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Ajattelemisen ainetta
Bethover Strong
B12-vitamiini + foolihappo
120 purutablettia

-20%
(n. 30.50 €)

(n. 29.55 €)

UUSI MAKU
vadelma-sitruuna

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!
Tarjous voimassa 30.4.2022 asti

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

Tervetuloa mukaan kevään
konsertteihin, pääsiäisen
traditiosta tulevan
kesän odotukseen!

10+ HUOLTO

149€

LIPUT:

-moottoriöljyä,
sis. max. 5L automallikohtaista
öljynsuodattimen, raitisilmasuodattimen ja
18 tarkistuskohteen huoltotyön.

ILMASTOINTIHUOLTO

10+ HUOLLON yhteydessä

29€

J.S. BACH

Edullinen huoltopaketti yli
10-vuotiaille autoille!

JOHANNES-PASSIO

Tarvittaessa R134a kylmäaine veloitetaan kulutuksen mukaan.

Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot

Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset

Vapjaunnostaillgoiaaa!

LOA!

Löydät meidät myös facebookista ja instagramista

Kotkan Kantaattikuoro
Virva Puumala, sopraano, Fleur Barron, altto
Fernando Guimarães, tenori
Tomi Punkeri, baritoni
Riku Pelo, Jeesus

VAPUN ILOA JA NOSTALGIAA!
La 30.4. klo 19 Kotkan konserttitalo
Su 1.5. klo 12 Kuusankoskitalo
Kapellimestari Heikki Elo
Laulusolistit: Anne Mattila &
Mikael Konttinen
Viihdemusiikin ehdottomien helmien ja
klassikoiden äärellä päästään vapputunnelmiin!

HÄIVÄHDYS FOLKIA
Ke 11.5. klo 19 Kotkan konserttitalo
To 12.5. klo 19 Kuusankoskitalo
Kapellimestari Dimas Ruiz
Viulusolisti Essi Höglund

TERVETU

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17

J.S. BACH: JOHANNES-PASSIO
Ke 13.4. klo 19 Kouvolan Keskuskirkko
To 14.4. klo 19 Kotkan kirkko
Kapellimestari ja evankelista
Topi Lehtipuu

HÄIVÄHDYS
FOLKIA

Ida Moberg: Landtlig dans (Maalaistanssi)
Antonín Dvořák: Romanssi f-molli op. 11, B. 39
György Ligeti: Concert românesc
Franz Schubert: Sinfonia nro 6 C-duuri, D. 589

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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NEUVOLA 100 VUOTTA

Neuvola on tärkeä palvelu Länsi-Kotkassa
Terveydenhoitajat toivovat, että saavat
tehdä perustyötään rauhassa, perheiden
kanssa.
EIJA ANTTILA

Suomalainen neuvolatoiminta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Erilaisten
perheiden kohtaaminen,
perheiden tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen ovat edelleen samalla
tavalla neuvolatyön ydintä
kuin silloin, kun Arvo Ylppö
perusti ensimmäisen lastenneuvolan Suomeen.
Arvioiden mukaan lähes
sata prosenttia suomalaisista perheistä asioi äitiys- ja lastenneuvoloissa.
Voidaan siis sanoa, että
perheet luottavat neuvolajärjestelmään. Perheet
ovat monimuotoisia, hyvinvoinnin haasteet ja tuen
tarpeet ovat lisääntyneet.
Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen lisäksi terveydenhoitaja tarvitsee rohkeutta
ottaa puheeksi vaikeitakin
asioita.
Tämän päivän terveydenhoitajan työ ja osaaminen
neuvolassa on kuitenkin
muuttunut ajoista, jolloin
jonotettiin kylän terveyssisaren aamuvastaanotolle.
Työ on nyt kokonaisvaltaisempaa ja moniammatillisempaa kuin aiemmin.
Neuvolalääkäri on terveydenhoitajan lähin työpari,
mutta työtä perheiden parissa tehdään aktiivisesti
myös muun muassa perheohjaajan sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden
kanssa.
Benjamin ( 4 kk) on tullut
Länsi-Kotkan neuvolaan
lääkärintarkastukseen.
Vastasyntyneet
tarkastetaan kuukauden välein
puolivuotiaaksi saakka.
Benjaminin äiti Jessica Kiili on jo kokenut neuvolan

”

Teemme työtä
perheiden eteen
ja niiden
kanssa.
MARJAANA MARTTILA

asiakas, onhan Benjamin
jo hänen toinen lapsensa. Perhe on muuttanut
ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen läntisestä
Kotkasta Kotkansaarelle,
mutta Kiili haluaa käydä
edelleen tutussa neuvolassa Karhuvuoressa.
– Neuvolapalvelut ovat
todella hyviä. Ainoastaan
se vähän harmittaa, että
omalle neuvolan tädille ei
voi enää soittaa suoraan,
vaan keskitetyn ajanvarauksen kautta, Jessica Kiili
sanoo.
Neuvola on länsikotkalaisille tärkeä palvelu. Alueella
asuu paljon lapsiperheitä,
myös runsaasti maahanmuuttajia.
Tarvittaessa
neuvolaan saadaan tulkkausapua, jos yhteistä kieltä ei ole.

Neljä kuukautta vanhaa Benjaminia tutkiva Seija Vahtera on toiminut neuvolalääkärinä Kotkassa 30 vuotta ja nauttii
työstään edelleen. - Työ on todella positiivista. Lapsista saa niin paljon iloa ja voimaa, Vahtera sanoo.
Marttilan mukaan koko
perheen hyvinvoinnin huomioiminen on ollut neuvolatyön keskiössä ennenkin,
mutta viime aikojen kriisit
kuten korona ja sota Euroopassa ovat nostaneet sen
vielä enemmän pinnalle.
– Perheiden elämäntilanteet voivat olla hyvin
kuormittavia ja turvaverkko saattaa puuttua,
jos isovanhemmat asuvat
kaukana.
Niin Marttila kuin Vahterakin kokevat, että niin asiakkaat kuin yhteiskuntakin
arvostavat
neuvoloiden
toimintaa. Marttilan toiveena on, että terveydenhoitajat saisivat tehdä perustyötään rauhassa.
– Pitää osata priorisoida
asioita ja muistuttaa itsellemme, mikä on tärkeää ja
miksi olemme täällä. Teemme työtä perheiden eteen
ja niiden kanssa.

Länsi-Kotkan neuvolassa
työskentelee lääkäri Seija Vahteran lisäksi neljä
terveydenhoitajaa,
joille kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä
ehkäisyneuvonta.
– Perheitten kohtaaminen
ja tarpeet ovat toimintamme lähtökohta. Tärkeää on
ottaa huomioon koko perheen hyvinvointi ja se, mistä perhe haluaa keskustella, sanoo terveydenhoitaja Ammattitaidon ylläpitämiMarjaana Marttila.
nen vaatii kouluttautumis-

Marjaana Marttila (vas.), Sarika Fellman, Emilia Böök-Yrjölä sekä kuvasta puuttuva Paula
Markkanen työskentelevät terveydenhoitajina Länsi-Kotkan neuvolassa.
ta ja tietojen päivittämistä.
Sähköisten terveyspalveluiden kehittäminen sekä
terveydenhoitajan työn
uudet sisällöt haastavat
kouluttautumaan ja laajentamaan osaamista.
Terveydenhoitajan työn

uusia sisältöjä ovat muun
muassa synnytysten jälkitarkastukset sekä isyyden/
äitiyden tunnustamisen
vastaanottaminen.
Laajojen terveystarkastukset ovat
osoittautuneet tärkeiksi koko

perheen
hyvinvoinnin
tukemisessa.
Kymensuun
juttusarjassa
kerrotaan
neuvolatoiminnasta
Etelä-Kymenlaaksossa.

Terhi Lindholm mukana Pyhtään kunnanjohtajakisassa
Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm on
antanut suostumuksensa
Pyhtään kunnanjohtajan
virkaan. Hänet kutsutaan
myös haastatteluun.
Pyhtään kunnanjohtajan
valintaa valmisteleva työ-

ryhmä on päättänyt kutsua
haastatteluun kuusi muuta henkilöä: Eija Grönholm,
Pyhtää, Ilona Koskenniemi,
Kouvola, Ville Nordberg,
Helsinki, Sabah Samaletdin,
Espoo, Timo Toivonen, Kouvola ja Toni Vanhala, Pyhtää.

Jo aiemmin hakemuksensa
vetivät pois kotkalaiset Olli
Kekkonen ja Jyri Lippo.
– Toinen hakukierros tuotti
lisää hyviä nimiä. Tästä porukasta saamme varmasti
hyvän kunnanjohtajan, arvioi valintaryhmää vetävä

Pyhtään kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Tuija Arvila.
Arvila korostaa, että valintaryhmä on koko ajan ollut
yksimielinen.
– Työryhmä on toiminut
kaikin puolin asiallisessa
vuorovaikutuksessa. Tässä

yhteydessä on syytä kiittää myös kaikkia tehtävään
kiinnostuksensa osoittaneita, Arvila sanoo.
Haastattelukierros merkitsee sitä, ettei viime maanantaina
kokoontunut
Pyhtään kunnanvaltuus-

to tehnyt vielä päätöksiä
kunnanjohtajasta.
Haastattelut saadaan päätökseen vappuun mennessä, ja kunnanvaltuusto
valinnee uuden kunnanjohtajan näillä näkymin toukokuun puolella.
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PÄÄKIRJOITUS
Kuntayhtiön asioita
ei ole pakko salata
Kotkan kaupunginvaltuusto käsitteli viime viikolla
tapahtumakeskuksen rakentamisprosessiin ja rahoitukseen liittyvää sisäisen tarkastuksen raporttia.
Valtuusto oli itse vajaa vuosi sitten päättänyt pyytää tarkastuksen tekemistä.
Kokouksessa törmättiin ongelmaan, joka on hiertänyt Kotkassa ennenkin: osa raportin tiedoista on julistettu salassa pidettäviksi Julkisuuslakiin vedoten.
Osa valtuutetuista olisi halunnut palauttaa asian
edelleen valmisteluun, enemmistölle kelpasi tiivistelmä raportista.
On ymmärrettävää, että tapahtumakeskuksen rakennuttajayhtiön Backstaffin ja rakentajayhtiö SRV:n välinen projektinjohtosopimus salataan. Mutta
sitä on vaikeampi ymmärtää, miksi salataan myös
kaupungin omistaman Backstaffin antamat vastaukset Kilpailu- ja kuluttajaviraston kysymyksiin
koskien urakoinnin suorahankintamenettelyä. KKV
totesi vähän aikaa sitten, että suorahankintamenettelyssä oli toimittu lainvastaisesti.
Julkisuuslain taakse on helppo mennä ja joskus se
on perusteltuakin. Julkisomisteisen yhtiön hallinnon
pitäisi kuitenkin olla niin avointa kuin mahdollista.
Valtuusto on itse päättänyt yhtiörakenteesta, joka
suojassa tapahtumakeskusta rakennetaan. Vaikka
laki antaa mahdollisuuden salata myös kaupungin
omistaman yhtiön tietoja, mikään pakko ei niin ole
tehdä. Omistajaohjausperiaatteissaan kunta voi
määrittää yhtiöiden toiminnan julkiseksi, jos se niin
haluaa.
Mitä suurempaa hanketta kuntayhtiön kautta pyöritetään, sitä tärkeämpää on mahdollisimman laaja
läpinäkyvyys. Julkisuusperiaate on oikeusvaltion
keskeisiä peruskiviä, joka ehkäisee korruptiota ja lisää sananvapautta ja demokratiaa.

LUKIJALTA

Mitä Backstaff-raportissa salaillaan?
Kotkan edellinen valtuusto päätti kokouksessaan
3.5.2021 hyväksyä äänestysten jälkeen 10 miljoonan euron suuruisen sijoituksen Kotkan Julkiset
Kiinteistöt Oy:n sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon ja edelleen sijoitettavaksi Backstaff Oy:n
rakennuttamaan tapahtumakeskukseen. Eriävän
mielipiteen jätti vihreiden
valtuustoryhmä ja 16 muuta valtuutettua.
Samassa kokouksessa valtuusto pyysi kaupunginhallitusta käynnistämään
sisäisen
tarkastuksen,
jossa arvioidaan ja tarkastellaan tapahtumakeskuk-

sen rahoituskokonaisuus,
rakentamiseen
liittyvä
prosessi ja sen ohjaus sekä
kustannusten nousuun
vaikuttaneet tekijät.
Selvityksen piti ulottua
tapahtumakeskusta toteuttavaan ja sitä rahoittavaan yhtiöön. Selvityksessä on myös arvioitava
muiden mukana olevien
konserniyhtiöiden ja Kotkan kaupungin vaikutus
kustannuskehitykseen.
4. huhtikuuta 2022 nykyisen valtuuston kokouksessa oli valtuustoaloitteen vastaus ja selitys,
että sisäisen tarkastuksen
toimeksiantoa
”tarkennettiin” kaupunginhalli-

tuksessa 30.8.2021. Olisipa
mielenkiintoista
tietää,
miten sitä tarkennettiin ja
miksi?
Toimeksiannon
mukainen sisäisen tarkastuksen
119-sivuinen tarkastusraportti 2/2021 käsiteltiin
kaupunginhallituksessa
29.11.2021, mutta miksi uudelle valtuustolle esiteltiin
raportista vain tiivistelmä?
Miksi valtuusto ei ole saanut pyytämäänsä raporttia kokonaisuudessaan?

Vihreiden valtuustoryhmä
teki asiasta palautusesityksen, johon vasemmisto
ja perussuomalaiset yhtyivät. Äänestys hävittiin
äänin 22–29. Vanha kokoomus–demari-akseli näyttää taas vievän ja muut
vain vikisee.
Missä on kotkalainen läpinäkyvä
hallintotapa,
kun valtuustolta pimitetään tietoja, joita se on
pyytänyt?

Tällainen salailu on vähintään huonoa hallintotapaa. Eikö kuntalain
mukaan
valtuustolle
pidä antaa raportti, jota
se on itse pyytänyt?

VIHR. VALTUUSTORYHMÄ
Tommi Iivonen
Riikka Kinnunen
Michael Pounds
Leena Griinari

Leninin perintö, patsas ja hirmutyöt Ukrainassa
Lenin oli yksi maailmanhistorian tunnetuimmista
joukkoterroristeista. Hän
käskytti kirjallisesti satoja,
ellei tuhansia tappokäskyjä. Yksi tunnetuimmista on
ns kulakkikäsky 11.5.1918:
”Hirttäkää (ja huolehtikaa siitä, että hirttäminen
tapahtuu täysin kansan
nähden) heti ainakin sata
kulakkia”…
Telotusperusteena oli se,
kuka oli. Ei se, mitä ehkä oli

tehnyt. Leninin salainen
poliisi Tsheka otti käyttöön
Leninin termin kansanvihollinen. Kansanvihollisia
olivat aatelisto, virkamiehet, älymystö, kulakit ja
papit. Julkisilla, monimuotoisilla ja mielivaltaisilla julmuuksilla Lenin pyrki pelotusvaikutukseen. Kukaan
ei ollut turvassa.
Leninin joukkoterrorimalli
näyttää toimivan vahvana
vuoden 2022 Ukrainassa

sotivilla venäläisillä. Telotusperusteena on sielläkin
ilmeisesti ollut se, kuka on.
Ei se, mitä ehkä on tehnyt.
Pelotusvaikutukseen on
pyritty ampumalla summittaisesti siviili-ihmisiä,
kaiken ikäisiä, kaikkia sukupuolia. Kukaan ei ollut
turvassa. Eikä taida olla.
Pitäisiköhän Kotkan Lenin-patsaskokonaisuuteen saada irtokäden
lisäksi joitakin tämän

päivän telotuslisukkeita?
Ehkä siviiliruumiita pitkin
ja poikin kuvaamaan naapurimme asevoimien vaalimaa Leninin väkivaltaperinnettä. Vai olisiko Kotkan
aika siirtyä myös patsaiden osalta nyky-Suomen
arvomaailmaan?
PERTTI HUHTANEN
Kotka

EIJA ANTTILA

KOLUMNI

EA Mannerkorpi, Epäkohta-Ea työskentelee ympäristölaboranttina.

Kuka noutaisi pyhimyksen?
Tilasin Italian matkan siinä vaiheessa, kun
en enää jaksanut kunnolla heittää pihan
lumia yli kaksimetrisiksi kohonneiden lumivallien päälle. Tarkoituksena oli hakea
mittakaavaa historian huomattavasti kohtalokkaammasta hautautumisesta, laavavirrasta joka peitti alleen kokonaisen
Pompeijin kaupungin. Lumi sulaa todennäköisesti pois, laava hautaa lopullisesti.
Nyt sitten olen täällä ihailemassa keväistä
kukkaloistoa Napolissa, Sorrentossa, Caprilla, Amalfin rannikolla, huomenna Pompeijissa ja lopuksi Roomassa. Normaalia
reissaamista, mutta kuitenkaan mikään
ei ole kuin ennen. Siinä, kun vielä joulun
aikaan Pariisissa puhuttiin joka keskustelussa koronasta, nyt ykkösaihe on täällä
italialainen katsaus Ukrainan sotaan.
Tavalliset ihmiset ovat kertoneet 80 000
pakolaisen vastaanotosta, suuresta auttamisen halusta, vapaaehtoistyöstä ja lahjoi-

tuksista. Auttamisen halu on erimerkkistä
ukrainalaisten kohdalla kuin muualta sotaa
paenneiden. Oma moraali on koetuksella,
kun huomaa erottelevansa jyviä akanoista. Pakottaako maailman nykyhulluuus
valitsemaan uhrien joukosta sopivimmat
autettavat rotuopin mukaan, vai onko
luontaista suojella ensin ”lähipiiriä”? Edes
Suomen äärioikeisto ei ole esittänyt asiantuntijuuttaan pakolaispolitiikasta entiseen
rautaa rajalle -malliinsa.
Italiassa, näin minulle on täällä kerrottu,
takinkääntö on ollut huomattavasti näyttävämpää. Äärioikeistopuolue Legan johtaja
Matteo Salvini, joka tunnetaan Putinin
hyvänä ystävänä, uhosi joitakin aikoja sitten, kuinka puolikas Putinia vastaa neljää
Sergio Mattarellaa, Italian suosittua presidenttiä. Nyt Salvini on vedellyt takaisin
lausumalla, että sehän se on väärässä,
joka aloittaa sodan. Jotakin on sanottava

oman uskottavuuden säilyttämiseksi, mutta ihan pakolaismyönteiseksikään ei parane ruveta.
Sorrenton superpyhimys on Sant Antonino, ja hänen urotekojensa muistolle pystytetty patsas seisoo sisältä kauniin Sant
Antoninon basilikan edessä. Patsaassa pyhimys taltuttaa raskaalla jalallaan merten
hirviön tantereeseen.
Tarinan mukaan rannalla leikkivä poika
joutui hirviövalaan ahmaisemaksi. Äiti
siitä hädissään juoksemaan munkkiluostariin ja pyytämään apottia pelastamaan
lapsensa. Antonino kiirehti rannalle, kutsui hirviön paikalle ja kovisteli sitä. Hirviö
pulautti pojan ulos sisuksistaan kokonaisena ja vahingoittumattomana äitinsä ja paikalle kerääntyneiden kyläläisten riemuksi.
Antonino ansaitsi siis ihmeteollaan pyhi-

myksen arvon. Mutta kuten onnellisissa
tarinoissa, Sant Antonino jakaa ihmeitään
yhä. Kiitolliset parantuneet lahjoittavat
edelleen hopealaattoihin taottuja keuhkojen, sydänten raajojen ja kaikkien muidenkin ruumiinosiensa kuvia basilikalle, kuvia
niistä osista ruumistaan, joiden sairauksista pyhimys on parantanut.
Mistä Eurooppa löytäisi yhteisen Antoninon, joka saisi hirviön pulauttamaan edes
osin ehjänä ulos sen, minkä on ahmaissut?
Siitä voisimme
yrittää itse jatkaa jäsenten
korjausta hopealaattapalkalla.

EA MANNERKORPI
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Kymensuu-lehti toivottaa lukijoilleen

ILOISTA PÄÄSIÄISEN AIKAA!
jälleen TOUKOKUUSSA
ajankohtaisia juttuja ja uutisia

ILMOITTAJA!

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme:
Jallu Kauppinen 040 515 6811
tai myynti@kymensuu.fi
Kymensuu luettavissa myös osoitteessa: kymensuu.fi

12 KYSYMYSTÄ
1) ”Koto” tarkoittaa Suomessa kotia, mutta eräässä muussa maassa soitinta. Missä maassa ja
millaista soitinta?
2) Euro otettiin Suomessa
ja 11 muussa EU-maassa
käyttöön
käteisvaluuttana 20 vuotta sitten,
1.1.2002. Kuinka pitkään
tuon päivämäärän jälkeen

sai myös markkaa käyttää
yhä maksuvälineenä?
3) Kuinka suuri osa Suomessa viime vuonna kulutetusta sähköstä oli tuontisähköä Venäjältä?
4) Pesäpalloilussa vietetään juhlavuotta. Kuinka
pitkä aika on kulunut siitä, kun pelin ensimmäiset
säännöt julkaistiin ja sarja-

toiminta aloitettiin?
5) Mitä silmän vikaa tai
ominaisuutta korjataan,
kun silmälasien linssiin
tehdään prismahionta?
6) Uusi Mestarit areenalla
-konserttikiertuehanke on
herättänyt kohua. Ketkä
laulajat ovat tällä kerralla
kokoonpanossa mukana?

7) Pultava on kaupunki
keskisessä Ukrainassa. Se
tunnetaan historiallisesta
tapahtumasta, joka vaikutti merkittävästi Suomen ja suomalaistenkin
elämään. Mikä tuo tapahtuma oli?
8) Missä urheilulajissa käytettyjä termejä ovat eagle
ja albatrossi?

9) Minkä maan perinteisiin
ruokalajeihin kuuluu kana
suklaakastikkeessa?
10) Kuka Suomen kuvataiteen
mestareista
rakennutti itselleen ja
perheelleen Tarvaspään
ateljeelinnan Espooseen?
11) Elinkeinoelämän keskusliitossa johtajana työskentelevä Taina Susiluoto

valittiin viime viikolla uuteen merkittävään toimeen. Mihin tehtävään
hän siirtyy?
12) Mikä on vuoden 2021
väestötilaston
mukaan laskettuna Kotkan
kaupungin
asukkaiden
keski-ikä?
Vastaukset s. 15.

KOIVUBRIKETIT
10 kg / pkt
3 pkt

Monipuolinen valikoima maa-aineksia:

KUIVA
KOIVUKLAPI

10€

70€
/ irto m³

• kuorikkeet • mullat • kivituhkat
naksi
i
a
l
y
r
r
ä
k
ä
Per
• hiekkalaatikkohiekat • pintasorat
n!
kuljetuksii
• värisepelit • sepelit • seulanpään kivet
• PIHALAATAT & -HARKOT
Löydät meidät
myös Facebookista

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

Hovinsaarelle syntyy laaja veneilypalvelukeskus
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Yrittäjät toivovat myös Kotkan kaupungin panosta Kukkalahden alueen
kehittämiseen.
EIJA ANTTILA
Kukkalahden alueen veneilypalvelut kehittyvät
Vasikkasaarentiellä Hovinsaarella Kotkassa. Jo ennestään alueella toiminut
Veleiro on saanut naapurikseen Haminan Neuvottomasta Kotkaan muuttaneet Boat Service Oy:n,
Marina Services Oy:n sekä
HTH Groupin.
– Tämä on hieno paikka,
josta löytyivät hyvät tilat.
Veleiro tästä meille vinkkasi, sanoo kaikki yritykset
joko yksin tai kumppanin
kanssa omistava Henri
Hanski.
Veneilykeskittymän uudet
yritykset haluavat kehittää
aluetta yhteistyössä Veleiron kanssa. Ne eivät kilpaile palveluillaan keskenään
vaan täydentävät toisiaan.
Veleiron valikoimassa ovat
kaikenkokoiset moottorit
ja veneilytarvikkeet laajasti, kun Boatservice tarjoaa
pienempiä moottoreita ja
myös soutuveneitä. Mo-

lempien toimialaan kuuluvat veneiden huolto ja
säilytys.
Hanski omistaa yhdessä
Saamo Hakulin kanssa Marina Services -yrityksen,
joka on keskittynyt laiturija rantarakentamiseen ja
laituritarvikkeiden myyntiin. Yhdessä puolisonsa Tanja Hanskin kanssa
Henri Hanski omistaa halliyhtiö HTH Groupin.
Alueen yrittäjien katseet
ovat kääntyneet myös
Kotkan kaupungin suuntaan. Toiveena on saada
Kukkalahden täytetty alue
ja ranta käyttöön, joka palvelisi myös yrityksiä.
– Rakentava yhteistyö
kaupungin kanssa on ollut
positiivinen yllätys. Vuoropuhelu kaupungin kanssa
toimii, Hanski kehuu.
Kotkan
kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku
Hannonen pitää Kukkalahden aluetta erittäin

Henri Hanski (vas.) ja Saamo Hakuli ovat tyytyväisiä siihen, että siirsivät yrityksensä Haminasta Kotkaan.
ainutlaatuisena mahdollisuutena erilaisten veneilypalveluiden kehittämiseksi
ja keskittämiseksi.
Hannosen mukaan kaupunki suhtautuu myönteisesti alueen kehittämiseen

varsinkin, jos eri yrityksillä
on yhteinen tahtotila ja
valmiudet yhteistyöhön.
Yrittäjien toivelistalla ovat
muun muassa riittävän
suuri veneiden laskuramppi ja huoltolaituri sekä saa-

da itse kenttä veneilijöitä
palvelevaan
käyttöön.
Kenttä ja laskuramppi palvelisivat Hanskin mukaan
muun muassa veneineen
ympäri maata kiertäviä
uistelijoita.

Vasikkasaarentien veneilykauden
avaustapahtumaa
vietetään lauantaina 23.4. kello 9-15. Rataveneiden kokeilupäivä 8-12-vuotiaille jäätilanteen salliessa.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
JUURIKORVEN PUOTI

Kiireetön kokous kotiruoan äärellä ja keskellä maalaismaisemaa
Kiire unohtuu kynnykselle. Juurikorven Puodissa keskellä maalaismaisemaa, tuoksuu
vasta leivottujen leipien, piirakoiden ja pullien tuoksu.
Yhdellä sivustalla on myyntitiski ja uunit, toisella pöydät kahvitteluun ja leipäpöytä, josta asiakas voi päällystää leipänsä ja karjalanpiirakkansa mielensä mukaisilla täytteillä.
Puoti on paitsi leipomo, lounaspaikka ja kahvila myös
pieni kauppa sekä kokous-/juhlatila. Myytävänä on
elintarvikkeita kuten jauhoja, kahvia ja muita juomia
sekä luomusaippuoita ja käsitöitä. Lauantaisin Juurikorven Puodin tuotteita on ostettavissa Karhulan
torilta, tulevana pääsiäislauantaina muun muassa itse
tehtyä mämmiä.
Kokous- tai juhlaväki, kaveriporukka tai mikä tahansa
ryhmä voi vetäytyä yläkerran hiljaisuuteen. Alakerrasta järjestyvät aamiaiset, lounaat, iltapäivätkahvit ja Yrittäjä Pia Kokkomäki Juurikorven Puodin kokoustilassa, jossa asiakas voi hipsutella töpökkäillä.
illalliset.
Yläkertaan tulijoita vastassa on hyllykkö, josta asiakas
voi halutessaan valita jalkaansa itselleen mieleiset töpökät (varrettomat huopatossut). Niissä voi oleskella tilaisuuden ajan ja halutessaan ostaa ne kotiin vietäväksi. Jokaisen käyttäjän jälkeen töpökät desinfioidaan.

Juurikorven luonto tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää
metsän tarjoamaa virkistystä ja innovaatiota. Jo vartin metsäkävely tekee ihmeitä mielelle ja kielelle, joita
odottavat Puodin höyryävät padat täynnä maistuvaa
kotiruokaa.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Kysy lisää: pia.kokkomaki@kymp.net, 044 7613922
Katso lisää: facebook.com/Juurikorven-kauppa-kokous-ja-catering ja juurikorvenkauppa.fi
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Haminan-Kotkan sataman
liikenne murroksessa
Haminan-Kotkan sataman
liikenne on kuluvana vuonna melkoisessa murroksessa kahdestakin asiasta
johtuen.
– Metsäteollisuuden työtaistelut ovat jatkuneet jo
erittäin pitkään, mikä rokottaa huomattavasti sataman liikennettä. Hirvittävästä Ukrainan sodasta
seuranneet kansainväliset
pakotteet Venäjän kauppaa kohtaan ovat alkaneet
jo vaikuttaa ja tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sataman liiketoimintaympäristöön, sanoo
satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski.
Tammi-maaliskuussa sataman kautta kulki 3 537 166
tonnia tavaraa, joka on 7,6
prosenttia
edellisvuotta

vähemmän.
– Vähennys on pääosin seurausta metsäteollisuuden
työtaisteluista, mutta osin
myös pakotteiden ensimmäisistä vaikutuksista.
Viennissä käsiteltiin tavaraa 7,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten
laskivat metsäteollisuustuotteet sellu (-35,2 %) ja
paperi (-27,0 %). Myös kuivabulkin käsittely supistui
(-15,0 %).
Kasvussa olivat nestebulk
(+36,7 %), kappaletavara
(+26,9 %), luokka ”muu tavara” (+19,8 %) ja työtaisteluiden ulkopuolella oleva sahatavara (+11,1 %).
Tuonnin puolella laskua
kertyi 7,5 prosenttia. Eniten
väheni raakapuu -22,4 prosenttia. Lievässä laskussa

olivat myös nestebulk (-1,8
%) sekä kappaletavara (-1,1
%). Tuonnissa kasvoivat
luokka muu tavara (+5,1 %) ja
kuivabulk (+4,8 %).
Kauttakulkuliikenne vähentyi 3,7 prosenttia. Sataman
pienimuotoinen kotimaanliikenne yli viisinkertaistui.
Kontteja käsiteltiin 15,6 prosenttia vähemmän.
– Idän rautatieliikenteen
sulkeminen aiheuttaa satamalle massiiviset liikenteiden menetykset. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa
missä määrin ja kuinka nopeasti transitoliikenne alkaa vähentyä. Myös myönteisiä merkkejä liikenteen
suhteen on näkyvissä. Erityisesti puun tuonnin odotetaan jatkossa merkittävästi kasvavan.

Nuorille kesätyöpaikkoja urheiluseuroihin
Kymenlaakson Liikunta on
saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen ( 98 000 €)
edelleen jaettavaksi nuorten
kesäsetelirahaan, jonka avulla
tullaan palkkaamaan Kymen-

laakson liikunta- ja urheiluseuroihin yhteensä 140 nuorta
töihin.
Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä
aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laa-

tua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä
ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä
ohjausta ja huomiota.
https://www.kymli.fi/seura-2/
kesatyo-2/

RENKAAT JA VANTEET MYY
Raakunkuja 3, Karhula

www.rengasonnela.fi

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

Brilliant Plus+ -käsittelyllä kohti kesää suojaa ja kiiltoa autollesi vuosiksi!
Keraaminen Brilliant Plus+ -käsittely antaa autollesi kiiltävän ja vettä hylkivän
maalipinnan, sekä tekee autonhoidosta helppoa useiksi vuosiksi. Käsittely
myös suojaa maalipintaa ulkoisilta rasituksilta.
Valitsitpa sitten autoosi Finikorin ruostesuojauksen, kestopinnoituksen
taikka äänieristyken, on autosi hyvissä käsissä!

KOTKA

www.uusiautosuojaamo.fi - (05) 2286 197

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

Ruonalan
kukka
Avoinna pääsiäisenä:

To 14.4. klo 10-18
Pe 15.4. klo 10-16
La 16.4. klo 10-16

Su 17.4. klo 10-16
Ma 18.4. klo 10-16

Puh. 05-228 5015, Mahlamäentie 1

Hyvää pääsiäistä!
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Houkutteleva paketti
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Uuno Klami -sävellyskilpailut antavat
kaikenikäisille mahdollisuuden luoda
uutta musiikkia.
EIJA ANTTILA

Vuodesta 2003 lähtien
neljä kertaa järjestetty
Uuno Klami -sävellyskilpailu on kasvanut yhdeksi
tärkeimmistä kansainvälisistä sävellyskilpailuista.
Siitä kertoo muun muassa
osanottajamäärä, joka on
noussut kerrasta toiseen.
– Edellinen kilpailu oli todellinen jättipotti, kun kilpailuun lähetettiin 283 sävellystä 38 maasta, sanoo
kilpailun kannatusyhdistyksen toiminnanjohtaja
Reetaliina Marin.
Kilpailun suosion taustalla on alusta alkaen hyvin
toiminut
kokonaisuus,
jonka ainutlaatuisena elementtinä on se, että ennen tuomariston lopullista
päätöstä Kymi Sinfonietta
esittää viisi finaalikappaletta konserteissa Kotkassa ja Kouvolassa.
Yle-yhteistyönä konsertit on radioitu suorana
ja EBU-yhteistyön kautta kuultu myös monessa
muussa maassa.
Kilpailun kansainvälinen
maine perustuu myös nimekkääseen
tuomaristoon (Kalevi, Aho, Magnus
Lindberg, Erkki Sven Tüür
ja Olari Elts) ja hyviin palkintoihin. Reetaliina Marin
haluaa korostaa myös kil-

pailun välitöntä ilmapiiriä,
joka tarjoaa finalisteille
mahdollisuuden
vuorovaikutukseen ja tutustua
alueeseen Uuno Klamin
synnyinseutua myöten.
– Alue koetaan kiehtovana,
sen luonto ja meri.
– Myös minulle finaalikonsertit ovat tärkeitä, ikään
kuin henkinen palkinto
tehdystä työstä, joka on
muuten melko yksinäistä,
sanoo 15 vuotta kilpailun
järjestelyistä vastannut
Marin.
Säveltäjille kilpailussa menestyminen on ollut usein
uran kannalta käänteen
tekevää. Kilpailusta antamassaan palautteessa he
korostavat kilpailun innostavaa ilmapiiriä, järjestelyjä
ja Kymi Sinfoniettan korkeaa tasoa.

Reetaliina Marin on toiminut Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellyskilpailussa vuodesta 2006.

– Osanottajamäärä kertoo,
että nuorilla on tarve luoda
uutta.
Kansainvälisen kilpailun Lasten ja nuorten kilpailuskanssa vuorottelee kan- sa korostuu pedagogisuus,
sallinen Lasten ja nuorten eikä niinkään kilpailullisuus.
Uuno Klami -sävellyskil- ”Sävellä äänesi esiin” -slopailu, jonka finaalikon- ganilla halutaan Marinin
sertit ovat vuorossa ensi mukaan viestittää, että
marraskuussa.
Osanot- ei ole olemassa oikeaa tai
tajaennätys lyötiin tällä- väärää tapaa, vaan jokaikin kertaa (47 sävellystä), sella on oikeus luoda oma
vaikka Marinin mukaan musiikillinen maailmansa.
hieman jännitti, jaksavatko
lapset ja nuoret säveltää Reetaliina Marinin pitää
poikkeusaikana.
kiireisenä myös seuraavan

kansainvälisen kilpailun rahoituksen etsiminen. Kannatusyhdistysten jäseniltä
eli Kotkan ja Kouvolan kaupungeilta sekä Kymi Sinfoniettalta tulee perusrahoitus. Muita rahoittajia ovat
viime aikoina olleet rahastot ja säätiöt.
Seuraavan kansainvälisen
kilpailun finaalikonsertit
ovat syksyllä 2024.

Uuno Klami -sävellyskilpailu
z Ensimmäinen kansainvälinen kilpailu oli
2003-2004 (kansallinen lasten ja nuorten kilpailu
2006-2007).
z Osanottajamäärä on noussut ensimmäisestä kilpailusta viimeisimpään noin 240 prosenttia
(lasten ja nuorten kilpailussa 152 prosenttia).
z Viimeisimmässä kilpailussa oli 283 osanottajaa, eniten Suomesta (40) ja Italiasta (40) sekä
Saksasta (36).
z Kilpailuun osallistuneiden keski-ikä oli 46,9
vuotta, finalistien 50,8 vuotta.
z Osallistuneista 88,4 % oli miehiä, 11,6 % naisia,
kaikki finalistit olivat miehiä.

Surutarhan kansanmusiikissa kuuluvat kaiho ja kauneus
Korona antoi uudelle yhtyeelle aikaa
kypsyä ja tehdä levy.

Surutarha-yhtye laajentaa
Kotkan-seudun musiikkilajien valikoimaa. Vuonna
2020 aloittanut kokoonpano esittää uutta kansanmusiikkia pelimannihenkisesti, ainoana yhtyeenä
Kotkassa.
Yhtye julkaisi vastikään
ensimmäisen
levynsä
Surutarha, jonka julkistamiskonsertti oli myös
yhtyeen
ensimmäinen
live-esiintyminen.
Surutarhan musiikin takana ovat Mikko Mannonen
(sävellys ja sanat) ja Petja Nuotio (sävellys), jotka

pienen porukan onnistui
pitää
yhteisharjoituksia
väljissä tiloissa, ja valmisEIJA ANTTILA
tella levyä. Yhdessä soittaminen ja hauskan pitäminen on kansanmusiikin
myös soittavat yhtyeessä.
ydintä.
Kaksikon yhteistyö alkoi jo
Surutarhan seuraava keikedellisessä bändissä, jonka
ka on Kotkan pääkirjastyylilaji oli sähkökitarameitossa maanantaina 25.4.
ninkistä rokkia. Sen jälkello 18, ja sinne on luonkeen syntyi ajatus vaihtaa
nollisesti vapaa pääsy. Sutyylilajia akustisempaan,
rutarha esittää konsertissa
lämmitellä vanhoja kappaleita uusiksi sovituksik- Surutarha: Sirkku Mantere (vas.), Juha-Pekka Putkonen, paitsi omaa musiikkiaan
Surutarha-levyltä
myös
si, tehdä uusia kappalei- Johanna Heimonen, Petja Nuotio ja Mikko Mannonen.
muilta lainattua tuttua,
ta ja koota tyyliin sopiva
samanhenkistä.
muusikkoryhmä.
Surutarhaan
löytyivät lu ja huuliharppu) sekä Vaikka korona esiintymiMannosen (cajon) ja Nuo- Johanna Heimonen (laulu). sesteineen hidasti Suru- Kotkan murteesta kirjoja
tion (basso ja koskettimet) Linkkimiehenä Surutarhan tarhan puhkeamista kuk- julkaissut Mikko Mannonen
lisäksi Sirkku Mantere (viu- kokoamisessa toimi kotka- kaan, se oli tavallaan myös kertoo, että Surutarhan
uuden yhtyeen onni. Yhtye kappaleiden sanoitukset
lu ja alttoviulu), Juha-Pek- laismuusikko Harri Setälä.
sai aikaa kypsymiseen ja ovat lähinnä yleiskieltä, jotka Putkonen (kitara, lau-

kut vanhahtavat ilmaisut
kuten ”kyljellänsä makkaa”
tai ”venheellä mennään”
vahvistavat kansanomaista, juurevaa tunnelmaa.
Yhtyeen nimestä voi päätellä musiikin sisällöstä jotakin. Surutarhan
musiikissa kuuluu kaiho,
mutta myös kauneus. Surumielisyys saattaa olla
pohjavireenä, mutta murhe
ja epätoivo eivät missään
tapauksessa. Surutarhalaiset kuvailevat musiikkinsa
ilmentävän toivoa, väreilevää iloa ja huumoria.
Surutarha-levyä voi kysellä
yhtyeen jäseniltä tai Surutarhan Facebook-sivujen
kautta. Levyä on saatavissa myös konsertissa 25.4.
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Klassikkokuvat tanssivat legendan iholla

”

Juha Metson elokuvassa Hannu Hautala
puhuu avoimesti, myös kuolemasta.

Elokuva ei ole
mitään hiottua
ja muovista
BBC-tuotantoa.

EIJA ANTTILA

Valokuvataiteilija
Juha
Metson ohjaama elokuva
Legendan perintö sai ensiesityksensä Yle Teema Fem
-kanavalla
maaliskuun
lopulla.
Elokuva kertoo luontokuvauksen grand old manista Hannu Hautalasta, joka
on luontokuvauksen pioneeri ja kiistelty esikuva,
ja josta tuli kansainvälinen
menestyjä.
Juha Metson ohjaamassa
ja käsikirjoittamassa henkilödokumentissa Hautala
puhuu intiimisti urastaan
ja kuolemasta. Maagisissa
kuvaussessioissa Hautalan
kotona Kuusamossa hänen
omat
klassikkokuvansa
tanssivat hänen paljaalla
ihollaan.
– Käyttämäni tekniikka
hautui mielessäni vuosikymmeniä. Sen ansiosta
Hautalan kuvat lähtevät

aivan uudella tavalla elämään, Juha Metso sanoo.
Metso korostaa, että elokuva ei ole luontodokumentti
vaan henkilökuva Hannu
Hautalasta, ihmisyydestä,
elämänkaaresta, jonka loppupisteen elokuvan henkilö tiedostaa ja hyväksyy.
Silti, ikääntymisestään ja
hidastumisestaan huolimatta, Hautala säilyttää intohimonsa tekemiseen.
– On ollut kunnia tehdä
elokuva miehestä, joka
uskaltaa avautua, olla rehellinen. Kaikki perustuu
luottamukseen.
Metson lisäksi elokuvan
teossa ovat olleet mukana Anna-Stina Nykänen
(osakäsikirjoittaja) ja Mika
Rokka (editointi). Metson
mukaan elokuvaa leimaa
tietynlainen
kömpelyys,
josta osa tahatonta, osa

JUHA METSO

Juha Metso käyttää elokuvassaan poikkeuksellista tekniikkaa. (Kuva: Juha Metso)
tietoista.
– Elokuva ei ole mitään hiottua ja muovista
BBC-tuotantoa.
Elokuva tekijät toteuttavat Hautalan hartaan toiveen ja vievät hänet vielä
kerran metsään ottamaan
viimeiset kotkakuvansa.
Mutta ovatko luontokuvat taidetta? Mikä niiden
merkitys on tässä ajassa:

ovatko ne aina luonnonsuojelun puolella? Mitä me
tietäisimme luonnosta ilman kuvia?
Metso ei ole ensimmäistä kertaa liikkuvan kuvan
kanssa tekemisissä, mutta
Legendan perintö on ensimmäinen iso tuotanto,
joka on saanut myös valtakunnallisen yleisön.

sa Metso tapasi Hautalan
ensi kertaa livenä lintujen
rengastuspäivillä. Mestarin kannustus ja innostava luovuus olivat tärkeitä
aloittelevalle kuvaajalle.
Legendan perintö on paitsi
elokuva myös Juha Metson
julkaisema kirja ja näyttely,
joka oli esillä Kuusamossa
viime vuonna. Metso on julkaissut kaikkiaan 36 kirjaa.
Työn alla on muun muassa kirja Suursaaresta, joka
nykytapahtumien valossa
näyttäytyy suomalaisittain
yhä saavuttamattomammalta kohteelta.

Juha Metso tutustui ystäväänsä Hannu Hautalaan
nuorena lintuharrastajana
1970-luvun lopulla. Ensin
Hautalan kirja Kololinnut
ja muut pökkelöpesijät
(1977) teki Metsoon suuren vaikutuksen. Hautalan mustavalkoiset kuvat
innostivat ja tempaisivat
Legendan perintö on katmukaansa.
Sitten 80-luvun alus- sottavissa Yle Areenassa.

thinking locally

Uudistamme
kylpyhuoneosastoa

Helo ja Harvia
kiukaat

Helo varaosat
Sisustustalosta

Noblessa
kampanja

-40%
voimassa 30.4. asti.

Svedberg ja Otsoson
mallikalusteet

-40%

Uutuus paneli
saunaan

Lämpökäsitelty Abachi,
paneli ja laude

Tervetuloa tutustumaan
liikkeen mallisaunaan.

Suunittelu ja toteutus
Täysin muoviton
Greenline

- keittiöt
- kodinhoitohuoneet
- säilytysjärjestelmät
- kylpyhuoneet
- saunat

Kyminlinnantie 24, 48600 Kotka | kotkansisustustalo.fi | Puh. 0400 - 986 389 | Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14
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Suuri Tuntematon julkaisi
kolmannen albuminsa
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

”Karhulan Popeda” on päässyt TV-uutisiinkin, mutta ei ehkä musiikkinsa
ansiosta.
EIJA ANTTILA

Karhulan
Popedaksikin
kutsuttu Suuri Tuntematon
-yhtye julkaisi kolmannen
levynsä Avaruuden kappaleita maaliskuun lopulla.
Tuttuun tapaan levynjulkkarikeikka veti Sam´s Pubin
tuvan täyteen.
Suuri Tuntematon on ollut koossa pian 20 vuotta.
Neljästä jäsenestä kolme
(Ilari van der Steen, kitara,
Lauri Eerola, basso ja Juho
Eerola, laulu) ovat alkuperäisjäseniä. Rumpali Juha
Beck on hänkin ollut mukana jo yli kymmenen vuotta.
Lisäksi levyillä on mukana kosketinsoittaja Juuso
Elminen.

Steenin ja Juho Eerolan
tuttavuudessa, joka syntyi aikoinaan maahanmuuttajakuvioissa:
Eerola työskenteli Kotkan
vastaanottokeskuksessa
ja van der Steen poliisina
turvapaikkatutkinnassa.
Tauoilla puhe kääntyi usein
musiikkiin ja sen tekemiseen, mikä johti bändin
perustamiseen.
Yhtyeen musiikin on säveltänyt van der Steen,
sanoista vastaa Juho Eerola. Selkeästä työnjaosta huolimatta valmiissa
kappaleissa kuuluu myös
jokaisen bändin jäsenen
vaikutus: jokaisella on
vapautensa.
Suuren Tuntemattoman
tyyliä on vaikea lokeroida:

Suuren
Tuntemattoman juuret ovat van der

Puumarket

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

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

0

Ilari van der Steeniä (vasemmalla), Juho Eerolaa ja Lauri Eerolaa yhdistävät ainakin kiinnostus musiikkiin ja politiikkaan.
siinä on rokkia (metalliin Keikoillaan Suuri Tun- jollei sellaiseksi lasketa ulsaakka), punkkia, progea tematon esittää lisäksi komusiikillista julkisuutta
2016, kun yhtyeen seksiä,
ja lähes iskelmääkin. Tyy- covereita.
viina ja huumeita tihkuva
lilaji vaihtuu kappaleesta
toiseen ja kappaleen si- Kotikentällään Suuri Tun- musiikkivideo ylitti jopa
sälläkin. Proge-elementti tematon kokee olevansa Ylen TV-uutisten kynnykon siinä, että kun kuulija vahvoilla, mutta muualla se sen. Syynä oli tietysti se,
luulee kappaleen loppu- on pysynyt nimensä mu- että videolla laulusolistina
van, se jatkuukin aivan eri kaisena: valtakunnallista esiintyy kansanedustaja
läpimurtoa ei ole tullut, ja nykyinen eduskunnan
tyylisenä.

varapuhemies Juho Eerola
(ps.).
– Sen jälkeen videomme
ovat olleet kiltimpiä. Musiikki edellä mennään, sanoo Ilari van der Steen.
Bändikaveruus on vienyt
kotkalaispoliisin myös politiikan ytimeen. Ilari van
der Steen (ps.) työskentelee varapuhemies Eerolan
erityisavustajana.
Poliittinen
edustaminen
on bändissä muutenkin
vahvaa, sillä Lauri Eerola (kok.) on veljensä ja van
der Steenin tavoin Kotkan
kaupunginvaltuutettu.
Kymenlaakson
aluevaltuuston pikkujouluohjelmastakaan ei tarvinne kantaa huolta, sillä molemmat
Eerolat ja van der Steen
pääsivät vaaleissa myös
aluevaltuustoon.
Suuri Tuntematon esiintyy
Pub Jaakossa Kotkansaarella 10.6.

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

Pääsiäisen aukioloajat
Pe suljettu
La 9-13
Su-Ma suljettu
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Haku musiikkiopistoon alkaa
Kotkan seudun musiikkiopiston kevään ilmoittautumiset lukuvuodelle
2022-2023 käynnistyvät! Ilmoittautuminen on avoinna 15.4.-8.5. Eepoksessa
osoitteessa: ksmo.eepos.fi.
Pääsykokeita ei ole, vaan
oppilasvalinnat
tehdään
soitinkohtaisen
ilmoittautumisjärjestyksen sekä Eepoksen
hakukysymysten perusteella.Ainoastaan laulun hakijoilta kuullaan laulunäyte. Musiikkiopiston opettajia on kokoontunut lauluhetkeen.
Lisätietoja lomakkeella ja
nettisivuillamme ksmo.fi
musiikkiopiston musiikKotkan seudun musiik- Musiikkiopiston
kevään kileikkikoulussa. Musiikkiopisto tarjoaa uutena soitinesittelykonserteissa kiopiston
monipuoliset
Suzuki-opetusta syksystä voit tutustua eri soittimiin muskariryhmät toimivat
2022 alkaen huilun- ja pia- ja osassa konsertteja pää- Kotkassa, Karhulassa ja
nonsoitossa.
Opettajina see kokeilemaan soittimia eri puolilla Haminaa ja lätoimivat
Suzuki-mene- yhdessä opettajien kanssa hiseudulla. Muskariryhmiä
telmään kouluttautuneet konsertin jälkeen. Soiti- tarjotaan aina 9-vuotiaakmusiikkiopiston
huilun- nesittelykonsertit ovat 6.4. si asti muun muassa vausoiton opettajat Noora kello 19 Haminan Puistota- va-, perhe-, soitinkaruselli-,
Karjalainen ja Ilona Janney lossa, 13.4. kello 18 Vellamon kantele- tai ukuleleryhmisekä pianonsoiton opet- venehallissa, 23.4. kello ssä. Lisäksi tarjolla on koutajana
musiikkiopiston 11-15.30. Haminan Puisto- lulaisten
musakerhoja.
muskarilaisten
rehtori, Suzuki-pedagogi talossa ja Simeon-Salissa Uusien
haku lukuvuoden 2022Sini Lavastre. Opetukseen (pianistit).
2023 muskariryhmiin alkaa
ilmoittaudutaan
musiikkiopiston haun yhteydessä Musiikkiharrastuksen voi 2.5. osoitteessa: ksmo.eealoittaa jo vauvana yh- pos.fi
lomakkeella.
dessä vanhemman kanssa

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
MEDILIFE OY

Jouko Huidan lonkan nivelrikko huomattiin ajoissa – apu löytyi Medilifesta
Jouko Huidan (65) vasen lonkka alkoi oireilla
pari vuotta sitten. Hänen työnsä oli muuttunut yhä enemmän istumatyöksi. Varsinkin liikkeelle lähteminen istumisen jälkeen alkoi olla
hankalaa. Lopulta sukan laittaminen jalkaan ei
enää onnistunut ja muutenkin liikkumisessa
alkoi olla rajoitteita.
Harmittihan se miestä, jonka harrastuksena oli parikymmentä vuotta ollut pitkien (jopa maratonien) juokseminen ja sen jälkeen hiihtäminen ja vaeltaminen. Liikunnan
vähennyttyä painokin alkoi kertyä.
Eläkkeelle jäätyään viime elokuussa Huida meni ortopedin vastaanotolle. Röntgenkuvat paljastivat selvästi,
että Huidan lonkassa oli nivelrikko. Onneksi kuitenkin
vasta 2. asteen nivelrikko asteikolla 1-4. Jotain oli kuitenkin tehtävä.
Huidan puoliso on käynyt aikaisemmin fysioterapeutti
Bengt Kevinin vastaanotolla Medilifessa ja saanut apua
vaivoihinsa. Huida päätti myös kokeilla.

la? Bengt Kevin sanoo
eli ensin sammutettiin
tulipalo eli alettiin hoitaa
tulehdusta ja syöttää nivelille oikeita ravintoaineita, virheasennot korjattiin ja kenkiin tehtiin
oikeanlaiset pohjalliset
Balkenforsin aihioista,
joilla jalkojen ”aurauskulma” saatiin ohjattua
oikeaksi.
Jälkisammutuksessa
ja vartioinnissa Huidan
oma rooli korostuu: ohjeiden mukaista voimistelua ja lihasten vahvistamista kotioloissa.

Nyt jo puolen vuoden hoitosuhde Medilifeen on parantanut tilannetta merkittävästi: sukka menee jalkaan,
Ylläksen keväthangilla 10-15 kilometriä meni sujuvasti,
kivut ovat hellittäneet.

Huidan onni oli, että nivelrikkoon päästiin tart- Fysioterapeutti Bengt Kevin venyttää itse kehittämällään työkalulla Jouko Huidan
tumaan riittävän ajoissa. lonkan pehmytkudoksia, jotta nivelkapseliin saadaan lisää tilaa. Yksinkertaista mutta
Bengt Kevinin mukaan tehokasta.
lonkkavaivaiset
tulevat hoitoon usein liian myöhään, koska lonkan vaivojen kiinni, sitä helpommin ja nopeammin rusto voidaan kaskanssa ihminen sopeutuu elämään, kunnes nivelrikko vattaa takaisin. Eikä leikkausta tarvita.
on edennyt turhan pitkälle.

Mitä Huidan lonkassa on siis tapahtunut Medilifen avul-

Mitä varhaisemmassa vaiheessa nivelrikosta saadaan

Lisätiedot: 0440413501 tai www.medilife.fi
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KULTTUURI
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Jyri Häkämiehen
kirjan tuotto
Pro Sunilalle
EK:n puheenjohtaja
Jyri Häkämies
luovuttaa viime
vuonna ilmestyneen
muistelmakirjansa
Väistämättä tuoton
Pro Sunila yhdistyksen
toiminnan tukemiseen.
Kirjan tuotto on 3600
euroa, mutta kun summa
pyörähtää Häkämiehen
verokortin kautta, jää Pro
Sunilalle tilitettävää 1440
euroa.
Häkämies vietti
lapsuutensa ja
nuoruutensa Sunilassa ja
haluaa lahjoituksellaan
tukea synnyinseutunsa
perinnön vaalimista.
Olavi Heinolle Sapokka on ollut tärkeä paikka lapsuuden onkireissuista asti.

Aino Aalto
Kantolassa
”Aino Marsio-Aalto, Alvarin varjosta” -näyttely tuo
nähtäville keräilijä Pertti
Männistön hallussa olevan
kokoelman, joka on laajin
arkkitehti Alvar Aallon puolison, Aino Marsio-Aallon
tuotantoa esittelevä yksityiskokoelma. Se on esillä
Sunilan Kantolassa kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun.
Merkityksellistä Kantolan
kesänäyttelyssä on etenkin
se, että Aino Aallon luomisvoima oli Sunilan tehtaan
ja asuntoalueen suunnittelemisen aikaan 1930-luvulla hedelmällisimmillään.
Aino Aalto käytännössä
suunnitteli Sunilan kaikki
sisustukset pienintä kangaspalaa myöten. Tämä
koskee muun muassa tehtaan pääkonttoria, seuratalo Sunilan Pirttiä ja myös
itse Kantolaa, Sunilan tehtaanjohtajan asuntoa.
https://kupoli.eu/tarjoajat/
alvar-aalto/muotoja-moneksi-alvar-aalto/

Taiteilijuus syntyi Sapokassa
Olavi Heinon kirjallinen Kotka-kuva täydentyi veneiden Sapokalla.

EIJA ANTTILA
Kotkalainen kuvataiteilija
Olavi Heino on viime vuosina esittäytynyt myös
runoilijana ja kirjailijana.
Hänen tuorein teoksensa
Unelmien Sapokka – veneiden satama Kotkassa (Priki
2022) on jatkoa kirjasarjalle,
jonka kautta hän rakentaa
kuvaa synnyin- ja kotikaupungistaan Kotkasta eri
näkökulmista.
Veneiden Sapokasta sanoin ja erityisesti valokuvin kertova kirja on sarjan
kahdeksas. Heinon tavoitteena on luoda kymmenen teoksen kokonaisuus,
jonka seuraava osakin on
jo työn alla. Hän ei vielä paljasta tulevan kirjan teemaa
sen tarkemmin, mutta Kot-

kansaari on siinä keskeisessä roolissa.
Sapokka-kirja vie lukijansa
Sapokan historiaan ja nykypäivään, josta kertovat
vanhat postikortit, vanhat ja uudet valokuvat ja
monenlaiset tekstit pohdinnoista ja muisteluista
runoihin. Heinon kirjassa
silakkareseptit ja veneilyaiheinen laajahko runosarja
ovat sulassa sovussa. Monipuolinen materiaali kuljettaa lukijaa Sapokan rantateille ja laitureille ja kuvaa
alueen merkitystä niin yksiöille kuin yhteisöillekin.
”Sapokka on monen unelman syntypaikka ja yhteinen olohuone merta
rakastaville kotkalaisille …

”

Hakeudun mielelläni yksinäisyyteen.
OLAVI HEINO

Nopeiden muutosten maailmassa Sapokka edustaa
pysyvyyttä ja jatkuvuutta.
Sieltä lähdetään ja sinne
palataan, mutta veneiden
Sapokka pysyy paikallaan.”
kirjoitta Heino kirjansa
saatesanoissa.
Heino on rajannut kirjastaan pois uudehkon venelaiturialueen Kuusisen penkan pohjoislaidalta sekä
Vesipuiston alueen.
Omanlaisensa Kotka-kuvan rakentamiseen Olavi
Heino on saanut idean Nobel-palkitulta turkkilaiskir-

jailijalta Orhan Pamukilta,
jonka Istanbul-teos on
tehnyt Heinoon lähtemättömän vaikutuksen. Pamukin teoksessa on kaksi
päähenkilöä, Istanbul ja
kirjailija itse. Kuva Istanbulista rakentuu kirjailijan
omien kokemusten ja havaintojen peilautumisen
kautta.
– Halusin tehdä Kotkasta
jotain vastaavaa, mutta
useampana kirjana, Olavi
Heino sanoo.
Kotkalaisena kirjallisena
peilinä Heinolle lienee ollut
myös edesmennyt runoilija Matti Paavilainen, Heinon läheinen ystävä, joka
lyriikkansa kautta on tutkinut ihmisen ja kaupungin vuorovaikutusta ja sen
sisältämää ristiriitaa muun
muassa
kokoelmassaan
Kaupunki enemmän kuin
kohtalo (Kirjayhtymä 1972).
Yhdessä Sisko Nampajär-

ven kanssa Heino toimitti
Matti Paavilaisen runoista
valikoiman Uneksittu kohtalo, joka ilmestyi viime
vuonna.

sovituksella.
Kappaleisiin on sisällytetty pieniä tarinoita herkällä
ja humoristisella tavalla.
Taustalla esiintyy salaperäinen nainen, joka pistää välillä pasmat ihan
sekaisin.
Bändissä soittavat Esa

Ylönen piano, Jarkko Saura
viulu ja Kauko Sepponen
kitara. Taustalla laulaa Leena-Kaisa Kivioja Väliajalla
kahvio avoinna. Konsertti
on maksullinen.

Kuten lukuisille muillekin
kotkalaisille Sapokka on
ollut tärkeä paikka lapsuudesta asti. Kellon ympäri
kestäneet lapsuuden onkiretket aallonmurtajilla ja
rantakivikoissa tarjosivat
paitsi merellisen luonnon
myös henkisen maiseman,
jonka Heino uskoo olleen
lähtökohta myöhemmin
kypsyneelle taiteilijuudelleen: yksinäisyys ja sen
kauneus.
– Hakeudun mielelläni
yksinäisyyteen.
Unelmien Sapokka – veneiden satama Kotkassa
-kirjaa myyvät Pasaatissa
Suomalainen kirjakauppa
ja Kirjaspotti sekä Vellamon museokauppa.

Ikivihreät soivat Kyminsuussa
Satumaan sävelin -viihdekonsertissa kulttuuritalo
Kyminsuussa soivat rakastetut ikivihreät sekä myös
uudemmat
viihdelaulut
vapun päivänä kello 16.
Laulajina ovat Hanne-Irmeli Tentke, Anton Laamanen ja Teija Lempinen, jot-

ka esittävät lauluja triona,
duona ja sooloesityksinä.
Konsertissa kuullaan muun
muassa Harmony Sistersien, Olavi Virran sekä Laila
Kinnusen tutuksi tekemiä
kappaleita kuten Sinitaivas, Sataman valot, Öiset
kitarat, Valoa Ikkunassa,

Romatica sekä uudempaa
tuotantoa kuten Nuoruus
on seikkailu, Ihana aamu,
Naisen sydän.
Huumoria ja kotkalaisuutta ei ole tietenkään unohdettu, sitä herkistellään
Kotkan Ruusun merkeissä
pianisti Esa Ylösen hienolla
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Sananvapaus
pelastaa elämää.
Sananvapauden rajoittaminen on aina
hälytyssignaali siitä, että demokratia horjuu.
Ei ole sattumaa, että diktaattorit rajoittavat
aina ensimmäiseksi sananvapautta.
Suojellaan sananvapautta.
Aina ja kaikkialla.

Luotettavan uutismedian
tunnistat tästä nimestä
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URHEILU

Golfilla menee hyvin Kotkassa –
pian valmistuu uusittu klubirakennus
KU VA A JA © E I JA A N TTI L A

Harrastajien määrä kasvaa, ja kenttäyhtiön talous on tasapainossa.
EIJA ANTTILA

Golfin pelaamisen olosuhteet Kotkassa paranevat
tulevaksi kaudeksi entisestään, kun Mussalossa
sijaitsevan kentän klubirakennuksen remontti ja muutostyöt valmistuvat vapuksi.
Kenttää ja alueella olevia
rakennuksia
hallinnoiva
Kotkan Golf Oy on satsannut talven aikana klubitalon
uudistamiseen melkoisesti.
Suurimmat
uudistukset
koskevat sisääntuloaulaa
sekä miesten ja naisten pukutiloja, wc-tiloja ja saunoja, jotka on laitettu täysin
uusiksi. Varsinkin naisten
sosiaalitilat paranevat ja
laajenevat huomattavasti ja
perustelukin on selvä: naisten osuus pelaajista kasvaa
koko ajan.
– Naisten osuus myös Ky-

”

Nyt on helppo
suunnitella
tulevienkin
vuosien
investointeja.

Kotkan Golfin hallituksen puheenjohtaja Hannu
Huostila (vas.), toimitusjohtaja ja Kymen Golfin
toiminnanjohtaja Tommi
Nousiainen ja Kymen Golfin
puheenjohtaja Pekka Salmi
odottavat innolla pian alkavaa kautta. Vielä maaliskuussa klubirakennuksen
sisätilat olivat remontin
alla.

HANNU HUOSTILA

men Golfin jäsenistä alkaa
olla valtakunnallista tasoa
eli noin 30 prosenttia, sanoo Kymen Golfin toiminnanjohtaja ja Kotkan Golfin toimitusjohtaja Tommi
Nousiainen.
Sisääntulo caddiemasterin

palvelutiskille on laskettu viereisen ravintolatilan
kanssa samalle lattiatasolle. Muutoksella on saatu
yleistä avaruutta ja valoa.
Golflehden tuoreessa kenttärankingissä
Mussalon
kenttä sijoittuu Suomen

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.

130 kentän joukossa sijalle
28. Nousua kahden vuoden
takaisesta listauksesta on
peräti 22 sijaa. Nousun syynä on ollut itse kenttään
tehdyt parannukset.
– Perusteluissa sanotaan,
että jos klubirakennus ja ravintola-alue olisivat paremmassa kunnossa, Mussalon
kenttä voisi olla TOP-10:ssä,
sanoo Kotkan Golfin hallituksen
puheenjohtajana tänä vuonna aloittanut
Hannu Huostila.
Nähtäväksi jää, nouseeko
sijoitus entisestään seuraavassa rankingissä. Hannu
Huostilan mukaan kenttäyhtiön hyvin hoidettu
talous mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen. Monet muistavat, että talou-

dellisesti raskaitakin aikoja
on ollut.
– Vanhat tappiot on nyt kuitattu. Nyt on helppo suunnitella tulevienkin vuosien
investointeja,
Huostila
sanoo.
Investointeja
suunniteltaessa mietitään kokonaisuutta, jonka tärkein osa
on itse kenttä. Paitsi se,
että kenttä antaa parhaan
mahdollisen pelikokemuksen eri tasoisille pelaajille
myös viihtyisyyteen hyvin
hoidettuine ja huoliteltuine
ympäristöineen kiinnitetään huomiota.
Golfyhteisöt ympäri Suomea ovat korona-ajan
harvoja voittajia. Ulkoilmaharrastuksen
suosio
ja seurojen jäsenmäärät

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT
Karhulan
kahvila/myymälä,

Karhulantie 34,
to 7-15, pe sulj. la 7-13,
su-ma suljettu

Sutelan
leipomonmyymälä,

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

Vanha Sutelantie 47,
to 6-16, pe sulj. la 6-13
su-ma suljettu

Just

Kotisi ja Myyntipalvelut

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



  

 


 

• Sponsorointi ja markkinoinnin edistäminen - erityisesti yritykset.

Siks






Lisäksi:

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.

kasvoivat. Kymen Golfissa
jäsenmäärä on kasvanut
viime vuosina valtakunnallistakin keskiarvoa (+ 4,5%)
enemmän (+ 12%) ollen nyt
1180 henkilöä.
Koronan piikkiin ei lajin
suosion nousua voi kokonaan laskea. Pitkäjänteinen työ lajin herraskaisen
leiman ja harrastamisen
kalleuden häivyttämiseksi tuottavat myös tulosta.
Sekin on huomattu, että
golf tarjoaa oivallisen mahdollisuuden koko perheen
harrastukseksi.
Golfin myönteiseen julkisuuskuvaan suuri merkitys
oli myös edellisillä olympialaisilla, joissa laji oli ensi
kertaa mukana saaden runsaasti näkyvyyttä.

PORAKAIVOT

myös puhdistukset ja paineaukaisut

PORAKAIVOPUMPUT
myynti, asennus ja huolto

LÄMPÖKAIVOT
poraukset
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PAIKALLISESTI
PARASTA
Määräaikaishuollot
takuusta
tinkimättä!

Talven
lämmityksiin!

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

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

Varaosia jo vuodesta 1970.

Mitä voi tehdä juuri nyt ukrainalaisten hyväksi Kotkassa
Voi viedä ehjät, puhtaat,
hyväkuntoiset vaatteet,
astiat, lelut ja kodin tarvikkeet kierrätyskeskuksiin
(Kotkan kierrätys ja avustus Satamakatu 3 ja Kotkan
kierrätyspaja Ruotsinsalmenkatu 14 Toivo Pekkasen koulu) tai kirpputoreille
esimerkiksi Goodwill Tikankatu, SPR:n Taitojen talo
Karhuvuoressa ja Fidan
kirppis Mariankadulla.
Kirppiksiltä tarvitsevat voi-

vat pienellä rahalla käydä
ostamassa juuri itselleen
sopivia ja kierrätyspisteistä
tavaran voi ottaa mukaansa ilmaiseksi. Ukrainalaiset
ovat jo hyvin näihin kaikkiin
paikkoihin löytäneet.
Voi olla yhdessä luomassa
tunnetta, että Suomeen
muuttanut on tervetullut
ja turvassa. Ystävyyteen,
uuteen
kotikaupunkiin
tutustumiseen, kielen op-

PESUKUPONKI
Valitse
vaihtoehto
tai useampi

pimiseen, kulttuuriin tutustumiseen, harrastusten
löytymiseen tarvitaan naapureita, koulukavereita ja
ihan meitä kaikkia.
Monenlaisia vapaaehtoistehtäviä on nyt tarjolla. Yksi
mahdollisuus on tutustua
tehtäviin vapaaehtoistyo.fi
sivustolta tai ottaa yhteyttä maahanmuuttajatyön
koordinaattoriin (maarit.
koskensalo-tiainen@kotka.fi).

TEHOPESU
ovh. 20,80

16,-

KIILTOPESU
ovh. 26,80

20,-

HOHTOPESU
ovh. 36,00

30,-

Kaikkea autoiluun ammattitaidolla.

100 % paikallinen.

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

Puutarhajätteiden
noutopalvelu

Ohjeita keräykseen

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

Keräykseen otetaan haketuskelpoiset
oksat ja risut sekä haravointijäte. Oksat ja
haravointijätteet noudetaan eri kierroksilla,
joten niitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Jätteet on sijoitettava tien läheisyyteen.
Oksia ja risuja ei tarvitse katkoa. Haravointijätteet on hyvä kerätä pusseihin tai astioihin
lastauksen helpottamiseksi. Noutopäivä on
Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä torstaisin.

Noudon hinta ja tilaaminen
Noutomaksu 15 € / irto-m3 (sis. alv 24 %).
Maksutapoina pankkikortti, MobilePay,
maksulinkki sähköpostiin tai tekstiviestillä
sekä lasku (laskutuslisä 6,20 €). Tilaukset
nettilomakkeella 20.4. alkaen
www.kymenlaaksonjate.fi tai puhelimitse
Läänin Kuljetukselta, p. 05 230 7300.

Puutarhajätteet voi viedä
myös jäteasemalle
Jumalniemen jäteasemalle haketuskelpoiset
oksat voi viedä maksutta. Haravointijätteen
hinta on 8 € /m3. Haminassa oksien ja risujen
sekä haravointijätteen vastaanotto on
Meltissä, osoitteessa Karjakatu 28.

On aika tarttua biojätteeseen!
Näin aloitat lajittelun

Biojätteen lajitteluohjeet:
kymenlaaksonjate.fi/jatehaku

1. järjestä sopiva keräysastia: raivaa tiskipöydän
alakaappiin tai muualle keittiöön tilaa
biojäteastialle ja pusseille.
2. Lajittele biojäte: Biojätteen keräykseen
kelpaavat maatuvat elintarvike- ja keittiöjätteet.
Lajitteluohjeet löydät nettisivuiltamme:
kymenlaaksonjate.fi/jatehaku.
3. Pakkaa ja vie keräykseen: kiinteistön (taloyhtiö, yritys) biojäteastia tai kompostori.

Käy katsomassa mitä hyötyä biojätteen lajittelusta on: www.kymenlaaksonjate.fi
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Seuraa meitä
somessa!

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



Kymenlaakson Jäte Oy järjestää maksullisen
puutarhajätteiden noutopalvelun Kotkan,
Haminan ja Pyhtään pientaloille ja
taloyhtiöille 20.4.-3.6.2022. Tilauksia
otetaan vastaan 27.5. asti.

A
Leikkaa talteen

Kotkan Varaosakulma Oy

Kuponki voimassa
31.5.2022 asti

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

12 VASTAUSTA
1) Koto on perinteinen japanilainen kielisoitin.
2) Kahden kuukauden ajan,
maaliskuun alkuun saakka.
3) Noin 11 prosenttia.
4) Sata vuotta.
5) Karsastusta.
6) Ellinoora, Kaija Koo, Jenni
Vartiainen ja Vesala.
7) Pultavan taistelu Venäjän
ja Ruotsin välillä kesäkuussa
1709 oli Suuren Pohjan sodan
ratkaisutaistelu. Tappio siinä
johti Ruotsin suurvaltakauden
päättymiseen. Neljä vuotta
myöhemmin Venäjä miehitti
Suomen ja alkoi isoviha.
8) Golfissa. Ne liittyvät yhdellä
väylällä tehtyjen lyöntien määrään: eagle on kaksi alle par-tuloksen, albatrossi kolme alle.
9) Meksikon.
10) Akseli Gallen-Kallela. Tarvaspää valmistui vuonna 1913,
ja siellä on nyt Gallen-Kallelan
museo.
11) Suomen olympiakomitean
toimitusjohtajaksi.
12) 47 vuotta. Koko maan väestön keski-ikä on 43,6 vuotta.

Kymensuun uutisia vuodesta 2020
Julkaisija:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy
Karhulantie 50 D15
48600 KOTKA
0400-177558

Ulkoasun suunnittelu:
Natasha Design Ky

Taitto:

Kymenlaakson Pressipalvelu Oy

Ilmoitusten valmistus:

KOTKAN
LAULUMIESTENTALO
Pääsiäislauantaina
16.4. klo 10-15

Toimitus:

Päätoimittaja Eija Anttila
toimitus@kymensuu.fi
045-1246462

Jyri Kuparinen
044-3397671

Ilmoitusmyynti:
Jallu Kauppinen, 040 515 6811
myynti@kymensuu.fi

Painopaikka:
Sanomapaino
Tampere 2022

Jakelu:

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

16/

NRO. 3/2022 – KESKIVIIKKO 13.4.2022

JUHO EEROLA
Kansanedustaja, 2.varapuhemies

Mainoksen maksaa - Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
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1.5.2022
klo 10-12
Sapokassa.

