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PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Äänellä on merkitystä?
Koko Kymenlaakson puolesta kirjoittaminen ei liene
viisasta näin aluevaalien keskellä. Sillä ei ehkä saa
ystäviä sen paremmin Kotkasta kuin Kouvolastakaan. Molemmissa olen asunut ja tykännyt.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen arvion mukaan kuitenkin ihan jokaisen kymenlaaksolaisen on syytä olla huolissaan sosiaali- ja
terveyspalveluistaan.
Yhteistyö on ainoa mahdollisuus parempaan niin
kauan, kun Kymenlaakso on maakunta ja hyvinvointialue. Jos sopua ei löydy, revittäköön sitten
maakunta kahtia etelään ja pohjoiseen kuten on
ehdotettu.
Kaksinapaisessa, taloudellisesti taantuvassa maakunnassa päätöksenteon ongelmat korostuvat.
Etelä ja pohjoinen riitelevät ähes kaikesta tai siltä se
ainakin näyttää.
Usko politiikkaan on koetuksella. Julkisuudessa ehdokkaat korostavat ajavansa koko maakunnan etua,
mutta turuilla ja toreilla he kehottavat äänestämään
oman kunnan ehdokasta puolueesta riippumatta.
Toisaalta sote-uudistusta ei ole edes laitettu täytäntöön, kun nykyisestä oppositiosta jo huudetaan,
että uudistus kokee täyden remontin, jos seuraavissa eduskuntavaaleissa valta vaihtuu. Pessimisti pelkää, että Kotkan ja Kouvolan riitely siirtyy vain pöydästä toiseen. Optimisti toivoo, että yhteinen sävel
löytyy vihdoin pakon edessä.
Jokaisen todellakin kannattaa miettiä, minkä numeron lappuun sunnuntaina raapustaa ellei sitä jo ole
tehnyt. Se nyt vaan on useimmille ainoa tapa vaikuttaa. Mikä äänen merkitys on? Sitä kysyy näissä
vaaleissa taas yhä useampi.

Herraviha ja muita kantavia voimia
Vaikka olen jättänyt kaikki viralliset poliittiset ja luottamusmiehelliset toimet, huolestun yhä virheellisten
tietojen levittelystä ja niillä hersyttelystä. Usko yhteisten asioiden hoitoon on näyttävästi livennyt pienen,
äänekkään joukon herravihaksi. Kotkan esimerkinä kelpaa muistokivien kasaaminen torille, kun tieto kaupunginpuutarhurin erottamisesta ilmoitettiin. Virkamiehet
paha, puutarhuri hyvä, vaikka työsuhteen purkuperusteista ei kasaajilla ollut tuontaivaallista hajua. Päätelmiin
riitti silkka päättäjäviha.
Työuupumus
Väärän tiedon jakaminen ylityöpakosta on joko ay-liikkeen tiedotushutilointia, tai sitten työntekijän omaa,
tahallista väärinymmärrystä. Ylitöitä ei voi teettää ilman
työntekijän suostumusta ja piste. Ainoastaan pelastustoimi, lääkärit ja poliisit ovat poikkeus. Miten tämä on niin
vaikea ymmärtää?
Työuupunut väittää usein, että ylityön syynä on solidaarisuus työkavereita kohtaan, työn menettämispelko,
työnantajan hiljainen painostus tai mitäsitäonkaan. Kuitenkaan mikään luetelluista syistä ei ole pätevä. Uupuminen ei ole solidaarisuutta, sillä kun oikea burn out kohtaa,
työkaverit ovat entistä pahemmassa pulassa. Työnantajan hiljaiseen painostukseen on suurilla yrityksillä helplinet sun muut, ja loppupeleissä voi uhan ilmiantaa suoraan liitolle tai AVI:in, jos työsuojelu- tai luottamushenkilö
on saamaton. Erottamiseen ylityökieltäytymisestä ei
ole koskaan, ja sen tietää tietämättöminkin työnantaja.
Vaikka ylityön teettäminen on kannattavaa noususuhdanteessa tiettyyn rajaan saakka, yksikään työnantaja ei
lähde pakkoa riitauttamaan, koska oikeudessa tulisi varma tappio.
Joten ylityön tekemiselle voi löytyä syy myös ahneudesta ja oman jaksamisen yliarvioinnista. Onhan se mu-

kava saada tuplapalkkaa, jota perustyöllä ei hanki. Ja kun
väsyttää, uhriudutaan. Moni puoltaa sairaanhoitajienkin
lisäpalkkaa, mutta kuinka se auttaisi työssäuupumista?
No ei tietenkään mitenkään, jos ylitöitä tehdään entiseen malliin. Ainoa apu löytyy lisätyövoimasta, jota palkataan ylityöstä säästyneillä euroilla. Koulutettua väkeä
löytyy kyllä muualta maailmasta, ja avustaviin tehtäviin,
jotka vähentävät koulutettujen työtaakkaa, löytyy tekijöitä kotimaastakin.
Huono johtaminen
Kukapa ei olisi joskus arvostellut esimiestään? Mutta
sitten ovat ne, jotka uskovat taivaankannenkin romahtamisen olevan esimiehen hallinnassa.
Katsoin Metsäjätti-elokuvan, ja siinä hyvin selkeästi esitettiin, missä varsinaiset päätökset tehdään. Jos
yksi ei suostu noudattamaan ylhäältä ohjattuja käskyjä, tilalle löytyy aina toinen. Usein lähiesimies pystyy
ainoastaan kääntämään toisen poskensa. Taivaankansiuskovaiset sensijaan kykenevät myrkyttämään
koko työyhteisön. Jos taas terveydenhoidossa huonoa
johtamista on sairaanhoitajien palkkaus, silloin sinun ja
minun, kansan, tulee olla valmis kaivamaan lisää kuvetta
kustannuksiin.

Aluevaalit
Äänestäkää, ja arvostakaa äänestäessänne osaamista ja tietoa yhteisten asioiden hoitamisesta, älkää kivien kasaajia.

Ea Mannerkorpi

JORMA JYRKILÄ

KOLUMNI

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

Kunnat uuden edessä
Menossa on paraikaa Suomen ensimmäiset aluevaalit. Itse en ole kansanvallan
yhteydessä koskaan tavannut niin epätietoisia kansalaisia kuin tällä kertaa. Ihmiset
eivät tiedä, mistä aluevaltuusto päättää ja
mikä on valtuuston toimivalta.
Tietyllä tavalla on kuitenkin hyvä, että
vaalit suoritetaan erillään muista äänestyksistä. Vain niin saadaan selville, kuinka
paljon ihmiset uutta hyvinvointialuetta arvostavat. Tämä kokeilu on kuitenkin ainutkertainen. Jatkossa aluevaalit yhdistetään
kuntavaalien kanssa samaan ajankohtaan.
Hyvinvointialueen toimiala on tärkeä. Uskon, että sosiaali- ja terveystoimi on jokaisen ihmisen arvojärjestyksessä hyvin
korkealla. Myöskään pelastussektoria, joka
on hyvinvointialueen toinen päätoimiala,
ei voi väheksyä. Se on palvelu, jonka on yksikertaisesti oltava kunnossa. Ehkä juuri
siksi mm. Kymenlaakson entinen pelastusjohtaja Vesa Parkko on asettunut ehdokkaaksi ja on valmis antamaan asiantunte-

muksensa uuden organisaation käyttöön.
Kunnille tilanne tulee olemaan uusi. Niiltä
häviää puolet menoista, mutta myös valtava määrä tuloja. Kuntien veroprosentteja alennetaan koko maassa keskimäärin
12,39 prosenttia. Velat jäävät silti kokonaisuudessaan kuntien kontolle.
Monelle kunnalle sote saattaa ainakin
aluksi olla helpotus. Kuntien muut menot
ovat viime vuosina olleet hyvin hallinnassa, mutta sosiaali- ja terveystoimi on ollut haaste. Kustannusten kasvu on ollut
seurausta Suomen vanhenemisesta ja
valitettavasti koko Kymenlaakson ikärakenne on harmaantumisen suhteen maan
kärkiluokkaa.
Kun aikaa kuluu, on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi Suomen kuntarakenne
muuttuu. Toiset sanovat, että sote betonoi kuntarakenteen siitä huolimatta, että
joissakin kunnissa valtuuston tehtäväksi
jää hieman karikoiden yksi ala-aste ja yksi

viemäri. Mutta on myös niitä, jotka uskovat
radikaaliin kuntareformiin. Monelta kunnalta loppuvat yksinkertaisesti rahat ja ne
joutuvat pakkoliitosselvitykseen, tai että
kuntien poliitikot kyllästyvät siihen, että
oikeaa päätettävää ei ole.
Uskon, että Kotka, Hamina ja Pyhtää säilyvät itsenäisinä kuntina sotesta huolimatta. Pyhtäätä kotkalaiset ovat säännöllisin väliajoin hamunneet, mutta Pyhtään
meno näyttää tällä hetkellä niin pirteältä,
että liitos jää haaveeksi, jos sitä saarella
joku ehdottaa. Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat siihen sarjaan, jonka on syytä miettiä
tulevaisuuttaan. Muuta ohjetta en anna.
Kotkalle uusi tilanne ei ole helppo. Suurin
ongelma lienee velkaantuneisuus. Kotkan
konsernivelka tulee uudistuksen jälkeen
olemaan n. 450 prosenttia suhteessa verorahoitukseen. Samassa sarjassa painivat

sellaiset kunnat kuin Halsua, Lestijärvi ja
Kyyjärvi. Totuuden nimessä on kuitenkin
mainittava, että hyvin velkaisia ovat myös
kaupunkikentän dynamot: Turku, Tampere
ja Espoo.
En ole ollut hyvinvointialueuudistuksen
kannattaja, koska se erottaa
kunnat sotesta.
Kehotan silti
kaikkia käyttämään
äänioikeuttaan.

Kari Häkämies
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?

LUKIJALTA

1) Minkä eurooppalaisen suurkaupungin nähtävyyksiin kuuluvat sellaiset kohteet kuin Bellevuen linna,
Pergamon-museo ja Punainen raatihuone?

Koti ei aina ole paras hoitopaikka.
Suomen historian ensimmäiset aluevaalit käydään
23.1.2022. Niissä myös Kymenlaaksoon
valitaan
aluevaltuusto, joka pääsee
ratkomaan kunnille aiemmin kuuluneita sosiaali- ja
terveyspalveluiden kysymyksiä, sekä myös palo- ja
pelastustoimen asioita.
Korjattavaa riittää ja haasteet ovat valtavat. Olen ilolla pannut merkille, kuinka
tämänkin lehden palstoilla
eri puolueiden ehdokkaat
ovat laajalti tuoneet esille
parannusehdotuksiaan.
Itse olen laskenut peräti
116 isompaa tai pienempää
epäkohtaa, jotka tulisi joko
kiireellisesti, tahi pidemmällä aikajänteellä saattaa
kuntoon.
Yksi tärkeimmistä ongelmakohdista on vanhusten-

hoito. Jo vuosikymmenten
ajan on suuntauksena ollut, että laitoshoidon sijaan on yritetty keskittää
hoitoa ja hoivaa asiakkaiden koteihin. Näin ei olla
toimittu ainoastaan vanhusten kanssa, vaan myös
esimerkiksi vammaisten ja
mielenterveyspotilaiden.
Ajatus on kaunis ja myös
kannatettava. Kukapa ei
haluaisi mieluummin olla
kotonaan, kuin laitoksessa.
Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa. Kuntien taloudelliset satsaukset kotona
annettaviin
palveluihin
eivät ole olleet lähellekään
riittäviä suhteessa alati
kasvavaan asiakasmäärään. Moni uupuu työssään
ja vaihtaa alaa, eikä uusia
tulijoita tahdo Filippiinejä
lähempää löytää. Potilas-

turvallisuuden suhteen on
syntynyt vaaratilanteita,
kun hoitajilla ei ole ollut
yksityiskohtaisesti aikaa
paneutua riittävällä tarkkuudella jokaisen asiakkaan henkilökohtaiseen
tilanteeseen.
Jonot kunnallisiin hoitolaitoksiin ovat pitkät. Samaan aikaan yksityisen
puolen palveluntarjoajien
yksiköissä on tilaa yllin
kyllin. Kunnat (Kymsote)
haluavat säästää ja siksi
yksityisen puolen, vain ja
ainoastaan hieman kalliimpiin laitoksiin, ei tahdota
ketään sijoittaa. Asiakkaita
pidetään viimeiseen saakka omaishoidon ja kotipalvelun piirissä. Pitää muistaa, että keskimäärin neljä
kotipalvelun käyntiä vuorokaudessa yhtä potilasta

12 KYSYMYSTÄ

kohden tulee jo kalliimmaksi, kuin saman potilaan
asuminen palvelutalossa.
Aluevaalien jälkeen sotepalveluiden rahoitus tulee
valtiolta. Alueen kuntien
ja Kymsoten tarve hakea
säästökohteita vanhusten
palveluista lakkaa ainakin
hetkeksi. Haluan uskoa,
että siihen loppuu myös
liian huonokuntoisten ihmisten hoitaminen kotona ja vajaakäytöllä olevien
yksityisen puolen palvelutalojen käyttöaste nousee reilusti yli aluevaalien
äänestysprosentin.
Juho Eerola, Perussuomalaiset, Kotka
Eduskunnan toinen
varapuhemies.

2) Kuinka monta sokerijuurikasta kuluu yhden taloussokerikilon valmistamiseen?
3) Meneillään olevissa aluevaaleissa (varsinainen
vaalipäivä on tulevana sunnuntaina) valitaan hyvinvointialueille valtuustot, jotka aloittavat toimintansa
maaliskuussa. Mikä on asukasluvultaan pienin manner-Suomen hyvinvointialueista?
4) EU:n jäsenmaista vain yksi on varustautunut ydinasein. Mikä se on?
5) Nykyisen Arto Tolsa Areenan alueella, Fuksin niityllä on pelattu jalkapalloa jo 1930-luvulta alkaen, aluksi
hiekkakentillä. Milloin tehtiin ensimmäinen nurmikenttä silloiseen Kotkan urheilukeskukseen?
6) Kuinka monta kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta Suomessa tehtiin vuonna 2020?
7) Maata kiertävien satelliittien määrä kasvaa vauhdilla, joka alkaa tuottaa jo ongelmia mm. avaruuden
tutkijoille ja tähtien tarkkailijoille. Kuinka paljon satelliitteja taivaalla arvioidaan nyt olevan?
8) Mikä on Kymenlaakson maakuntalintu?

”Pompottelu pois sosiaali- ja terveyspalveluista”
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on minulle tärkeätä jo ammattini
puolesta. Tämän suuren
muutoksen
kynnyksellä
tavoitteenani on vaikuttaa
nyt siihen, että asukkaita
ei pompotella taholta toiselle kenenkään ottamatta
kokonaisvastuuta kuntalaisen ongelmista. Kotkassa aikoinaan ennen ”Väestövastuujärjestelmään”
siirtymistä, me terveysalan
opettajat nostimme lehtien
palstoilla esiin ”Pompottelu
pois terveydenhuollosta”
periaatteen. Väestövastuujärjestelmä otettiin käyttöön, siihen oltiin tyytyväisiä, mutta se lopetettiin
lääkäripulan vuoksi myöhemmin. Nyt hyvinvointialueellamme
halutaan
sujuvia palvelupolkuja jo
kustannusten säästämisenkin vuoksi. Ei nimittäin
ole halpaa kuskata ikääntynyttä ambulanssilla kodin,
keskussairaalan ensiavun,
terveyskeskussairaalan ja
kodin väliä. Henkilöstön
saatavuuteen ja palvelujen
muotoon ja laatuun liittyviin ongelmiin ei ole help-

poja ratkaisuja. Ongelmien
ratkaiseminen edellyttää
uudenlaista ajattelua henkilöstön
rekrytointikäytännöissä,
koulutuksen
uudistamisessa, osaamisen tunnustamisessa ja
johtamisessa.
Täällä Kymenlaaksossa eri
kuntien Sote-hallinnot on
jo yhdistetty yhdeksi hallinnolliseksi organisaatioksi. Toivoa sopii, että tämä
hallinnollinen muutos on
säästänyt taloudellisia resursseja. Vapautuvat resurssit on siirrettävä perustoimintaan,
ihmisten
palvelemiseen. Ongelmana
on henkilöstön riittämättömyys. Siksi johtamisessa
tulee korostua henkilökunnan työkyvyn, osaamisen
ja työn mielekkyyden arvioiminen. Henkilökunta arvostaa sitä, että hänellä on
mahdollisuus käyttää ja uudistaa omaa osaamistaan.
Paljon puhuttu parempi
palkka voisi lisätä vaativaan
hoitotyöhön hakeutumista. Palkkaus voisi vähentää
ulkomaille hakeutumista.
Ei ole oikein, että suomalainen ilmainen koulutus

tuottaa työvoimaa ulkomaille. Sairaanhoitajan työ
on erittäin vastuullista ja
vaativaa työtä. Sosiaali- ja
terveysalan vetovoimaisuuteen, henkilöstön pysyvyyteen ja palvelun laatuun
vaikuttaa suuresti myös arvostava ja ihmislähtöinen
johtaminen. Miten tämän
päivän Sote -hallinnon johtajat ovat arvioineet oman
johtajaosaamisensa?
Palvelumuotoilun
näkökulmasta mielestäni pitkän aikavälin tavoitteeksi
on asetettava väestövastuualueet ja omalääkärijärjestelmä niin sosiaali- kuin
terveydenhuoltojärjestelmässä. Tällöin asiakkaalla
on turvallinen tunne siitä,
että hänet tunnetaan ja
kohdataan yksilönä. Ihminen kaipaa ongelmineen
asiantuntijan kohtaamista, koska tällöin voi esittää
kysymyksiä ja keskustella
itseä koskevista asioista.
On otettava huomioon se,
että iäkkäät ihmiset eivät
välttämättä pysty netissä kommunikoimaan, eikä
kaikilla ole yhteyksiä. Digi –
palvelut sitten täydentävät

palvelukirjoa. Niiden tarkoituksena on tehdä tilan
arvioita ja antaa neuvoja
ja opastusta. Lisättäisiinkö
palvelujen saatavuutta, jos
terveyskeskuksessa hallinnollinen ylilääkäri suunnittelisi työvuorot lääkäreiden
itsensä sijaan?
Palvelujen kehittäminen
hyvinvointialueen
SOTE-keskuksessa ketteräksi
vaatii aikaa, suunnittelua
ja innovatiivisia uusia päätöksiä. En pidä hyvänä sitä,
että julkisten terveyskeskuksien tai sosiaalipalvelujen sijaan jouduttaisiin
menemään
yksityiselle
palvelujen tuottajalle. Terveyskeskuksien toimivuus
on ratkaisevassa asemassa
sos- ja terveyspalvelujen
onnistumiselle. Laadukas
sosiaali- ja terveyskeskus
vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja merkittävästi käytettävissä olevia
resursseja.
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, SDP
terveysalan yliopettaja/
eläk., aluevaaliehdokas

Kymensuu 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).

9) Kuluttavatko suomalaiset enemmän rahaa alkoholijuomiin ja tupakkaan vai vaatteisiin ja jalkineisiin?
10) Tanssiaiskengät, Toipilas, Joutsenkaulainen tyttö
ja Haavoittunut soturi hangella ovat teoksia tunnetun suomalaisen taiteilijan tuotannosta. Kuka hän
oli?
11) Karsinnat Suomen edustajan löytämiseksi Eurovision laulukilpailuun on aloitettu. Missä kilpailu huipentuu 10.-14. toukokuuta?
12) 50 vuotta sitten, 20. tammikuuta 1972 puoluerekisteristä poistettiin puolue, jonka lyhenne oli TPSL.
Mikä oli sen nimi kokonaisuudessaan?
Vastaukset sivulla 11

Aluevaltuuston
kolme haastetta
Pian valittavien aluevaltuutettujen on tunnistettava
keskeinen kehityssuunta,
joka tulee vaikuttamaan
kaikkeen
kymenlaaksolaiseen päätöksentekoon
aluevaltuustossa. Kymenlaakson väkiluku tulee
pienenemään ja väestö
vanhenee.
Erilaisten palveluiden on
muututtava
palvelutarpeen mukaan. Valtuutettujen on pysyttävä ajantasalla muutoksessa, vaadittava
virkamiehiltä uusia ratkaisuja palveluiden toteuttamiseen ja huolehdittava,
että ihmiset pysyvät mukana muutoksessa.
Itse näen kolme kohtaa,
joissa valtuuston on erityisesti onnistuttava.

1. Keskussairaalan kehittäminen on tärkeää ja samalla huolehditaan että,
terveysasemat pystyvät
tarjoamaan riittävää tukea
asiakkaille.
2. Vanhusten palveluihin
on varattava lisää resursseja. Jos palveluasuminen,
kotihoito, omaishoito jne.
eivät toimi, tulee sairaanhoito ruuhkautumaan.
3. Lapsia ja nuoria ei saa
päästää syrjäytymään. On
löydyttävä uusia keinoja,
joilla puututaan erityisesti
nuorten mielenterveys- ja
päihdeongelmiin sekä lastensuojelun tarpeeseen.
Riku Pirinen aluevaaliehdokas (sd.), Kymsoten hallituksen jäsen
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UUTISET

Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskusairaalan remontteihin kuluu rahaa THL:n arvion mukaan
yhteensä 170 miljoonaa
euroa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Maakunnan tulevilla päättäjillä
on edessään melkoinen savotta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) tänään julkaisema arvio Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluista vuonna 2020 on melkoisen synkkää
luettavaa, eikä tulevaisuuskaan näytä
valoisalta.
JORMA JYRKILÄ
– Kymenlaakson alueella väestön palvelutarve on suuri.
Syntyvyys on vähäistä, ja
ikääntyneiden väestöosuus
on maan suurimpia. Alueen
väestöstä yli 80 prosenttia
asuu Kotkan ja Kouvolan
kaupungeissa. Keskuskaupungit ovat menettäneet
asukkaitaan muuttotappiona muille alueille. Ennusteiden mukaan alueen väestön
väheneminen jatkuu myös
tulevina vuosina, arviossa
todetaan.
Suomen sahateollisuus käytännössä syntyi Kotkaan
1870-luvulla. Metsäteollisuuden kirkkain kukoistuskausi ylsi tämän vuosituhannen puolelle, mutta sen
päättyminen 2000-luvun
puolivälissä iski pahiten Kymijoen varrella.
Talouden
kutistuminen näkyy nyt ihmisten
hyvinvoinnissa.

– Kymenlaakson elinkeinorakenne on muovautunut
2000-luvulla
erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä.
Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on suhteellisesti maan
eniten. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmat
korostuvat.
Pahoinvointi
kasvaa
myös lasten ja nuorten
keskuudessa.
– Lapsiperheiden ongelmat
ovat alueella moninaisia, ja
ne lisäävät lasten ja nuorten palvelujen tarvetta.
Korona-aika on näyttänyt
lisänneen alueen lasten
psyykkistä pahoinvointia
edelleen. Alueen oman tiedonannon mukaan vuoden
2021 huhtikuussa lastenpsykiatrian lähetteiden määrä kaksinkertaistui edeltävän vuoden vastaavaan

ajankohtaan verrattuna.
Paljon parjattu Kymsote on
THL:n arvion mukaan pystynyt luomaan pohjaa tulevalle hyvinvointialueelle
kolmen toimintavuotensa
aikana.
– Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä luo hyvän
perustan tulevan hyvinvointialueen
toiminnan
aloittamiselle. Ensimmäisten toimintavuosien aikana
koko aluetta koskevia toimintakäytäntöjä ja palvelujen myöntämisen kriteerejä
on yhtenäistetty, palveluja
kehitetty ja henkilöstöresurssien käyttöä tehostettu. Palveluverkkoa on
uudelleen muotoiltu palvelurakennetta keventämällä.
Kahden kaupunkikeskuksen ja sairaalan malli haastaa kuitenkin palveluverkon
kehittämistä ja kustannuskehityksen hallintaa. THL:n
raportin mukaan Kotkassa
sijaitsevaa keskussairaalaa
remontoidaan
yhteensä
arviolta 170 miljoonalla eurolla. Kouvolaan on rakennettu Ratamo-keskus 70
miljoonalla.

– Lähivuosina sosiaali- ja
terveydenhuollon
kustannusten nousupaineita
lisäävät erityisesti väestön ikääntymiseen liittyvä
palvelutarpeen kasvu, kiristyvät lakisääteiset velvoitteet sekä palkkojen yhtenäistämisestä aiheutuvat
lisäkustannukset.
Vuonna 2020 Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja
terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 687,0 miljoonaa euroa (4 220 euroa / asukas).
– Asukaskohtaiset kustannukset olivat maan neljänneksi korkeimmat ja 16,5
prosenttia keskimääräistä
suuremmat. Palvelutehtäväkohtaisesti tarkasteltuna suurin poikkeama maan
keskiarvoon oli päihdehuollon erityispalvelujen
asukaskohtaisissa kustannuksissa, jotka olivat maan
korkeimmat edeltävän vuoden tapaan.
Hattua pitää nostaa niille, jotka tässä tilanteessa
haluavat lähteä ajamaan
yhteisiä asioita ja vielä vapaaehtoisesti. Onnea ja
jaksamista aluevaaleissa
valituiksi tuleville.

THL:n keskeisiä havaintoja Kymenlaakson alueelta:
Kymsote-kuntayhtymä on toiminut vuodesta 2019
alkaen. Toimintakäytäntöjä on jo yhtenäistetty ja
toiminnallista integraatiota kehitetään aktiivisesti
edelleen.
z Kaksi keskuskaupunkia ja kaksi sairaalaa
asettavat haasteita palveluverkon kehittämiselle ja kustannusten hallintaan, varsinkin kun väestö vähenee alueella nopeasti.
z Palvelurakennetta kevennetään aktiivisesti, mutta esimerkiksi ikääntyneiden kotihoitoa
ja kotiin vietäviä palveluja pitää vahvistaa, jotta
asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.
z Koko alueella on käytössä ArVi-hoitajamalli,
jossa kiireettömän hoidon tarvetta arvioidaan
kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaiden luona. Mallista on saatu lupaavia tuloksia, ja se on
vähentänyt päivystykseen hakeutumista.
z Kuntoutukseen hakeudutaan usein liian myöhään, joten palvelutarpeen arviointiprosessia ja
moniammatillista yhteistyötä pitää kehittää palvelujen oikea-aikaisuuden parantamiseksi.
Arvioinnissa painottuivat kaksi alueen itse määrittelemää ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamaa erityisteemaa. Kymenlaakson erityisteemat olivat:
z ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen ja monialainen yhteistyö
toimintakykyä tukeviksi kokonaisuuksiksi
z kuntoutuksen
kehittäminen
osana
peruspalveluja.
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Niin kauan on
keskusteltava,
että Kymenlaakso
näkyy yhtenä

nevän parissa vuosikymmenessä 170 000 ihmisestä
alle 150 000:een.
– Väestö vähenee ja vanhenee. Palvelutarve kasvaa
ja meillä on sitä kasvattavia
tekijöitä kuten huono-osaisuutta ja työttömyyttä, Niiranen toteaa.
Niirasen mukaan palvelurakenteen uudistaminen
on avainasemassa siinä,
kuinka palvelut pystytään
tuottamaan
kasvavaan
tarpeeseen pienemmällä
rahoituksella.
– Palvelurakenteemme on
raskas. Kodin ulkopuolista
tehostettua- ja laitoshoitoa
laitoshoitoa on keskimääräistä enemmän ikääntyneiden, sijoitettujen lasten
ja päihdehuollon osalta, Niiranen sanoo.
Kaikesta huolimatta Kymenlaaksosta löytyy myös
vahvuuksia. Kolme vuotta
toiminut Kymsote on päässyt yhtenäistämisessä alkuun ja myös historiasta
löytyy näyttöjä yhteistyön
onnistumisesta.
– Täällä on pitkä perinne
erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen
suhteutetut kustannukset
ovatkin keskimääräistä pienemmät täällä.

Nära Dig

Aluevaalit sunnuntaina ��.�.����.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja,
koordinaattori

MINNI
KUISMA
TUKEA PERHEILLE JA NUORILLE
OIKEA-AIKAISESSTI

���
Sinun
hyvinvointisi
asialla.

Päiväkodinjohtaja,
eläkeläinen

TIINA
MONTONEN
EI HUKATA IHMISTÄ
MUUTOKSESSA.

���

MAKSAJA: LÄNSI-KOTKAN SOS.DEM TY

Hyvinvointialueille raha tulee valtion kassan kautta.
Ja viime kädessä myös päätökset tehdään kymenlaaksolaisten päiden yli.
– On olemassa menettelytavat, jolloin joku muu
tulee tekemään päätökset, jos hyvinvointialue ei
siihen itse pysty, Niiranen
huomauttaa.
Kahden keskuksen olemassaolo on näkynyt ja näkyy
väistämättä päätöksissä.
Sillä on myös aina seurauksensa kuten kahden sairaalan mallissa.
– Kaksi sairaalaa ja päivystystä on tietenkin hyvä
väestön palvelutarjonnan
kannalta, mutta se näkyy
kustannuksissa, mikä usein
tahtoo unohtua julkisessa keskustelussa, Niiranen
sanoo.
Valittavalla aluevaltuustolla on hyvin vaativa tehtävä
hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä.
– Ensimmäisiä tehtäviä keväällä on laatia hyvinvointialueelle strategia, jotta alue
voi käynnistää työnsä vuoden 2023 alussa, Niiranen
sanoo.
Se on haastavaa, sillä THL:n
arvion mukaan lähes kaikki
ongelmat korostuvat maakunnassa, jossa väestön
määrän ennustetaan vähe-
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Tänään julkaistu THL:n järjestyksessään kolmas arvio
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastarpeesta ja
taustatekijöistä
Kymenlaaksossa ei tuonut yllätyksiä Kymsote-kuntayhtymän
toimitusjohtajalle Annikki
Niiraselle.
– Kymenlaakson tilasta on
puhuttu paljon jo kunnissakin. Kyllä päättäjät ovat
aivan varmasti tietoisia
taustoista, Niiranen sanoo
tuoreesta selvityksestä.
Ihmisten huoli palveluista
on ehkä entistä suurempi
vastuun siirtyessä kunnilta
Kymenlaakson hyvinvointialueille ensi vuoden alusta.
– Odotan, että nyt keskustellaan niin paljon, että Kymenlaakso nähdään yhtenä.
Tarvitaan rohkeutta tehdä
päätöksiä. Se on ainoa keino
selviytyä, Niiranen korostaa.
Kaksinapaisen
maakunnan historia on osoittanut,
että
yhteisymmärryksen
löytyminen voi olla erittäin
vaikeaa.
– Minulle on sanottu, että
olen naiivi, kun sanon että
Kymenlaaksossa on löydettävä vahva yhteinen tahto,
mutta näin se on. Kaikkien
on pystyttävä myös luopumaan jostain, Niiranen
sanoo.

KYMMENEDALEN • KYMENLAAKSO

Ilmoituksen maksaa ehdokkaan tukiryhmä

Annikki Niiranen johtaa lähes 800 miljoonan euron
vuosibudjetin Kymsotea,
joka vastaa ensi vuoden
alusta Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveyspalveluista.

JOHAN BARDY
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KULTTUURITEKO
KU VA A JA ©TI M O V E STE RI N E N

Sunilan Pirtti koko komeudessaan viime vuoden lopulla 18 vuoden entisöinnin jälkeen. Viimeiseksi
talon julkisivu laitettiin
samaan ulkoasuun kuin se
oli 1930-luvun lopussa Alvar Aallon suunnittelemien
lisäsiipien valmistumisen
jälkeen.

Sunilan 120-vuotias Pirtti on nyt valmis
Urheiluseura Sisu on osoittanut nimensä veroista sitkeyttä entisöidessään alun
perin palokuntataloksi tarkoitetun rakennuksen viimeisen päälle.
TEKSTI: JORMA JYRKILÄ
KIM MERIVIRTA
Vanhassa Sunilassa sijaitseva seuratalo Pirtti
on parhaassa iskussaan
120-vuotiaana käytyään
läpi vajaan 20 vuoden entisöintirupeaman. Nyt näyttää komealta.
– Koville otti ja kauan kesti,
mutta nyt voi sanoa, että
Pirtti on valmis, hankkeessa alusta asti mukana ollut
Lasse Mustonen sanoo.
Hankkeen käynnistyessä
Mustonen oli Sisun puheenjohtaja. Nyt Mustonen toimii hankkeen
suurimmaksi
rahoittaneen
tukiyhdistyksen
puheenjohtajana.
– Kokonaisuudessaan rahaa kului noin 600 000 euroa, josta noin 400 000 on
seuran rahaa ja loput erilaisia avustuksia, Mustonen
sanoo.
Loppusilaus saatiin valmiiksi viime vuonna, kun
julkisivu kunnostettiin vielä
kerran.
– Pirtille haettiin 1930-luvun lopun värimaailma,
jolloin Alvar Aallon matalat
lisälaajennukset erottuvat

hyvin niin muodoltaan kuin
myös maalien osalla.
Sisu palkkasi Kohti Työtä
ry:n toteuttamaan vaativan
maalausprojektin
yhdessä
Kymenlaakson
Museon ja arkkitehti Rurik
Wasastjernan kanssa.
Pirtin pelastaminen on
melkoinen kulttuuriteko.
Taloa on remontoitu koko
ajan asiantuntija- ja virkamiestahojen johdolla. Urheilusiiven saniteettitilat,
katto, ulkoseinien laudoitus, keittiö, eteishalli ja sali
on uusittu kolmessa eri
korjausvaiheessa.
Pirtti on ollut vuosikymmenten ajan Sisun toiminnan keskus. Se sijaitsee
Kotkan Karhulassa, Sunilan
kaupunginosassa osoitteessa Kuitukatu 4.
– Seuralla on 350 jäsentä,
joista noin puolet käyttää Pirttiä säännöllisesti.
Kuntosali on erinomainen.
Meillä voi pelata sulkapalloa, salibandya, pingistä.
Ryhmäliikuntaa mahtuisi
ohjelmaan enemmänkin,

Mustonen listaa.
Historiasta löytyy useita tarinoita Pirtin merkityksestä
alueen hyvinvoinnille.
– Vuonna 1901 rakennettu
talo tunnettiin ensin palokunnantalon nimellä, josta
se muodostui 1930-luvulla
Pirtiksi. Tuolloin talon ”uutta tulemista” korosti Alvar Aallon kädenjälki, sillä
rakennusta laajennettiin
tietoisesti vastaamaan urheiluelämän
voimistuvia
tarpeita.
Muusta talon käyttäjäkunnasta voi mainita 1940-luvulla toimineen shakkikerhon ja 1950-luvulla
viikoittain kokoontuneen
lausunta- ja näytelmäpiirin. Varsin aktiivista käyttäjäkuntaa edustivat myös
Sunilan martat, jotka pitivät
talossa suurimmat yleisöjuhlansa aina sota-ajalta
1960-luvun alkupuolelle.
– Shakkikerho ja Martat sopisivat nytkin Pirtille hyvin.
Yritämme laajentaa toimintaa kulttuurin puolelle.
Karhulalaisten palkittujen
valokuvaajien Timo Vesterisen ja Juhani Kososen näyttely on tulossa ensimmäisenä, Mustonen kertoo.

rempia remontteja on
tehty vuosina 1969 ja 1981.
Vuonna 1991 Sisun vastuulle jäi lumityöt ja vastaavat
huoltotoimet.
Vuosikymmenen aikana
talon rapistumista ei saatu
pysäytettyä. Sisun johtokunnassa todettiin vuonna
2001 yksiselitteisesti Pirtin huono kunto. Tilanne
oli jotakuinkin surkea, sillä
samalla määriteltiin, että
mikäli rakennuksen kunto
heikkenee edelleen, ei sen
käyttöä voi jatkaa.
Talo oli selluyhtiön omis-

tuksessa, kunnes vuonna
2003 Sisu hankki rakennuksen omistukseensa.
Talon siirtyminen Sisun
omistukseen johti suuriin
korjaus- ja restaurointihankkeisiin. Johtoryhmä,
johon kuuluivat Sisusta
seuran puheenjohtaja Mustonen ja Martti Laisi sekä
seuran hallituksessa avustavina henkilöinä toimineet Unto Oksanen ja Ilkka
Laasonen, aloittivat vuonna 2003 määrätietoisen
projektin
rakennuksen
kunnostamiseksi.

– Varmaan kukaan normaalijärkinen ei olisi remonttiin lähtenyt. Pirtti oli
ollut meidän silloisten sisulaisten historiaa 1960-luvulta. Siksi varmaan ryhdyimme puuhaan. Varmaan
olisi harmittanut, jos emme
olisi työhön ryhtyneet,
Mustonen uskoo.
Remontin kustannukset
on hoidettu rahoituskertymällä, jota Sunilan Sisun
Tuki ry, Kotiseutuliitto ja
sekä Etelä-Suomen lääninhallitus (Veikkaus) ovat
seuralle myöntäneet.
KU VA A JA © L A S S E M U STO N E N

Seuratoiminnalle
tärkeä
harjoitus- ja kokoontumistila pyrittiin pitämään
remontein kunnossa. Suu- Sunilan Pirtin sisäpihalta kuvattuna ennen entisöintiä vuonna 2003.
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URHEILU

Palloilusarjat yskivät koronan kourissa,
kotkalaiseurat yrittävät pysyä mukana
KU VA A JA © L A S S E M U STO N E N

Karhulan Veikkojen miesten edustusjoukkue pelaa
lentopalloa toiseksi ylimmällä sarjatasolla 1-sarjassa ja yrittää sinnitellä
talouden kanssa, vaikka
ei saakaan ottaa yleisöä
kotipeleihinsä.

KTP-Basket on selvinnyt korona-arjessa
kohtuullisesti Korisliigan ottelutaukoa
lukuun ottamatta. Peli-Karhut on kärsinyt tartunnoista. Karhulan Veikkojen
lentopalloilijoiden talous on erityisen
tiukoilla. Titaanit etenee jääkiekon Suomi-sarjassa viikko kerrallaan.
JORMA JYRKILÄ
KTP-Basketin leirissä ollaan tyytyväisiä, että
miesten Korisliiga jatkuu
tällä viikolla, vaikka ilman
yleisöä.
– Haluamme säilyttää positiivisen ja hyvän fiiliksen,
emmekä vaipua synkkyyteen, puheenjohtaja Jyrki
Lindström sanoo.
Toistaiseksi koronan viimeisin isku ei ole vaikuttanut joukkueen arkeen juurikaan ottelutaukoa lukuun
ottamatta.
– Pelaajat ovat ammattilaisia, tekevät joka päivä töitä
ja haluavat pelata, Lindström sanoo.
Korisliigaa jatketaan ilman
katsojia.
– Tottakai toive olisi saada yleisö paikalle mahdollisimman pian.
Pelaajille kysymys on ammatista ja leivästä, mutta
Ilman yleisöä tunnelma on
kuin harjoituspelissä.

KTP-Basket on toistaiseksi
selvinnyt taloudellisesti ilman katastrofia.
– Palkat on maksettu toistaiseksi. Tilanne muuttuu
tietysti sitä vaikeammaksi
mitä kauemmin ilman yleisöä pelataan.
– Ilman yleisöä pelattaviin
kotipeleihin kannattajat
voivat ostaa tukilippuja
haluamansa määrän haluamaansa hintaan, Lindström sanoo.
Urheilullisesti kausi on ollut
uusiutuneelle joukkueelle
tähän asti menestys. Ennen
pelien keskeytymistä KTP
oli Korisliigassa neljäntenä,
ja paikka kuuden joukkueen ylemmässä loppusarjassa on todennäköinen.
Päättäjien toiminta koronapandemian aikana ei saa
seurapomolta kiitosta.
– Eihän tämä sekavammaksi voi mennä. Hommassa on liian monta sopankeittäjää. Koskaan ei

”

Ilman yleisöä
tunnelma on
kuin harjoituspelissä.

että toiveissa on saada
pudotuspeleihin yleisöä,
Koukkula sanoo varovaisen toiveikkaasti.
Talouden osalta uusien
keinojen löytäminen on
vaikeaa.
– Olmme selvinneet tähän
asti yhteistyökumppanien
tuella. Siihen uskomme
nytkin. Tukilippuja tulee
kotipeleihin taas myyntiin
myös, Koukkula sanoi.

JYRKI LINDSTRÖM

tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, Lindström sanoo.
Peli-Karhut kärsi lukuisista
koronatartunnoista ennen
viime viikonlopun Suomen
cupin lopputurnausta.
– Oli suoranainen ihme, että
saimme joukkueen kasaan,
Kimmo Koukkula PeKan
taustaryhmästä kertoi.
Jopa osallistuminen turnaukseen oli vaarassa,
mutta Linda-Lotta Lehtorannan paluu Israelista
sekä Noora Järvikankaan
ja Maria Jokisen paluu kokoonpanoon pelastivat.
Altistuneiden karanteenin
lyheneminen 10 päivästä
seitsemään auttoi.
Myös naisten Korisliigaa
jatketaan ilman yleisöä.
– Juuri nyt näyttää siltä,

Karhulan Veikot on avoimesti kertonut, että koronan kanssa taistelu saattaa olla jopa kohtalokasta
seuran toiminnan tulevaisuuden kannalta.
KaVe taistelee lentopallon
1-sarjassa ilman kotiyleisön kannustusta.
– Ilman yleisöä ei ole myöskään lipputuloja. Ilman
lipputuloja ei pian ole lentopallon 1-sarjan tason
joukkuetta
Kymenlaaksossa, joukkueenjohtaja
Anton Lepistö kirjoittaa
seuran nettisivuilla.
Ennen koronaa KaVen kotipelien
yleisökeskiarvo
huiteli 200 katsojan paikkeilla, mikä toi 2000-3000
euron tuotot. Tämä kausi
laskettiin noin sadan katsojan varaan. Syksyllä keskiarvo oli 65 ja nyt ei saa
ottaa saliin ketään.

– Lentopalloyleisö on aika
iäkästä, ja ehkä siksi osa jäi
koronatilanteen vuoksi jo
syksyllä pois. Myös ulkopaikkakuntalaisia on ollut
vähemmän
katsomossa, Lepistö arvioi syksyn
lukuja.
Lepistön mukaan talous
on valmiiksi tiukalla, mutta
joukkueenjohtaja ei vielä
pelkää kauden jäävän kesken uusimpienkaan käänteiden vuoksi.
– Nippa nappa ollaan pärjätty, mutta kassatilannetta pitäisi saada parannettua jo mielenrauhan
vuoksi, Lepistö sanoo.
Kärsivällisyys on kaikilla
koetuksella.
– Tämä on jo kolmas koronakausi. Ensin jäi pudotuspeleistä yleisö pois. Viime
kaudesta puolet pelattiin
tyhjille katsomoille.
KaVe on käynnistänyt
monen muun seuran tavoin tukikampanjan kannattajien ja tukijoiden
keskuudessa.
– Yksityiset kannattajat
ovat jo lähteneet hienosti
mukaan. Olemme saaneet
täksi kaudeksi myös yrityksiä enemmän mukaan,
Lepistö sanoo.
Titaanit pelaa jääkiekkoa
kolmanneksi
ylimmällä

sarjatasolla. Pelejä on peruttu vuodenvaihteesta
lähtien viikko kerrallaan.
– Onhan tämä kuluttavaa
kaikille, mutta pelaajille
tämä on todella huono juttu. Jo kolmas kausi uhkaa
jäädä vajaaksi, puheenjohtaja Aapo Lampinen sanoo.
Titaanien kausi Suomi-sarjassa on ollut muutenkin
haastava.
– Koko kauden yleisömäärät ovat jääneet edellisistä
kausista. Emme kylve rahassa, mutta talous ei ole
kaatumassa.
Suomi-sarjan
joukkueet kokoontuvat viikoittain päättämään sarjan
pelaamisesta.
– Olemme pohtimassa toimenpiteitä sen mukaan,
miten tilanne muuttuu,
Lampinen sanoo.
Titaanien mahdollisuudet
pudotuspeleihin ovat käytännössä jo menneet.
– Jos tilanne jatkuu, pidän
todennäköisenä, että ainakin pelimääriä pudotetaan
Voi olla, että alkusarjan jälkeen pelataan suoraan pudotuspelit, ja loppusarjat
jäävät pelaamatta, Lampinen sanoo.
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Aluevaalit
Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai
23.1.2022. Silloin valitaan aluevaltuusto Kymenlaakson
hyvinvointialueelle. Tähän asti kuntien vastuulla olleistasosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä vastaa hyvinvointialue, jonka ylintä
päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.

Vaalipiirinä hyvinvointialue
Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä
sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta
vastaa jatkossakin kaupunki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan
maakuntaa.

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä
vuoden 2023 alusta alkaen.

teja
Kokemusta ja kontakeelle
myös hyvinvointialu

21 vuotta sote-alan kokemusta
Kotkan kaupunginvaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

MIIA KURTTILA

toiminnanjohtaja
sairaanhoitaja / kätilö YAMK

"
Mielenterveystyön asiantuntija
Kokenut ja asioihin perehtynyt
Osaava ja empaattinen
Heikompien äänen vahvistaja
"

292

246
Ääni Miialle on ääni jokaisen oikeudelle
voida hyvin ja saada tarvitsemaansa
hoitoa, tukea ja palvelua.

Luotettava
terveysalan
ammattilainen

228

Mainoksen maksaa - Juho Eerola

Maksaja: Sami Virtanen

Luotettu ja arvostettu
Osaamista,
näkemystä ja
kokemusta!

ÄÄNESTÄ KYMENLAAKSON ALUEVALTUUSTOON

116

Miksi äänestää?

SAMI
VIRTANEN

JUHO EEROLA

Eeva-Liisa
FrilanderPaavilainen

SIKS & JUST

sisustussuunnittelu ja myyntipalvelut
Sisustussuunnittelupalvelu:
• 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.

Terveysalan
yliopettaja,
KT/eläk.

Kaupunginvaltuutettu,
Maakuntavaltuutettu

Kansanedustaja,
2. varapuhemies

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

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

Lisäksi:

Menikö tavara rikki?

Korjaa.se-verkkopalvelu auttaa

• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen - erityisesti yritykset.

Kymenlaakson Jäte Oy:n uudesta korjaa.se-verkkopalvelusta löydät paikalliset
korjausta ja huoltoa tarjoavat yritykset kätevästi yhdestä paikasta.

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.

Mukana palvelussa on jo yli 100 kymenlaaksolaista yritystä, jotka korjaavat mm.
huonekaluja, kenkiä, kodinkoneita ja laitteita, koruja ja kelloja, pienkoneita, polkupyöriä, puhelimia ja tietokoneita, soittimia, vaatteita ja tekstiilejä sekä valaisimia.

Siks

Just

Kotisi ja Myyntipalvelut

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

Tutustu palveluun osoitteessa:

korjaa.se/kymenlaakso
Kun korjautat ja huollatat, tuet paikallista ja
ympäristö kiittää!
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400

www.kymenlaaksonjate.fi
Seuraa meitä Facebookissa!
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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

Paneeli

@ P O L T T I X . F I
R I

STS 15 x 140
valkoinen talouslaatu

Ratkaisu
jouluristikkoon

1

99
€/m

U K U U S I
A N T I E 2 5 3
I

1

50
€/m

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

Hiekoitussepeli
20 kg

Paneeli

saunasuojattu
vanilja
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PATRIARKKA
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KÄYN- PEPSI
MAX
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KYSY- B
MYKSILLÄ
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VÄÄNÄNEN

POSTI- SUKKORT- LAATIIN MIES

€/säkki

Avoinna
ark. 8-17, la 9-15

Löydät meidät
myös Facebookista
SODANKYLÄSSÄ

5
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A

www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen
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YHDESSÄ
Tukikampanja

PESUKUPONKI

ILMAISET
“RYHMÄKAHVIT”

TEHOPESU

Tällä
kupongilla

Tukiliput 10/15/20 eur
FI54 5172 8120 0174 82
Karhulan Veikot Juniorit ry
Viesti: M1, tukikampanja

Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

Koronarajoitusten vuoksi
joudumme pelaamaan ilman
yleisöä. Kiitos että autat meitä
haastavassa tilanteessa!

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

Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

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

Siks

Just Kotisi ja Myyntipalvelut tukee!

TUE SINÄKIN!

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

KIILTOPESU
ovh. 26,80

20,-

30,-

Kuponki voimassa
31.3.2022 asti

Kuponki voimassa
28.2.2022 asti

HOHTOPESU
ovh. 36,00

A

A

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

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



3000 romusatelliittia. 2000-luvun alussa niitä oli noin 700.
8) Punatulkku.
9) Alkoholiin ja tupakkaan,
5,7 miljardia euroa vuodessa;
vaatteisiin ja jalkineisiin 4,5
miljardia. (Tilastotieto vuodelta
2019)
10) Helene Schjerfbeck.
11) Torinossa, Italiassa.
12) Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto.

12 VASTAUSTA
1) Berliinin.
2) Noin 14.
3) Keski-Pohjanmaa, noin
68000 asukasta.
4) Ranska.
5) Vuonna 1952, jolloin
Kotkassa pelattiin neljä
Helsingin olympialaisten
jalkapallo-ottelua.
6) 95.
7) Noin 3400 toimivaa ja lähes

16,-

Uudistetussa,
laajennetussa
kahvilassa
Tule
tutustumaan!



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

@karhulanveikot

ovh. 20,80

2-4 henk./kuponki

Leikkaa talteen

Varaosia jo vuodesta 1970.

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

Leikkaa talteen

PAIKALLISESTI
PARASTA

SUPERKUPONKI

Avoinna
ma-pe 6-18
la-su
9-16

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

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




Kymensuun uutisia vuodesta 2020
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Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558



Toimitus:
vt. päätoimittaja Jorma Jyrkilä

 

 

  


  



toimitus@kymensuu.fi
0400-177558

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

Sanomapaino
Varkaus 2021

Jakelu:

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

sti
Tilaa helpo
E
S
UPA TAMM
VERKKOKA
ksella
kotiinkuljetu
.
tai noutona

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

0

95
/jm

15 x 95mm
Helmipaneeli valkoinen
2. laatu

1

99

28x220 talouslaatu

29

90
m²

Valkolakattu
kuusipaneeli

Hirsipaneeli
19x169mm talouslaatu

2

/jm

Hirsipaneeli

69
/m

1

Puumarket
KOTKA

14x120 STP 2. laatu päätypontattu

75
/m

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

