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Voimadiili
Tiedät aina mitä maksat!

Valitse
kuukausihintainen
Voimadiili!

Voimadiili-sähkösopimus on voimassa juuri niin kauan kuin haluat!
Valitse sinulle sopivin paketti

karhuvoima.fi/voimadiili

Katso, mitä
ohjaaja kertoo
näytelmästä!

Kohdista
älypuhelimesi
kamera koodiin

yt!
Liput myynnissä n

PUUT

KERTOVAt

–- valokeilassa fagotti

WAGNER &
BRAHMS

- elämää suurempaa

PINOKKIO
kotkanteatteri.fi

Carlo Collodi

KÄSIKIRJOITUS PASI HIIHTOLA, CHRISTIAN LINDROOS, PEIK STENBERG
SUOMENTANUT HENRI KAPULAINEN
OHJAUS PIA OINAS MUSIIKKI ARI ISMÄLÄ PÄÄROOLISSA ELLA MUSTAJÄRVI

Elävä musiikki on palannut,
upeat konsertit siivittävät
valoa ja kesää kohti!
PUUT KERTOVAT –
VALOKEILASSA FAGOTTI
Ke 9.3. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 10.3. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari Olari Elts
Fagottisolisti Martin Kuuskmann
J. Sibelius: Puusarja op. 75
P. R. Pálsson: PLAY (Suomen ensiesitys)
R. Hahn: Mozart-alkusoitto kamariorkesterille
W. A. Mozart: Sinfonia nro 39 Es-duuri, KV 543

WAGNER & BRAHMS –
ELÄMÄÄ SUUREMPAA
Ke 16.3. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 17.3. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari Anna-Maria Helsing
Sopraanosolisti Julia Sporsén
Johannes Brahms:
Serenadi nro 1, D-duuri, op. 11
Richard Wagner: Aaria ”Dich, teure Halle”,
Siegfried-idylli ja Wesendonck-laulut

LASTENKONSERTTI MUSII-KISSA!
Ke 30.3. klo 18 Kotkan konserttitalo
To 31.3. klo 18 Kuusankoskitalo
Kapellimestari Jukka Myllys
Katti Matikainen: Silja Sillanpää
Nakkirakki: Ville Mononen

A!

KISS
MUSII-

LASTENKONSERTTI

Vauhdikkaat Katti Matikainen ja Nakkirakki
selvittävät mistä musiikissa on kyse.
HUOM! Liput: 12 €, perhelippu: 40 €
(2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta)

LIPUT 25/ 20/ 11 € ENNAKKOON www.ticketmaster.fi (käsittelykulut sis. lipun hintaan) /
www.kymisinfonietta.fi / Orkesteritoimisto, p. 05 234 4891, Kotkank. 7 /
Kouvolan Manskilla, tiistaisin, Kauppalank. 6-8 / Kuusankoskitalo / KooKoon toimisto.
Tulethan terveenä. Vahva maskisuositus.
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PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Asiallinen tieto ei
lietso paniikkia

Pelon tikapuut

Tätä kirjoitettaessa Venäjän täysin tuomittava ja järjetön hyökkäys Ukrainaan jatkuu 11:ttä päivää. Ukrainassa on käynnissä inhimillinen katastrofi, jonka
laajuutta ei vielä tiedetä. Venäjän valtionjohdolta ovat
kaikki pidäkkeet poistuneet, ja sodan laajentuminen
Ukrainasta eteenpäin on todellinen uhka.
Suomen valtionjohto on tuominnut Venäjän hyökkäyksen johdonmukaisesta ja on seisonut yksiselitteisesti EU:n yhteisten pakotepäätösten takana. Suomi
on viivyttelemättä alkanut tiivistää turvallisuuspoliittista yhteistyötään lännen kanssa, jossa keskeisiä
kumppaneita ovat Ruotsi, Yhdysvallat ja sotilasliitto
Nato.
Suomen valtionjohdon viime päivinä usein toistama
viesti on, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa
NYT. Viesti on selkeä: tilanne voi muuttua. Venäjän
valtionjohdon arvaamattomuus ja Venäjän eristäminen kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle ovat vaarallinen yhdistelmä. Ydinaseet ja kolmas maailmansota
on mainittu.
Kotka on kaupunkina jäädyttänyt kaiken yhteistyön
Venäjän kanssa, mikä onkin ainoa hyväksyttävä reaktio tässä tilanteessa. Toivoa sopii, että paljon muitakin
toimenpiteitä suunnitellaan, mutta joista kaupunkilaisia ei ole vielä informoitu. Kriisiviestintäkoneiston
pitäisi olla täydessä valmiudessa.
Tiedon ja suunnitelmien panttaamista perustellaan
usein sillä, että ei haluta lietsoa paniikkia. Ihmisten
huoli ja turvattomuuden tunne ovat kuitenkin totta
ja siihen pitäisi vastata. Kuten Pertti Huhtanen tämän
lehden Lukijalta-palstalla kirjoittaa, kansalle on jaettava asiallista tietoa.

Niin kauan kuin olen elänyt, ahdistusten tarjotin on ollut molemmat lapset onnistuneesti lunastivat paikkansa
aikuisuudessa, minun kipuiluni weltschmertzin kanssa
ylitsevuotavainen.
on päätöspisteessä.
Ensimmäinen kvartaali oli vaikein, koska työkalut pelon Toki tunnen surua ihmisistä, jotka edelleen rokotusten
käsittelyyn olivat olemattomat. Kaikki kävi totena, kuten jälkeenkin pesevät maitopurkkinsa ja mansikkansa kovanhempien ihmisten kertomukset ryssän hyökkäyksis- ronan pelossa eivätkä uskalla tavata omaisiaan ja ystätä ja kuolemankorinoissa kiemurtelevista lapsista, juuri viään. Se on surullista, koska elämä on nyt, ja mahdollikaltaisistani silkohapsista.
sesti ei ollenkaan sitten, kun rohkeutta taas löytyisi.
Kuoleman armottoman viikatteen viuhunta oli totta, Syvää murhetta tunnen sodasta, jota käydään samalla
eikä sen katkeraa kalkkia tarvinnut syntisen erikseen etäisyydellä kuin perintömökkini Kevolla sijaitsee. Ukpyytää. Uusi jääkausi pystyi ahmaisemaan Suomen vii- rainassa ensimmäisen kvartaalini viikatemies on totta.
kossa, jos ei osannut elää ihmisiksi. Näistä jos selvisi Murhetta tunnen sodan viihdearvostakin, joka välillä
hengissä, itsetyydytyksen seuraamuksia joutui kauhulla tuntuu meillä vertautuvan jännittäväksi jalkapallo-otkuuntelemaan, kun aivot kuristen valuivat osaksi suolis- teluksi. Mutta suru ja murhe ei ole ahdistusta.
toa. Tähän päälle Jumalan viha, joka kostonenkeleineen
muokkaisi ihmisistä maanmatosia peruskallion uume- Jos koskaan yllän neljännelle kvartaalille, en tule kokeniin. Ensimmäiset todelliset pahat asiatkin tapahtuivat maan ahdistusta kuolemasta. Sellainen, joka on kantällä kvartaalilla.
tanut kuolemaa sisällään viikkoja, on asian mystifioinnit läpikäynyt. Kuolema koittaa jokaiselle, enkä minä
Toisen kvartaalin aikana ympäristönsuojelua opiskelles- suinkaan nytkään ennen aikojani kuolisi. Mutta niiden
sa hartioita löi lyttyyn faktat ilmaston vääjäämättömästä ei kuulu kuolla, joilla vielä kutreissa tuoksuavat nuorlämpenemisestä. Entiselle hipille ei tehnyt heikkoakaan teat kukkaset on. Sen voi meistä kukin tehdä itselleen
kierrättää, kompostoida, lajitella ja kulkea kirpputori- selväksi.
vaatteissa. Maallemuutto ja omatarvepelto oli toteutettavissa oleva valinta.
Sota Suomessa toki tuntui mahdolliselta, mutta ehkä ei
sittenkään. Ahdistukset painottuivat enimmäkseen arkeen ja siinä pärjäämiseen, sekä henkilökohtaisiin menetyksiin. Kun oli lasten terveys, koulut ja siskonmakkarasopat, eivät kaukaiset maailmanmurheet suuremmin
ahdistaneet. Oma elämä opetti, että tarjottimelta saattoi
valita sen, minkä jaksoi märehtiä.
Kaikki eivät yllä tälle kolmannelle kvartaalille, jossa ahdistus menettää jatkuvasti otettaan. Sen jälkeen, kun

Ea Mannerkorpi

Hyvinä aikoina Kotkan maantieteellinen sijainti on
vahvuus. Epävarmoina aikoina asia on päinvastoin.
EIJA ANTTILA

KOLUMNI

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

Kotka ei ole Itä-Suomea
Venäjän hyökättyä törkeällä tavalla Ukrainaan, tuntuu puolirikolliselta kirjoittaa mistään muusta. Selvää on, että kriisi
hallitsee ihmisten mieliä. Me emme tiedä,
kuinka sota tule etenemään ja samaan aikaan Suomen tulee tarkkaan miettiä, mitkä ovat maamme puolustuspoliittiset ratkaisut tulevaisuudessa. Mistään tärkeästä
asiasta ei tule päättää hätiköiden, mutta
politiikassa on myös hetkiä, jolloin tulee
kyetä nopeisiin ratkaisuihin. Nyt taitaa olla
käsillä sellainen.
Sodalla on monenlaisia vaikutuksia, eikä
varmaan mikään tule olemaan ainakaan
muutamaan vuosikymmeneen kuten ennen. Kauppa pysähtyy, matkailu tyrehtyy, eikä opintoja harjoiteta Venäjällä. Se
valheelle rakennettu ”ystävyyspolitiikka”,
jota Suomi harrasti Neuvostoliiton kanssa
ja, jota maamme jatkoi ainakin osin Venäjän myötä, on kuopattu. Sellaisenaan se ei

palaa. Kysymys siitä, voiko Venäjä joskus
olla aito oikeusvaltio, on tänä päivänä niin
teoreettinen, että sitä ei kannata edes
miettiä.
Pakotteet ja yhteyksien katkaiseminen
kohtelee Suomen eri osia ja yrityksiä eri
lailla. Joidenkin firmojen menetykset voivat olla niin valtavia, että koko niiden olemassaolo saattaa vaarantua.
Myös maantiede on ollut jakava tekijä
Venäjän ja venäläisten näkymisessä Suomessa. Itäisessä ja eteläisessä Suomessa
venäläisiin on totuttu, lännessä he ovat
jääneet ihmisille selvästi vieraammiksi.
Riippumatta siitä, käykö Venäjä sotaa, vai
ei, Suomen maakunnat joutuvat miettimään, kenen kanssa ne ovat yhteistyössä keskenään. Sinänsä Suomi jakautuu
eri alueisiin aika luontevasti. On itä, länsi,
etelä ja pohjoinen. Joidenkin maakuntien

osalta kysymys ei ole itsestään selvyys.
Kymenlaakso kuuluu siihen joukkoon.
Helsingistä katsoen saatetaan ajatella, että Kymenlaakso on itäistä Suomea.
Tavallaan näkökanta on ymmärrettävä.
Onhan suurin rajanylityspaikka Venäjälle,
Vaalimaa, nimenomaan Virolahdella.
Mutta maakunnan asemoiminen on muutakin kuin tunnetta. Ehkä juuri siksi Kymenlaakso teki joku vuosikymmen ratkaisun, jossa se päätti olla osa eteläistä
Suomea. Se on ollut viisas päätös ja siitä
on hyvä pitää kiinni.

Maakunta ei voi kuulua kahteen joukkoon.
Jos sellaista yrittää, ei kuulu mihinkään.
Kotkan poliittinen- ja virkamiesjohto. Jos
joku kysyy teiltä rahaa Itä-Suomeen, vastatkaa: ei käy.
Kotka ei ole itäsuomalainen
kaupunki.

Kirjoitan aiheesta, koska tietooni on tullut, että äskettäin on perustettu Itä-Suomen unioni niminen yhdistys ja minulle
on viestitetty, että jotkut kunnat kaakkoisessa Suomessa ovat lähdössä yhteisöön
mukaan. Toivottavasti tietoni ovat vääriä.
Kari Häkämies

/3

KESKIVIIKKO 9.3.2022 – NRO. 2/2022

?

LUKIJALTA

Kansaa ei saa pimittää
Valtiotaso on mielestäni
esiintynyt
julkisuudessa
mallikelpoisesti. Venäjän
aggressio Ukrainassa on
kuvattu väkevästi kuitenkaan uhoamatta. Voinemme yleisesti uskoa, että valtiojohdon toiminta vastaa
puheita. Mutta puuttuuko
jotakin? Ainakin jodi on
apteekeista jo hamtsrattu
loppuun. Mitä yksittäisen
suomalaisen siis tulisi tehdä? Mitä taloyhtiöitten?
Tulisiko esimerkiksi tuoda

julkisuuteen ihmisten varautuminen sähkön katkeamiseen ja lukuisiin muihin mahdollisiin käytännön
ongelmiin. Tulisiko kaikille jakaa varautumisesite 72-tuntia päivitettynä
ajankohtaisilla lisälehdillä.
Tulisiko taloyhtiöt velvoittaa väestönsuojien kunnon
tarkistamiseen ja asukkaiden opastamiseen niitten
mahdolliseen käyttöön?
Mikä on eri viranomaistahojen tehtävä nyt ja ehkä

vaikeutuvassa tilanteessa? Mitä esimerkiksi pelastuslaitokset tekevät nyt
ja mahdollisen tosi kriisin
tullessa? Tiedottavatko ne
jotakin? Tämä kaikki myös
kaikkiin viestimiin. Asiallisella tavalla. Rauhoittavasti
ja vakuuttavasti. Ei vara venettä kaada. Kansaa ei saa
pimittää.
Sota uhkasi Ukrainaa suoraan, mutta maa ei valmistautunut siihen riittävästi
eikä ajoissa. Myös länside-

mokratiat yllätettiin pahemman kerran. Signaalit
olivat vahvoja, vaikka ne
eivät ehkä viitanneet aivan
niin laajaan operaatioon,
kuin mikä on toteumassa.
Nyt signaalit Suomelle riittävät varautumistoimenpiteisiin valtiotasosta yksittäiseen kansalaiseen.
PERTTI HUHTANEN
Kotka

kiusaamista.
Kotkan valtuusto puhui
elokuussa ensimmäisessä kokouksessaan intomielisesti siitä, miten nyt
panostetaan nuoriin ja
ennaltaehkäisyyn,
kun
sote-asiat siirtyvät aluevaltuustoon. Kun joulukuussa päätettiin Kotkan
budjetista, tämä olikin
aivan unohtunut. Yhtään
lisätointa ei haluttu lisätä
koulutoimeen, vaikka niitä
ehdotettiin. Kustannukset
olisivat olleet kokonais-

budjetissa todella pieniä.
Sekä
koulupsyykkarien
(koulussa toimivien psykiatristen sairaanhoitajien)
että
koulunuorisotyön
vakanssit auttaisivat valtavasti. Olisi enemmän aikuisia silmiä näkemässä,
mitä koulussa tapahtuu.
-- Koulupsyykkarit jäävät
nyt aluevaltuuston harkintaan. Ainakin Kouvolassa niitä on tällä hetkellä.
Kotkan nuorisotyö painii henkilöstöresurssien
puutteessa. Pienemmässä

Haminassa on kolminkertainen määrä nuorisotyöntekijöitä
Kotkaan
verrattuna. Koulunuorisotyötä ei Kotkassa ole ollenkaan. Nyt on jo vihdoin
aika kehittää sitä.
Kiusaaminen kouluissa on
raadollista tätä päivää. Tekoja kiitos, hyvät valtuustokollegat! Kauniit puheet
eivät riitä.
MICHAEL POUNDS (vihrKkaupunginvaltuutettu

Kymsote unohtaa vanhukset ja hoivakodit
Äitini toimi isälleni monta
vuotta omaishoitajana. Isän
lisäksi äidin harteille jäivät
kodinhoitoon liittyvät järjestelyt. Kun äidiltäni löytyi
pitkälle edennyt syöpä, eikä
elinajanennuste ollut pitkä,
sijoitettiin isäni kriisipaikalle ja hoivajonoon. Olen
nyt jo kuukausia taistellut
isälleni paikkaa kotkalaiseen pitkäaikaisyksikköön,
mutta joka paikassa sanotaan, ettei paikkoja muka
ole. Tämä ei ole totta, sillä
työskentelen itse Kotkassa
yksityisessä hoivakodissa

ja meillä on talossa yli 20
vapaata paikkaa. Eli yksi
osasto kokonaan tyhjänä,
sekä toinen menossa kiinni,
koska Kotka ei sijoita meille
vanhuksiaan. Isäni ollaan
nyt sijoittamassa toiseen
kuntaan, 60 km päähän,
lyhytaikaispaikalle. Kymsote valehtelee omaisille,
ettei hoivapaikkoja muka
ole, vaikka niitä yksityisellä
puolella Kotkankin alueella
riittää.
Koska Kymsote ei sijoita
vanhuksia kotikuntiensa
hoivapaikoille, jää lähihoi-

1) Virolahdella mitattiin juuri helmikuun sademäärän suomenennätyslukema. Kuinka paljon Koivuniemen havaintoasemalla satoi vedeksi muutettuina millimetreinä helmikuun
aikana?
2) Ukrainaan hyökkäävillä Venäjän joukoilla on käytössään
mm. Iskander- ja Kalibr-nimisiä aseita. Mitä ne ovat?
3) Missä pelataan
jalkapalloturnausta?

Copa

Libertadores

-nimistä

4) Mitä tapahtuu, kun tehdään biopsia?
5) Haminan-Kotkan sataman liikenteen pelätään Ukrainan
kriisin takia vähentyvän jopa kolmanneksella normaalista.
Kuinka monta miljoonaa tonnia satamakaksikon kokonaisliikenne oli viime vuonna?
6) Eija-Liisa Ahtila julistettiin viime viikolla Suomen merkittävimmän kuvataidepalkinnon saajaksi. Joka toinen vuosi
jaettavan palkinnon arvo oli tällä kerralla 50 000 euroa. Mikä
on palkinnon nimi?

Lisää aikuisia kouluun
Kotkan
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
Kiusaamisen, häirinnän,
väkivallan, rikosten ja
rikollisten tekojen ennaltaehkäisy ja puuttuminen
-toimintamallin
Kotkan opetustoimessa.
Malli on hienosti laadittu
ja varmasti oikeudenmukainen, mutta jo nimi enteilee, että se on raskas
toteuttaa. Nyt vaaditaan
lisää henkilöstöä kouluihin toteuttamaan sitä
ja
ennaltaehkäisemään

12 KYSYMYSTÄ

tajia työttömäksi, sillä eihän
meitä hoitajia tarvita, kun
ei ole hoidettaviakaan. Puheet hoitajapulasta tuntuvat tässä yhteydessä ristiriitaisilta. Mielestäni yhtälö
ei täsmää. Täällä Kymsoten
alueella sekä hoitajat, että
vanhukset tuntuvat olevan
pelkkä kuluerä.
Pahinta omassa tilanteessani on se, ettei kukaan ota
vastuuta tilanteesta. Ainoa
neuvo minkä olen saanut,
on soittaa aina jollekin seuraavalle henkilölle.
3.2 äitini nukkui pois. Hänen

viimeisten päiviensä huolenaihe oli isä ja se, minne
isä nyt joutuu. Jouduin sanomaan äidille hänen kuolinvuoteellaan, etten todellakaan tiedä. Äitini siis kuoli
isän kohtaloa miettien. Olen
erittäin vihainen Kymsotelle siitä, ettei äitini saanut
nukkua pois tietäen, että
isän tilanne onhoidossa.

PETTYNYT OMAINEN

7) Ukrainassa vallitsi vuosina 1930-32 nälänhätä, jossa 6-7
miljoonaa asukasta sai surmansa. Mikä sen aiheutti?
8) Mitä yhteistä on seuraavilla henkilöillä: Aki Hakala, Eero
Heinonen, Emilia Suhonen ja Lauri Ylönen.
9) Eläin, jonka tieteellinen nimi on Lutra lutra, oli takavuosina Suomessa sukupuuton partaalla, mutta kanta on elpynyt
vuonna 1974 tapahtuneen rauhoituksen jälkeen. Havaintoja
siitä on Kotkassakin tehty säännöllisesti, jopa lähellä asutusta. Mikä eläin on kyseessä?
10) Yhdyskuntajätteen käsittely ja hyödyntäminen kehittyy,
mutta parantamisen varaa on yhä. Kuinka suuri osa sekajätteestä on biojätettä, jonka pitäisi päätyä omalle lajittelu- ja
kierrätysreitilleen?
11) Graceful-nimisen aluksen liikehdintä Itämerellä herätti mielenkiintoa muutama viikko sitten. Mistä aluksesta on
kysymys?
12) Mikä on maalitaulun osuma-alueen halkaisija ampumahiihdossa, kun ammutaan makuuasennosta?
Vastaukset sivulla 11

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

Ihmisläheistä hoitoa ja hoivaa kymenlaaksolaisille
En ole sote-alan ammattilainen, mutta minulla on palvelujen käyttäjäkokemusta.
Tämän perusteella totean,
että sote-palveluhenkilöstöllä on erilaisia asiakkaan/
potilaan kohtaamis-, hoito- ja hoivakäytäntöjä. Ne
kaikki vaikuttavat eri tavoin
toiminnan inhimillisyyteen,
laatuun ja vaikuttavuuteen
sekä palvelujen tarvitsijoiden ja palveluorganisaation
talouteen.
Ihminen
on
fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen

kokonaisuus. Asiakkaan/
potilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa vuorovaikutus on avainasemassa.
Koen tulleeni silloin tällöin
näin kohdatuksi. Empaattisuus ja ohjaus ovat olleet
luontainen osa palvelua.
Oireeseeni, jopa useampaankin on kartoitettu syitä ja ratkaisuja. Kokonaisvaltaiset hoitoprosessit ja
-polut ovat käynnistyneet
oikea-aikaisesti. Kyseinen
palvelukäytäntö on ollut
miellyttävää ja vaikutta-

vaa. Tällä kaikella on positiivisia vaikutuksia myös
organisaation toiminnan
tuloksellisuuteen.
Käytäntö, jossa lääkärit
ovat keskittyneet vain yhteen oireeseen kerrallaan
ja jopa tuohtuneet kysymyksistäni, on palveluetiikan vastaista ja vaikutuksiltaan kielteistä. Koen
myös harmillisena, että
ministeritasonkin käyttämä ilmaisu ”hoitavien käsien” lisätarpeesta korostaa
pelkkiä hoidollisia toimen-

piteitä, karkeasti sanottuna
temppukeskeisyyttä. Näin
hoito- ja hoivatyö luokittuu
”käsityöammatiksi”.
Kun
mielikuvia manipuloidaan,
ne alkavat toteuttaa itse
itseään.
Vaativan hoiva- ja hoitotyön tärkein työväline on
työntekijän oma persoona.
Se, miten hoitohenkilöstö
voi toteuttaa ammattietiikkaansa ja -taitoaan, on
riippuvainen organisaation
toiminta- ja palvelukulttuurista. Jos kulttuuri ei perus-

tu hoitotyön arvoille ja ihmisarvon kunnioitukseen,
työn sisäinen palkitsevuus
katoaa ja työ muuttuu uuvuttavaksi suorittamiseksi.
Tällä kaikella on vaikutusta
toiminnan ja palvelun inhimillisyyteen ja laatuun sekä
työtyytyväisyyteen ja alan
houkuttelevuuteen.
Asiakkaan/potilaan
kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen
kohtaaminen ovat tuloksellisen,
laadukkaan ja inhimillisen
toiminnan
perusedelly-

tyksiä, olipa kyseessä lääkäri- tai hoitohenkilöstö.
Hyvinvointialueen uuden
valtuuston
ensisijaisena
tehtävänä on laatia strategia, johon lääke- ja hoitotieteen arvoihin nojautuvat
asiantuntijat linjaavat tasavertaisina sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja
palvelukulttuurin.
PIRJO ROMPPANEN
Hyvinvointialueen varavaltuutettu (sd.) Kotka
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UUTISET

Ystäväyhdistys toimii linkkinä
Kyminlinnan hyväksi
Alueen suunnittelu
rintamalla.
Vuosia kestänyt suunnittelu Kyminlinnan linnoituksen
uusista
käyttömahdollisuuksista on edennyt asemakaavan luonnosvaiheeseen. Tavoitteena on, että
asemakaavasta päätetään
valtuustossa keväällä 2023.
Asemakaava-alue ulottuu
jonkin verran myös linnoituksen ulkopuolelle Jokirannantien alueelle, jossa myös
on muinaismuistokohteita.
Myös Kyminlinnan linnoitusalueen tulevaisuudesta
kiinnostuneet kansalaiset
ovat aktivoituneet. Vajaa
vuosi sitten perustettu Kyminlinnan Linnoitusalueen
ystävät ry haluaa toimia
muun muassa välittäjänä
ja
yhteistyökumppanina
linnoitusalueen tulevassa
toiminnassa.
Yhdistyksen perustamisessa primus motorina on toiminut Jari Launio, joka työskenteli pitkään armeijan
palveluksessa nimenomaan
Kyminlinnassa.
Launiolle Kyminlinna on sydämen
asia. Hän tuntee alueen
läpikotaisin ja tunnistaa
sen tulevaisuuden mahdollisuudet muun muassa
matkailukohteena, kulttuuritapahtumien pitopaikkana ja miksei myös osittain
asumiskäytössä.
– Yhdistyksemme haluaa
nimenomaan tehdä yhteistyötä viranomaisten ja
tulevien toimijoiden välissä
alueen historiaa kunnioittaen ja tietoutta lisäten, Jari
Launio sanoo.
– Miellä on jo hirveästi ideoita, mutta kaikki uudet ideat

etenee
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monella

EIJA ANTTILA
ovat tervetulleita.
Kahden suuren kasarmirakennuksen välissä olisi
Launion mielestä oivallinen
paikka konserttien järjestämiselle. Siihen olisi helppo
rakentaa myös suojakatos.
Korona on hidastanut myös
uuden yhdistyksen liikkeelle lähtöä, mutta pelkästään
Facebookin kautta jäseniä
on jo nyt noin 40.
Luottamushenkilöiden käsittelyssä oleva asemakaavaluonnos ei ainakaan ole
esteenä Kyminlinnan ystävien haaveille. Se tähtää nimenomaan siihen, että linnoitus on tulevaisuudessa
elävä osa kaupunkia. Nähdään, että alueen aktiivinen
käyttö edesauttaa rakennusten ja rakenteiden korjaamista, kunnossapitoa ja
säilymistä jälkipolville.
Luonnoksen mukaan käyttöä ja alueen elävöittämistä edistää myös alueen
lähtökohtiin
soveltuva
uudisrakentaminen. Myös
reittien rakentaminen suojelulla alueella nähdään
tärkeänä alueen elävyyden
ja kehittämisen kannalta.
Kaavaluonnoksessa onkin
osoitettu useita jalankulun
reittejä sekä ajoreitti linnoituksen läpi.
Kaavaluonnoksessa otetaan kantaa myös linnoituksen itäpuolella sijaitsevaan Jokirannantien alueen
kehittämiseen. Junaradan
aluevarauksessa on huomioitu suunniteltu kaksoisraide. Kaksoisraiteen junasei-

Jari Launio ja Tarja Rantaruikka toimivat aktiivisesti Kyminlinnan saamiseksi aktiiviseen käyttöön.

”

Kyminlinna on
sydämen asia.
JARI LAUNIO

sake edellyttää, että radan ali
on jalankulkuyhteys. Kaavassa määritelty radan alittava
yhteys mahdollistaa myös
yhteyden linnoituksen ja Jokirannantien alueen välille.
Jokirannantien alueella on
ennestään asustusta. Ranta-alueella on lisäksi asuin-,
liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta, joka mahdollistaa paitsi asumista myös
liiketoimintaa. Alueelle toivotaan matkailuun ja linnoitusalueeseen liittyviä palveluita.
Liiketoimintaa ja esimerkiksi
hotellin voi sijoittaa liikera-

KU VA A JA ©TA RJA RA N TA RU I KKA

kennusten korttelialueelle.
Jokirannantien varrella on
esitetty suojeltavaksi kaksi
rakennusta: ns. komendantintalo sekä varuskunnan
saunana toiminut rakennus.
Alue on kaavassa muinaismuistoaluetta. Yksittäisiä
muinaismuistokohteita on
lisäksi Koskenrannantien
pohjoispuolella ja ns. komendantintalon pihapiirissä.
Kyminlinnan linnoituksen
rakentaminen alkoi 1790-luvun alussa osaksi venäläisten puolustusjärjestelmää.
Linnoituksen rakennustöiden valvojana toimi aluksi
venäläinen marsalkka Aleksandr Suvorov. Tämä niin
sanottu Suvorovin linnoitus
purettiin uuden, kuusi kertaa suuremman Kyminlinnan tieltä, joka rakennettiin

Kahden suuren kasarmirakennuksen välinen tila sopisi
mainiosti esimerkiksi konserttien pitämiseen.
vuosina 1803–1808. Alue on
noin 80 hehtaarina ja muurien pituus noin kolme kilometriä. Puolustusvoimien
toiminta päättyi linnoituksessa vuonna 2005.
Alue on valtion omistama
(Senaatti-kiinteistöt). Myös
Metsähallituksella on omat
intressinsä alueella. Paikal-

lisia toimijoita ovat muun
muassa Kotkan kaupunki,
Kymenlaakson liitto ja kehitysyhtiö Cursor Oy.
Kyminlinna kuuluu Museoviraston
luokittelemiin
valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin.

Monimerkkikorjaamo
Muuralankujalla

Puh. 041 3191 736

Muuralankuja 4, 48600 Kotka

Määräaikaishuollot, Renkaanvaihdot, Ohjauskulmien säädöt, Rengashotelli, Öljynvaihdot ja Korjaukset
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Ravintola Lida

Neuvolatoiminta täyttää 100 vuotta
Kaikkien aikojen parhaimmaksi suomalaiseksi keksinnöksikin mainittu neuvolatoiminta täyttää tänä vuonna
sata vuotta.
Ensimmäinen neuvola perustettiin Helsinkiin vuonna 1922.
Suomalaisen neuvolatoiminnan isänä pidetään Arvo Ylppöä. Vuonna 1944 annettiin
laki, jonka mukaan jokaiseen
kuntaan oli vuoteen 1949
mennessä perustettava äitiys- ja lastenneuvola.
Neuvoloiden ansiosta imeväiskuolleisuus laski ja pikkulasten
terveys
parani
huomattavasti. Lastenneuvolatoiminnan päästyä käyntiin

ryhdyttiin perustamaan myös
odottavien äitien terveyttä
edistäviä äitiysneuvoloita.
Laki äitiysavustuksesta velvoitti kunnat vuodesta 1938
lähtien antamaan äitiysavustusta vähävaraisille synnyttäjille. Sittemmin avustus on
laajennettu koskemaan kaikkia synnyttäviä äitejä.
Äitiyspakkaus on ollut yksi
suomalaisen
äitiyshuollon
kulmakivi, joka on saanut ihailua myös Suomen ulkopuolella. Äitiyspakkauksen juuret
ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitossa aloitti kiertokoritoiminnan. Liiton Haminan
osasto oli vuonna 1922 ensim-

mäinen osasto, joka harjoitti
kiertokoritoimintaa. Nimensä
mukaisesti korit kiersivät seuraavalle käyttäjälle, kun oma
tarve loppui.
1930-luvulla lapsiperheiden
avustaminen siirtyi pikkuhiljaa yhteiskunnan vastuulle.
Äitiyspakkauksesta on vuodesta 1994 vastannut Kela,
jolle se siirtyi sosiaali- ja terveyshallitukselta (nyk. THL) ja
Valtion hankintakeskukselta.
Tänä päivänä äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan
sisältyy
moniammatillisena
yhteistyönä muun muassa
sekä sikiön että lapsen ter-

veen kasvun ja kehityksen
sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden
seuranta,
vanhemmuuden
ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen, elintapojen
terveellisyyden edistäminen,
erityisen tuen ja tutkimusten
tarpeen varhainen tunnistaminen ja tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen.
Neuvolatoiminta siirtyy sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden vastuulle.
Kymensuu-lehti aloittaa juttusarjan, jossa kerrotaan, mitä
neuvolatoiminta on Etelä-Kymenlaaksossa tänä päivänä.

ON AIKA TARTTUA
BIOJÄTTEESEEn
OTA HYÖTY IRTI JÄTEPISTEESI BIOJÄTEASTIASTA!

Karhula

Vesivallintie 11, 48600 Kotka.
(entinen Teboilin huoltoasema)
Puh: 05 - 260 6604

Lounas
Arkisin
10-14

Avoinna:
Ma-To 10-22
Pe
10-23
La
11-23
Su
11-22

Suomalainen ruoka ja suomalainen kokki.

Yhdestä biojätekilosta
tuotettu energia VASTAA:

70 tuntia valoa

1,4 km matkaa
henkilöautolla

1 minuuttia
lämmintä suihkua

(7 watin energiansäästölamppu)

100 tuntia
virtaa kännykälle

Olethan huomannut, että sinunkin
taloyhtiösi jätekatoksessa on biojäteastia?
Lajittele sinäkin! Aina on varaa petrata.
Seuraa meitä myös Instassa
@kymen_kierratyskoutsi

Lue lisää biojätteen lajittelusta:
www.kymenlaaksonjate.fi
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LIIKETTÄ LIIKE-ELÄMÄSSÄ

Muutoksen tuulia kotkalaisravintoloissa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Lidalle uusi paikka, Tai Hingille ilme ja Keisarinsatamalle omistaja.

EIJA ANTTILA

Kotkalaisissa ruokaravintoloissa on tapahtunut
alkuvuonna useita muutoksia: Ravintola Lida on
muuttanut Karhulassa uusiin tiloihin, aasialaisravintola Tai Hing Kotkansaarella on tehnyt pintaremontin
ja ravintola Keisarinsatama
Metsolassa on vaihtanut
omistajaa.
Kaksikymmentä
vuotta
ravintola Keisarinsatamaa
Kotkan
höyrypanimolla
pyörittäneet Anne ja Juha
Savonen ovat myyneet liiketoiminnan Restelille. Uusi
toimija aloitti tammikuussa.
– Anne ja Juha Savonen
ovat tehneet hienon elämätyön ja ravintolan siirtyminen osaksi Resteliä sujui
mutkattomasti, sanoo Restelin Food&Events-ruokaravintoloiden ravintolatoimenpäällikkö Marjo Mäkelä.
Mäkelän mukaan eri puolilla Suomea sijaitsevat
Food&Events-ravintolat
ovat kaikki uniikkeja paikkoja, joissa lähtökohtana
ovat yksilöllisyys sekä paikallisen historian ja vahvuuksien ymmärtäminen.
Esimerkiksi sisustus ja värimaailma valitaan kuhunkin
paikkaan sopivaksi.
Pientä ehostusta on luvassa myös Keisarinsatamaan vielä kevään aikana,
kunhan toiminta pääsee
koronan jäljiltä kunnolla
vauhtiin.
Vapusta alkaen toiminta

monipuolistuu, kun muun
muassa sunnuntaibrunssit käynnistyvät. Kesäkausi tuo mukanaan terassin
oman grillimenun.
Ravintolapäällikkönä jatkaa jo entisten omistajien
aikana talossa ollut Henrietta Arpiainen-Gonzalez.
Hän lupaa, että kesää kohti
ruokalista kaiken kaikkiaan
monipuolistuu ja aukioloajat pidentyvät. Listalla on
tutut klassikot ja uusia ideoita on saatu uuden omistajan keittiöpäälliköltä.
Muutenkin
henkilökunta on samaa kuin entisten
omistajien aikana.
Ravintola Lida on siirtynyt
Karhulan kanjonin pohjoispuolelta sen eteläpuolelle, entisiin huoltoasema
Teboilin tiloihin. Ravintolaa
vuodesta 2018 pyörittänyt Suleiman Kadar kertoo
uusien tilojen olevan entisiä tiloja suurempi ja avoimempi. Myös suuri parkkipaikka palvelee asiakkaita
hyvin.
Kadar on tehnyt uusissa
tiloissa paljon muutoksia.
Alkoholioikeuksia ravintolassa ei vielä ole. Kadar uskookin, että paikka sopii hyvin myös perheravintolaksi.
Uutuutena Lida aloitti maaliskuun alussa lounasruoan
tarjoilemisen. Listalla ovat
säilyneet tutut pitsat, falafelit, kebabit ja salaatit.
– Lounaaksi on suomalaista

Marjo Mäkelä (vas.) ja Henrietta Arpiainen-Gonzalez odottavat innolla kevään tuloa Keusarinsatamaan.
ruokaa suomalaisen kokin
valmistamana, Suleiman
Kadar sanoo.
Kadar itse on Irakin kurdeja ja muuttanut Suomeen
2007. Varsinaiselta ammatiltaan hän on toimittaja
ja valokuvaaja. Hän uskoo,
että
koronarajoitusten
poistuttua ravintola-alalla
on hyvä tulevaisuus.
Kauppakeskus
Pasaatin
korttelissa
sijaitsevassa Tai Hing -ravintolassa tehtiin alkuvuodesta
pintaremontti.
– Piti uudistua ja laajentaa
valikoimaa, sanoo omistaja
Keni Chung.
Kahdeksatta vuotta Tai
Hingiä pyörittävä Chung

sanoo, että sulkutoimien
aikana oli hyvä remontoida,
vaikka taloudellinen tilanne pitkästä korona-ajasta
johtuen on hyvinkin haasteellinen. Tai Hingissä oli
aiemmin yhdeksän työntekijää, nyt neljä. Lisäksi raaka-aineet ovat kallistuneet
kuten myös esimerkiksi Suleiman Kader on tyytyväinen ravintolansa uusiin tiloihin.
kuljetusten konttimaksut.
Myös Chung toivoo, että
asiakkaat löytävät uudestaan ravintoiloihin.
–
Pakko
on
uskoa
parempaan.
Pintaremontin lisäksi Tai
Hingissä on laajennettu
valikoimaa. Esimerkiksi erilaisia susheja on nyt kolminkertainen määrä ja salaatteja tuplasti.
Keni Chung toivoo, että ihmiset lähtevät taas liikkeelle.

Omalla visiolla yrittäjiksi

Kauppinen sanoo, että Aitoa LKV:llä on oma visio,
miten asiakkaita pitää palvella, oma palvelutyyli. Se
tarkoittaa muun muassa
helposti lähestyttävyyttä,
ystävällisyyttä,
lämminhenkisyyttä ja tietysti myös
asiantuntemusta. Toiminnan ajurina uusilla yrittäjillä on vahva palo työn
tekemiseen.
Perinteisten asuntonäyttöjen ja asuntokauppoiAnu Kauppinen (vas.) ja Milla Hannikainen ottivat rohkean hin liittyvien järjestelyjen
askelen urallaan.
lisäksi Aitoa LKV haluaa
– Itsemme haastaminen ja kaista asiakkaiden ongel- tarjota asiakkailleen digiauttamisen halu meitä tä- mia ja antaa vaihtoehtoja, tekniikan mahdollistamat
hän innosti. Haluamme rat- Milla Hannikainen toteaa.
palvelut kuten digistailaK U VAAJA© E IJA ANT T I L A

Anu Kauppinen ja Milla Hannikainen löivät hynttyyt yhteiseen kiinteistönvälitysyritykseen.
Kotkalaiset kiinteistönvälityksen ammattilaiset Anu
Kauppinen ja Milla Hannikainen ovat perustaneet
oman yrityksen. Aitoa LKV
on nyt toiminut muutaman
viikon ja sen toimitila sijaitsee Kotkansaarella Kapteeninkadulla, muraalin alla.
Kauppinen ja Hannikainen
ovat ennestään hyvin tuttuja kasvoja Kotkan seudun asuntomarkkinoilla.
Kauppinen on työskennel-

EIJA ANTTILA
lyt toisten kiinteistönvälitysyritysten palveluksessa
vuodesta 2005 ja Hannikainen viisi vuotta.
Oman yrityksen perustaminen oli molemmilla ollut
mielessä jo jonkin aikaa,
kunnes oikea aika vain tuli
vastaan.
– Kyllähän tämä vähän jännitti ja pelottikin, mutta nyt
kun se on tehty, ei kaduta yhtään, Anu Kauppinen
sanoo.

uksen (myös aidon stailauksen), digiremontin, drone-kuvat, videokuvaukset
ja etäesittelyt.
Vaikka korona on haitannut monen palveluyrittäjän liiketoimintaa, asuntokauppa käy kuitenkin
vilkkaana. Nyt eniten kysyntää on hyväkuntoisista omakotitaloista, sekä
2000-luvulla
rakennetuista että vanhemmista
peruskorjatuista.
– Kyllä kerrostaloasuntojakin kysytään ja kaupat
syntyvät, kunhan asunto
on oikein hinnoiteltu, Hannikainen vakuuttaa.
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Pyhtäälle haki 11
kunnanjohtajaksi

Pop Antiikkiliike
ei tarjoa roinaa
Troy Webb avasi erilaisen vanhan tavaran
liikkeen.
Karhulan kanjonin eteläpuolella aloitti tammikuussa hieman erilainen vanhan
tavaran liike. Pop Antiikkiliike tyhjennykset.fi -liikkeen
valikoima poikkeaa tavanomaisista kirpputoreista ja
osto- ja myyntiliikkeistä.
– Olemme seuloneet valikoimastamme
normaalin
kirpputoriroinan pois. Keskitymme vintageen ja retrotavaraan 1950-70-luvuilta, sanoo yritystä luotsaava Troy
Webb.
Webb on toiminut vuosikymmeniä alalla, pyörittänyt kirpputoreja ja osto- ja
myyntiliikkeitä, muun muassa nykyisen Aarrearkun
paikalla Karhulassa. Pop
Antiikkiliikkeeseensä Webb
hankkii tavarat lähinnä
muutto- ja kuolinpesistä,
mihin tyhjennykset.fi juuri
viittaa, sekä ostamalla suoraan arvotavaraa asiakkailta.
Pop Antiikkiliikkeessä törmää Aaltoon, Billnäsiin ja
Kaskipuroon, mutta myös

Pyhtään kunnanjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä yksitoista hakemusta.
Virkaa hakivat Nina Aro, LoviiK U VAAJA© E IJA ANT T IL A
sa, Kimmo Hietala, Vantaa, Olli
Kekkonen, Kotka,
Timo Kiviaho, Salo, Arthur Eelis
Korhonen, Kotka,
Jyri Lippo, Kotka, Ville Nordberg, Helsinki, Hannele Rahkala, Helsinki, Antti Ritvonen,
Espoo, Timo Toivonen, Kouvola
ja Toni Vanhala, Pyhtää.
Kunnanjohtajan
virantäytön jatkotoimista päättää
kunnanhallituksen nimeämä
valintaryhmä, jota vetää kunTroy Webb on toiminut pitkään vanhan tavaran kaup- nanvaltuuston puheenjohtaja
Tuija Arvila. Tavoitteena on,
piaana. Uusi liike on Karhulan keskustassa.
että Pyhtään kunnanvaltuusto
varsinaisiin erikoisuuksiin kalle, kun niitä ei halunnut nimittää uuden kunnanjohtakuten Karhulan lasiteh- kukaan. Toisin on nyt. Ja jan 11.4.

taalla aikoinaan puhallettuun fanfaaritorveen, joita
tehtiin kahdeksan ja joista
tiettävästi on säilynyt Webbin omistaman lisäksi yksi
toinen.
Luulisi, että vanha tavara on
samanlaista vanhaa tavaraa
aina.
– Tämä on kuitenkin ala, joka
muuttuu koko ajan ja jossa
pitää pysyä ajan hermolla,
Troy Webb sanoo.
Esimerkiksi 15 vuotta sitten
Webb kärräsi kymmenittäin
tiikkisiä senkkejä kaatopai-

toisaalta jossain vaiheessa
kuparisia esineitä halusivat
kaikki, mutta nyt ei kukaan.
Out ovat myös Arabian vanhat maitokannut.
Mitä halutaan siis nyt?
–60-luvun peltileluja, jukeboxeja, muumeja … Webb
luettelee. Ylipäänsä 60-luku
on nyt haluttua.
Pop Antiikkiliike tyhjennykset.fi sijaitsee osoitteessa
Eteläinen Karjalantie 5 ja
on avoinna keskiviikkona
ja perjantaina kello 10-17.30
sekä lauantaina kello 10-15.

Medilife haastoi yritykset
hyvinvointikampanjaan
K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

Korona-ajan yksi kuumimmista puheenaiheista on
ollut huoli hoitohenkilöstön kuormittumisesta ja
jaksamisesta. Moni hoitaja
on vaihtanut työpaikkaa tai
jopa alaa.
Kotkalainen hyvinvointiklinikka Medilife Oy halusi
kantaa oman kortensa kekoon alan työntekijöiden
kannustamiseksi
jaksamaan. Se tarjosi kaikille noin
40:lle Kymenlaakson keskussairaalan lastenosaston työntekijälle lahjakortin hierontaan ja kehoa ja
hermostoa palauttavaan
neurosonic-hoitoon.
– Samalla haastamme
kaikki muutkin alueen yritykset miettimään, mitä
konkreettista ne voisivat
tehdä työntekijöiden jaksamisen hyväksi, sanoo
fysioterapeutti
Bengt
Kevin Medilifesta.
Lastenosaston palveluesimies Kati Kääpä on erittäin

ilahtunut työntekijöiden
huomioimisesta.
– Tällaisilla konkreettisilla teoilla on suuri merkitys
meille, Kati Kääpä sanoo.
Kevinin mukaan kyselykierros alueen yrityksiin
on tuonut positiivista palautetta ja halua vastata
haasteeseen.

Kevin tuntee työnsä puolesta hoitoalan haasteet,
joista hän on tullut entistä
tietoisemmaksi
aloitettuaan Kymsoten yhtymävaltuustossa ja sen toisena
varapuheenjohtajana.
Lisätietoa haastekampanjasta: medilife.fi/haaste

Avoinna ark. 8-17

Takojantie 22
48230 Kotka
p. 050 309 8766

Avoinna 9 -16
www.lasiliikesalomaa.fi

Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
Jari Rahikka
puh. 044 550 5575
Muistathan vuosittaisen nuohouksen!

Tilaa kiinteistösi nuohous ja öljykattilan puhdistus
Paikallinen nuohousyrittäjä • Pitkä työkokemus
Yhteydenotot arkisin klo 8-17

Tietoa nuohouksesta osoitteesta: www.nuohoojat.fi

Plantur 39

Fytokofeiinishampoot
ja hoitoaineet
vahvistamaan,
sävyttämään ja
antamaan kiiltoa
hiuksillesi

Värjätyille
ja rasittuneille
hiuksille

Minna Vuorela (vas.) ja Bengt Kevi Medilife Oy:stä luovuttivat 40 lahjakorttia Kymenlaakson keskussairaalan lastenosaston henkilökunnalle. Palveluesimies Kati Kääpä
iloitsi lahjoituksesta, joka tuli tarpeeseen.

voimassa 31.3.2022 asti

Vaalea
sävyttävä

(n. 29.55 €)

-20%
(n. 18.75 €)

Ruskea
sävyttävä
Tarjous voimassa 31.3.2022 asti

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

Totuuden sirpaleista syntyi esikoisromaani
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Päivi Taussi toteutti pitkään muhineen ajatuksensa kirjoittaa mummonsa
tarina.
EIJA ANTTILA
Kotkalaisen Päivi Taussin esikoisromaani Katrin
kahdet kengät ilmestyy
piakkoin. Katrin kahdet
kengät on maahanmuuttajatarina sadan vuoden takaa. Kotkaan päätyvä Katri
haluaa olla tavallinen suomalainen nainen – mitä se
sitten tarkoittaakin.
Romaanin taustana on
Taussin mummon tarina.
Äidinäiti ja kaksi tämän
vanhempaa veljeä lähtivät
Inkeristä ja tulivat Suomeen
vuonna 1919. Toinen veljistä
ja 19-vuotias Katri päätyivät Viipurin kautta Kotkaan.
Katrilla oli kaksien kenkien lisäksi pääomanaanyksi luokka kansakoulua: tyttöjen
koulussa pitämiseen ei ollut
varaa, sillä töitä kotona riitti.
Katri ja veljet lähtivät pakoon Venäjän vallankumouksen aiheuttamia levottomia oloja. Sisaria ja
Pekka-veljen perhe jäivät
Inkerin Lempaalaan.
Romaanin alussa eletään
vuotta 1919 Inkerinmaalla. Eräänä päivänä Katrin
veli Matti ilmoittaa, että
hän jättää entisen ja lähtee Suomeen, ennen kuin
hänet otetaan kiinni. Katri kuulee sanovansa, että

hän seuraa mukana. Lähtijöiden joukkoon liittyy
myös Pekka, Katrin ja Matin veli. He hyvästelevät
omaisensa ja suuntaavat kohti tuntematonta.
Päivi Taussi on pohtinut,
miten hänelle mahdollisimman mummomaisena
mummona
näyttäytynyt Katri löysi rohkeuden
lähteä.
Jos ei ole yhden totuuden
julistaminen
ominaista
toimittaja Päivi Taussille, vielä vähemmän se on
kirjailija Taussille. Aina välillä romaanin kerrontaan
puuttuukin
nykypäivän
kommentaattori (ehkäpä
toimittaja Taussi), joka kyseenalaistaa tapahtumien
kulun. Ehkä kaikki tapahtuikin aivan toisin, ehkä romaanin kertoja romantisoi
nuoren naisen päätökset.
Taussi on punonut mummonsa tarinan löytämiensä faktojen pohjalle, mutta
mitä hänen mummonsa todella ajatteli ja miten hänen
elämänsä Inkerin-pakolaisena kaikissa käänteissään
kulki, sitä Taussi ei tiedä:
se saattoi mennä toisinkin
kuin romaanissa ja varsinkin mummon ajatusmaail-

Päivi Taussi aikoo jatkaa esikoisromaaninsa aihepiirissä. Nähtäväksi jää, syntyykö teoksia lisää.
ma peilautuu pitkälti kirjailijan mielikuvituksen kautta.
– Enhän minä voi tietää, miten asiat oikeasti menivät.
Mummoni tarinasta tiedän
vain sirpaleita. Sirpaleistakaan en ole varma, ovatko
ne totta, Päivi Taussi pohtii.
– Omassa päässäni rajat
ovat alkaneet hämärtyä:
minkä kaivoin dokumenteista, mitä on kerrottu suvussa, minkä keksin itse?
Totuuden sirpaleita on ollut
tullut vastaan muun muassa
Inkerin pakolaisseurakunnan ja Etsivän keskusrikos-

poliisin arkistoista. Ajankuvaa ovat piirtäneet vanhat
sanomalehdet.
– Siltikin Katrin kahdet kengät on sepite.
Toki Taussi on joutunut
paljonkin miettimään, mitä
ja miten voi kirjoittaa, sillä
romaanin keskeisillä henkilöillä on kuitenkin todelliset
esikuvansa vaikkakin vahvasti fiktivoituina.
Taussi on tullut kotkalaisille tutuksi vuosikymmenten mittaan muun muassa
Kymen Sanomien (ja sen
edeltäjien) kulttuuritoimit-

tajana ja päätoimittajana.
Jäätyään muutama vuosi sitten eläkkeelle Taussi
alkoi hakea Katrin kaksille kengille muotoa. Ajatus
siitä, että jotain mummosta pitäisi kirjoittaa oli toki
ollut mielessä jo pitkään.
Mieli askarteli sekä tietokirjoittamisen että fiktion
vaiheilla. Yksi essee aiheesta oli syntynyt jo aiemmin.
Maahanmuuttoaalto 2015
antoi kirjahankkeelle potkua: joukkomaahanmuutto ei ole mikään uusi ilmiö
Suomessakaan. Fakta on,

että vuonna 1919 Karjalan
pitäjiin tuli paljon pakolaisia. Esimerkiksi Raudun
pitäjässä oli enemmän inkeriläisiä pakolaisia kuin
alkuperäistä
väestöä.
Katrin tarina päättyy Kotkaan, mutta ei mummon
kuolemaan. Kirjan lopussa
Katri tekee veljensä lesken
kanssa kotiseutumatkan
Leningradin kautta Inkeriin vuonna 1961 – kaikkia normeja uhmaten.
Kirjan kustantaja on Reuna
(Reuna Publishing House
Oy).

Sampo Halttunen teki seilaushistoriastaan kirjan
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Sisämaan poika lähti merille ja päätyi
luotsiksi Kotkaan.
EIJA ANTTILA
Kotkalaisen eläkkeellä olevan merenkävijän ja satamaluotsin Sampo Halttusen
kirjoittama teos Tuntematon merimies on ilmestynyt.
Kirja perustuu Halttusen
omakohtaisiin kokemuksiin
ja hänen tallentamaansa
runsaaseen dokumenttiaineistoon: palkkakuitteja,
tullausasiakirjoja, muistiinpanoja, lehtileikkeitä, kotiin
lähetettyjä kirjeitä ja kortteja, jotka äiti oli säilyttänyt.
Luotsina Kotkan satamassa
Halttunen ehti työskennellä
38 vuotta ennen eläkkeelle
jäämistään vuonna 2015.
Ajatus kirjan kirjoittamisesta sai pontta Halttusen ys-

tävän Helge Sinikannaksen
julkaisemasta Vanha merimies muistelee -kirjasta.
– Ajattelin, että kyllähän minäkin voisin tuollaisen tehdä, ja paremmankin, Halttunen naurahtaa ja lisää, että
jos hän on rakentanut jo talon, paritalon, mökin ja ison
purjeveneen, niin eiköhän
kirjakin onnistuisi.
Kaikkea kunniaa hän ei kirjasta itselleen ota. Ilman
kirjailija Irja Sinivaaraan
opastusta ja tukea ja graafikko Seppo Vakkarin visuaalista näkemystä ja taitollista osaamista, kirjasta olisi
Halttusen mukaan kovin
erilainen.

Sampo Halttunen ankkuroitui lopulta Kotkaan. Taustalla hänelle merkittävä Sunilan
tehdas ja satama.
Halttunen on sisämaan
poikia. Hän kotoisin Rutalahden kylästä läheltä Jyväskylää. Halttunen varttui
hyvin ”merimieshenkisessä” ympäristössä. Rutalahteen oli asettunut asumaan

komentajakapteeni John
William Konkola, joka oli ollut kapteenina kaikilla Suomen Joutsenen kahdeksalla valtameripurjehduksella
1932-38. Halttusen pappa
Oskari oli Konkolan ystävä.

Merille Sampo Halttunen
lähti 15-vuotiaana. Ensimmäisen kerran jungmannina hän kävi Kotkassa vuonna 1971, kun hän lastasi m/s
Agnetan mukana sellua
Sunilan satamasta kohti

Amerikkaa.
Sunilalla on muutenkin tärkeä sija Halttusen muistoissa. Nuorena merimiehenä hän saattoi hyvin
ajatella, että Päijänteeltä ja
pitkin Kymijokea Kymensuuhun uitetut tukit oli lähettänyt matkaan hänen
pappansa, joka toimi kotiseudulla metsänvartijana.
– Koin, että me molemmat palvelimme Suomen
metsäteollisuutta lenkkeinä ketjussa, mutta vain eri
kohdissa.
Sampo Halttusen omakustanteena ilmestynyttä kirjaa
Tuntematon merimies voi ostaa ainakin Merikeskus Vellamosta ja tiedustella myös
kirjoittajalta itseltään: sampohalttunen@gmail.com.
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Meidän Maija auttaa,
uskoo ja matkustaa

Konserttimestari on
orkesterin kapteeni

Irja Sinivaara teki lopulta sen, mitä opettaa: elämäkerran.

Raymond
Coxin
mielestä on palkitsevaa, kun kapellimestari antaa tilaa
muusikon omille
tulkinnoille.

K U VAAJA© E IJA ANT T IL A

EIJA ANTTILA

Kotkalaisen kirjailijan Irja
Sinivaaran omakustanneteos Meidän Maija, maailman matkaaja olisi voinut
syntyä jo 20 vuotta sitten.
Sinivaara ja elämäkerran
kohde, kotkalainen eläkkeellä oleva kieltenopettaja
Maija Hyyryläinen olivat olleet opettajakollegoja Kotkan
merenkulkuoppilaitoksessa, jossa tuttavuus
ja ystävyys naisten välillä
saivat alkunsa.
Jos Sinivaara olisi tuolloin
ryhtynyt tuumasta toimeen, elämäkerta kulttuurin suuresta ystävästä ja
kosmopoliitista olisi ollut
varmasti varsin toisenlainen kuin se on nyt: muistoja, kokemuksia, elämän
ymmärrystä – kaikkea –
on kertynyt molemmille
kosolti lisää.
Maija Hyyryläinen oli toki
päättänyt, että kun hänestä elämäkerta kirjoitetaan,
sen tekee Irja Sinivaara.
Oli siis vain ajan kysymys,
milloin. Viitisen vuotta
kirja laitettiin jo tulille ja
hyvään hehkuun, mutta
hidasteeksi tuli ensi joulukuussa 97 vuotta täyttävän Maija Hyyryläinen
kaatuminen ja murtunut
lonkka ja siitä seurannut
pitkä toipumisaika.
Irja Sinivaara saattoi olla
jo vähän luopunut kirjahankkeesta, kunnes Maija
Hyyryläinen yllättäen viime kesänä soitti ja kertoi
hankkineensa saneluko-

neen, jonne hän aikoi alkaa
sanella elämänsä kulkua ja
tapahtumia.
– En voinut enää vastustaa, sanoo Irja Sinivaara,
joka oli jo ehtinyt palauttaa
Kymenlaakson museosta
lainassa olleet valokuvat.
Ei muuta kuin nopeasti
takaisin.
Heinäkuussa hän alkoi
kirjoittaa Meidän Maijaa
kokopäiväisesti, ja kirja ilmestyy helmi-maaliskuun
vaihteessa.
Kirjan takakannen tekstissä Irja Sinivaara kirjoittaa
näin:
"Maija Hyyryläinen syntyy Kotkassa joulukuussa
1925. Suomi on selviytynyt
kansakuntaa raastavasta
sisällissodasta. Kotkassa
rakennetaan kivitaloja ja
kaduilla naputellaan nupukiviä. Lapsena Maija saa
elämänaikaisia ystäviä, ja
menettää rakkaita ihmisiä.
Nuori Maija pukeutuu monien muiden tavoin lottapukuun. Kotikadut särkyvät sodan pommituksissa.
Rauhan aika ja usko paremmasta, usko Jumalaan, uteliaisuus kuljettavat Maijan
kotikaduilta maailmaa matkaamaan, lähelle ja kauas."
Hyyryläinen toimi kielten
opettajana useissa kotkalaisissa kouluissa. Ylimääräiset rahansa hän
käytti matkustamiseen ja
lähetystyö on hänelle sydämen asia.
Sinivaara kertoo, että Maija

EIJA ANTTILA

Maija Hyyryläinen on asunut varsinaisesti vain
kahdessa talossa ennen
muuttoaan vanhusten palvelukotiin: molemmat kodit sijaitsivat Korkeavuorenkadulla – lapsuuden ja
nuoruuden omakotitalo ja
myöhemmän iän kerrostaloasunto Merikotkassa.
Kirjailija Irja Sinivaara Merikotkan B-rapun oven edessä, josta Maija Hyyryläinen
kulki 40 vuoden ajan
Hyyryläisen uskonnollisuus
ei ole tiukkapipoista. Päinvastoin leimallista sille ovat
armollisuus, ymmärtäminen, anteeksi antaminen ja
lempeys.
– Sanoisin, että Maija Hyyryläinen on maallisilta arvoiltaan kosmopoliitti ja
hengellisiltä
arvoiltaan
ekumeeni.
Omakustannekirjaa voi tiedustella osoitteesta sinivaarairja@gmail.com. Hyyryläinen aikoo antaa suuren
osan kirjoista hyväntekeväisyysjärjestöille,
jotka
voivat myydä sitä toimintansa tukemiseksi.

Raymond Cox on toiminut
Kymi Sinfoniettan konserttimestarina vuodesta
2009 lähtien. Konserttimestarin tehtävä on vähän sama kuin kapteenilla
urheilujoukkueessa. Konserttimestari tukee kapellimestaria ja on soittajien
liideri sekä teknisesti että
taiteellisesti.
– Monet soittajat katsovat
enemmän konserttimestaria kuin kapellimestaria,
joiden tyylit vaihtelevat kovasti. Jos kaikki seuraavat
vain kapellimestaria, syntyy myös monta tulkintaa
siitä, mitä hän tarkoittaa,
Raymond Cox sanoo.
Hän on ehtinyt uransa
aikana nähdä orkesterin edessä monenlaisia
kapellimestareita.
– On myös hyvin palkitsevaa, kun muusikko voi
käyttää omia fasiliteettejaan, jotta hän voi tukea
kapellimestaria paremmin.
Coxin mukaan kapellimestari, joka on aidosti osa orkesteria, eikä asetu sen yläpuolelle, saa muusikoiden
sympatiat puolelleen.
Kaikki konsertit eivät vaadi
kapellimestaria lainkaan.
Silloin konserttimestari ottaa vastuun. Coxin mukaan
orkesterille tekee hyvää
aina silloin tällöin soittaa
ilman kapellimestaria.

Rakkauden voimasta kriisioloissa
Elämänmerkki - Irma ja
Urho Hälikän kenttäpostikirjeet on kotkalaisen filosofian tohtori ja toimittaja
Mirja Turusen viime syksynä ilmestynnyt teos.
Se kuvaa Hälikän pariskunnan jatkosodan koettelemuksia sekä kenttäpostin
merkitystä kriisioloissa.
Karjalan kannakselta kotoisin ollut Hälikän pariskunta asettui 1960-luvulla

asumaan Kouvolaan. He
kirjoittivat toisilleen sodan
aikana 540 kirjettä ja 170
kenttäpostikorttia.
– Aluksi jo pelkkä ajatuskin
yli 700 kirjeen nivaskan lukemisesta tuntui työläältä, mutta alkoi kuitenkin
pian kiehtoa, Mirja Turunen
kertoo.
Lopullisen päätöksen hän
teki, kun FM ja historioitsija Taru Martikainen lupau-
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tui kirjoittamaan kirjeet
puhtaaksi.
Häliköiden kirjeet ovat vain
pieni osa niistä miljardista
kenttäpostikirjeestä, joita suomalaiset kirjoittivat
toisilleen jatkosodan aikana. Kirje oli valtaosalle
suomalaisista ainoa keino
pitää yhteyttä sodan erottamien läheisten kesken ja
niiden merkitys ihmisten
kestokyvylle oli Turusen

Yhdysvalloista kotoisin oleva Raymond Cox on viihtynyt
Kymi Sinfoniettassa ja Kotkassa hyvin.
– Se kehittää muusikoiden
korvaa ja teknisiä taitoja,
kun pitää olla koko ajan
hereillä ja kantaa vastuuta
koko orkesterista.
– Myös orkesterin oma ääni
ja identiteetti kehittyvät.
Kymi Sinfoniettan identiteetille leimallista on
Coxin mielestä rohkeus.
Rohkeutta
vaaditaan
muun muassa silloin kun
ohjelmassa on teos, joka
on kirjoitettu omaa orkesteria
suuremmalle
kokoonpanolle.
– Silloin jokaisen on kannettava tavallista suurempi vastuu, joka on pienessä
ensamblessa suhteellisesti
suurempi kuin suuressa

orkesterissa.

Kymi Sinfoniettan konsertit Kotkan konserttitalossa jatkuvat keskiviikkona 9.3., kun se
saa vieraakseen fagotin
supertähden, virolaisen
Martin
Kuuskmannin.
Kello 19 alkavan konsertin
johtaa niin ikään virolainen Olari Elts.
Lue pitempi juttu Raymond Coxista osoitteesta:
https://kymensuu.fi/
orkesterin-kapteeni-raymond-cox-on-ollut-kymi-sinfoniettan-konsertt i m e s t a r i -y l i - k y m m e nen-vuotta/
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mukaan valtava.
– Onkin sanottu, kenttäposti oli Suomen armeijan
salainen ase.
Läheiselle kirjoitettu kirje
oli tärkeä elämänmerkki:
kirjeen lähettäjä oli hengissä, ainakin postitushetkellä.
Pitempi versio jutusta on
luettavissa: https://kymensuu.fi/monisavyista-rakka u t t a - ka h d e n - r i n t a - Irma Turunen oli mukana Nelosteatterissa Teatteriryhmä
man-valilla/
Kimaran esityksessä, joka perustuu hänen kirjaansa.
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SIKS & JUST

RENKAAT JA VANTEET MYY

sisustussuunnittelu ja myyntipalvelut
Raakunkuja 3, Karhula

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.

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

Myös uusi auto tarvitsee

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

Lisäksi:

• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen - erityisesti yritykset.

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

Just

www.rengasonnela.fi

Taistelussa ruostetta vastaan!

Myyntipalvelut:

Siks

puh. 0408677767

Kotisi ja Myyntipalvelut

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

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

KOIVUBRIKETIT
10 kg / pkt
3 pkt

10€

Yrittäjä Toni Halme uusitun kalustonsa kanssa - mahtuu pidemmätkin terassilaudat ja lankut.
Lisäksi on uusittu peräkärryjäkin joita saa sitten asiakkaat lainakseen.

KESTOPUUT SAAPUNEET

Paneeli

saunasuojattu
vanilja

Löydät meidät
myös Facebookista

1

50
€/m

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

PAIKALLISESTI
PARASTA
Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Valitse
vaihtoehto
tai useampi

TEHOPESU

Talven
lämmityksiin!

ovh. 20,80

16,-

KIILTOPESU

Myynti, varaosat, huolto

ovh. 26,80

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

20,-

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

HOHTOPESU
ovh. 36,00

30,-

Varaosia jo vuodesta 1970.

Kuponki voimassa
31.3.2022 asti

Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

Leikkaa talteen

A

Kotkan Varaosakulma Oy



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



  

Jonas Liljeqvist 045-679 6595

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

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




Jarno Lonka 041-3148400

JLtalotekniikka@gmail.com

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

Karhulan kouluista 12 Vastausta
arkkitehtikilpailu
Kotkan kaupunki järjestää
yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa
yleisen arkkitehtuurikilpailun Karhulan keskustaan
rakennettavan koulukeskuksen suunnittelusta.
Koulukeskukseen rakentuvat tilat nykyisille Karhulan
ja Helilän yläkouluille, Karhulan lukiolle ja Karhulan
kirjastolle. Lisäksi tiloihin
tulee toimijaksi Kotkan
kaupungin
nuorisotoimi
pienellä tilaohjelmalla.
Kilpailun tarkoituksena on
löytää
arkkitehtonisesti
korkeatasoinen ja koulu- ja
kirjastotoimintaa mahdollisimman hyvin palveleva
suunnitteluratkaisu keskeiselle paikalle Karhulan
keskustaa.
Koulukeskus kokoaa alueen
asukkaita yhteen, sallii monipuolisen iltakäytön ja
palvelee muuntojoustavana eri toimijoita. Joustavat
tilat sallivat koululaisten
iltapäivä- ja erilaisten muiden kerhojen toiminnan.
Keskuksen tulee olla toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisesti
ratkaistu ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoinen.

1) 134,8 millimetriä
2) Ohjuksia. Iskander on
maasta laukaistava ballistinen ohjus, Kalibr sukellusveneestä laukaistava
risteilyohjus.
3) Etelä-Amerikassa. Copa
Libertadores on maanosan
korkein seurajoukkueiden
turnaus, kuten Mestarien
liiga Euroopassa.
4)
Otetaan
koepala
tai solunäyte elävästä
kudoksesta.
5) Lähes 14,6 miljoonaa
tonnia.
6) Ars Fennica.
7) Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin



määräämä maatalouden
kollektivisointi ja viljan
pakkoluovutukset muualle
Neuvostoliittoon.
8) He muodostavat The
Rasmus
-rockyhtyeen,
joka valittiin Suomen
edustajaksi tämän kevään
Euroviisuihin.
9) Saukko
10) 33 prosenttia.
11) Graceful on Vladimir Putinin luksusjahti, joka pakotteiden pelossa siirrettiin telakalta Hampurista
Kaliningradiin.
12) 4,5 senttiä (pystyasennosta ammuttaessa 11,5
senttiä).

 



 

  


  

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558

Ulkoasun suunnittelu:
Natasha Design Ky

Taitto:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
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Toimitus:
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35 600 kpl
Pyhtää-Kotka-Neuvoton(Hamina)
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KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
MEDILIFE OY

Polven keinonivelleikkaus on vältettävissä
Kotkalainen Ulla Pitkänen on aina liikkunut
paljon. Kun hän jäi pari vuotta sitten eläkkeelle, liikuntaharrastuksille jäi aikaa entistä
enemmän. Mutta jatkuvasti pahentunut polven rasituskipu alkoi rajoittaa liikkumista.
Pitkänen luki syksyllä 2020 Kymensuu-lehdestä tarinan Juha Reinikaisesta, joka oli saanut ratkaisevan avun lonkkanivelvaivoihinsa
fysioterapiaklinikka Medilifesta. Pitkänen
päätti kokeilla samaa ja nyt hän voi elää normaalia, liikunnallista ja kivutonta elämää.
– Ihmisen itsensä pitää olla valmis tekemään muutoksia,
jotta parantuminen ja nivelkuntoutus ovat mahdollisia,
sanoo fysioterapeutti Bengt Kevin Medilifesta.

Oikeat pohjalliset ja
lihasten vahvistamista

Pakaralihakset
kuntoon

Ulla Pitkäsen lähtötilanne oli aika huono. Jokainen askel
tuntui kipuna, ja kävely oli lähinnä luukkaamista.
Medilifessa kuntoutus alkoi tarkalla kartoituksella ja jalkojen virheasentojen selvityksellä ja korjaamisella. Ensiavuksi eli ikään kuin tulipalon sammuttamiseksi Ullalle
rakennettiin mittatilaustyönä Balkeforsin patentoiduis-

Torsten Balkenfors on kouluttanut Medilifen henkilökunnan oikeanlaisten pohjallisten
tekemiseen.

Bengt Kevinin mukaan ensimmäinen merkki polven nivelrikosta on kipu, joka tuntuu varsinkin portaissa. Silloin
yleensä puhutaan jo toisen asteen nivelrikosta. Syynä
nivelruston ohenemiseen on yleensä jalan virheasento,
joka puolestaan johtuu pakaralihasten heikkoudesta ja

laiskistumisesta.
– Oikein tehty jalkakyykkyharjoitus on kehon hoidon
kuningasliike.
Lisätiedot: 044 041 3501 tai www.medilife.fi
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18 x 95mm
STP/STV Kuusipaneeli
VK 2. laatu
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ta pohjallisaihioista juuri
hänelle sopivat pohjalliset. Pohjallisia muotoiltiin jonkin aikaa kestäneen käytön jälkeen.
Yhtä tärkeää oli se, että
Ulla sitoutui kotioloissa tapahtuvaan muun
muassa lihaksia vahvistavaan
harjoitteluun.
Samalla mahdollistui hävinneen ruston uudelleen kasvaminen.
– Olen todella tyytyväinen Medilifesta saamaani kokonaisvaltaiseen
apuun. Nyt voin taas
käydä jumpissa, mutta
äkkinäisiä kiertoja on
yhä syytä varoa, Ulla Pitkänen sanoo.
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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

