional

Silora LF
saumatasoite

29

/jm

Silora J

90
10 L

5

Puumarket
KOTKA

Pistoolivaahto

90
/plo

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