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TIMANTTISORMUKSIA 

KAHDEN MYYMÄLÄN VARASTO, YLI 100 KPL 

-50%
Et.Karjalantie 5  

48600 Kotka 

JOPA 

Keskity tärkeimpään!
Hallitse firmasi taloutta  

yhdellä työkalulla helposti.  
tilitoimisto@rrtili.fi  

044 055 7481 | rrtili.fi 

yhteistyössä
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Ilmastoinnin täyttöhuolto!

www.kouvolanputkityo.�

Suurniitynkatu 14 KOTKA  ma-pe 7 -16  

Ajoissa tehty 
vesi- ja lämpö-
johtoremontti

Kun uudistetaan vanhaa 
järjestelmää, projekti 

on viisainta aloittaa
perusteellisella 

kartoituksella
Käymme veloituksetta

tekemässä putkiston 
kuntoarvion ja teemme 

tarjouksen sen uusimisesta

Lämpöjohtosaneerausvoidaan mainiosti 
toteuttaa myös lämmityskauden aikana. 
Koko laajuudessaan lämmönlähteestä pattereihin 
tai uusia vain putkisto ja termostaatit. 
Käyttövesiremontti kestää vain muutaman 
päivän, vesivahingon jälkeiset toimenpiteet usein 
viikkoja, eikä asumisen rutiinit juuri muutu muutamia
vesikatkoja lukuunottamatta.

pienentää vesivahingon riskiä ja nostaa kiinteistön 
arvoa. Vahingon satuttua korjaaminen, kuivatus 
ja puretun uudelleen rakentaminen on aina 
huomattavasti kalliimpaa kuin ennakoiminen. 

OTA YHTEYTTÄ  Miika Liukkonen  044 303 0800 

VANKKAA PAIKALLISTA OSAAMISTA

Avoinna kesällä
ark. 8-19 la 9-15

Löydät meidät
myös Facebookista

Tarjous
0-16 pintasora 

Maa-ainesten
koneellinen lastaus

myös kuomukärreihin

20€
/peräkärrykuorma.
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Karhulassa tapahtuu monella rintamalla hyviä ja 
mukavia asioita. Monet toimijat ovat yhtä aikaa 
heränneet ajatukseen, että Karhula tarvitsee ja 
ansaitsee kasvojen kohotusta.
Yksi osa sitä on, että viranomaiset mahdollista-
vat esimerkiksi kaavoituksella hyvien asioiden 
toteuttamisen. Mutta se on vasta perusta. Se, 
mitä oikeasti tapahtuu, on jokaisesta asukkaasta, 
yrittäjästä ja kiinteistönomistajasta kiinni. Ei voi 
suureen ääneen vaatia ”kaupunkia” tekemään 
sitä tai tätä, jos oma tontti (sekä konkreettises-
ti että kuvainnollisesti) kaipaa siistimistä.

Kannettu vesi ei tunnetusti kaivossa pysy. Ulkoa 
tuodut asiat eivät pysy ja kanna hedelmää Kar-
hulassakaan. Ne pitää tehdä itse. Asioita syn-
nyttää hyvä yhteishenki, yhdessä tekeminen.
Maailma Kymissä -tapahtuma on hyvä esi-
merkki siitä, miten yhteishenkeä ja yhdessä te-
kemistä synnytetään. Toivottavasti paikalliset 
kulttuuri- ja muut yhdistykset ja urheiluseurat 
innostuvat lähtemään mukaan tapahtumaan, 
josta voi tulla tulevaisuudessa merkittävä osa 
karhulalaisuutta.

”Ehdotan Viljo Heinon 
Stadionia.

Karhulan profiilin nostaminen ei tarkoita sitä, 
että se olisi jotain muuta vastaan tai muualta 
pois. Kotkassa on kaksi keskustaa, joiden mo-
lempien omaleimaisuutta ja vahvuuksia kan-
nattaa kehittää.
Karhulan ydin on metalliteollisuudessa, jonka 
historia näkyy hienolla tavalla Karhulan teol-
lisuuspuiston alueella, ja selluteollisuudessa, 
josta Sunilan upea tehdas ja asuinalue muis-
tuttavat olemassaolollaan. Historiasta on vielä 
paljon ammennettavaa.

Karhulan keskuskenttä on menossa remonttiin. 
Uudistunut kenttä valmistuu ensi vuonna, jolloin 
kenttä täyttää 70 vuotta. 
Olisiko aika nimetä kenttä 
uudelleen paikalliseen his-
toriaan liittyvällä nimel-
lä? Ehdotan Viljo Heinon 
Stadionia. 

EIJA ANTTILA
eijaanttila@outlook.com

Historiasta vahvuut-
ta nykypäivään

Pieni tauko ja 
teknisiin opintoihin

Henri Mäenpää on tuo-
re ylioppilas Karhulan lu-
kiosta.

Saitko odotetun yo-to-
distuksen vai jäikö paran-
nettavaa?

– Jäi parannettavaa. Tulok-
set eivät vastanneet odotuksia, 
mutta onneksi on mahdolli-
suus korottaa vielä arvosa-
noja.

Mitä aiot lukion jälkeen 
ja miksi?

– Olen hakenut jatko-opis-
kelupaikkaa Lappeenrannan 

teknillisestä yliopistosta eli 
LUT:ista. Mutta tämän vuo-
den aion viettää loppuun töis-
sä, jos vain mahdollista. Pieni 
tauko opiskelusta voisi tehdä 
hyvää ja saan myös arvokas-
ta työkokemusta.

Oliko helppo valita, mitä 
lähdet opiskelemaan vai oli-
ko useita vaihtoehtoja?

– Olen tiennyt jo kauan, 
että haluan lähteä opiskele-
maan tekniikan aloja, mutta 
lopullinen hakukohteeni sel-
visi vasta abivuonna.

Onko lukio nykymuotoi-
sena liian rankka?

– Lukiossa kaikilla on 
mahdollisuus vaikuttaa sen 
“rankkuuteen”. Jos tavoite ei 
ole valmistua L:illä, ja hoi-
taa annetut tehtävät, lukios-
ta selviää.

Kuvittele elämääsi kym-
menen vuoden kuluttua: 
missä olet ja mitä teet?

– Kymmenen vuoden pääs-
tä näen itseni talo-ostoksilla 
uuden tuotantosuunnittelijan 
työn kunniaksi.Henri Mäenpää.

(Kuva: Patrik Auervuolle)

Mihin katosi mattolaituri?
EIJA ANTTILA

Karhulalaisen lukija ih-
mettelee, mihin on kadonnut 
Alahovin kohdalla Kymijoen 
rannalla ollut mattolaituri.

– Se kunnostettiin pari 
vuotta sitten ja viime syk-
synä purettiin. Kenen idea 
ja miksi moinen toimenpide? 
kysyy lukija.

Kotkan kaupungingeo-
deetti Kirsti Sepponen sa-
noo, että mattolaituri ja sen 
vieressä ollut venelaituri on 
viety tarkoituksella pois.

– Syy oli se, että ne olivat 
hyvin huonokuntoiset. Eikä 

mattolaituria ihan viime ai-
koina ole kunnostettu. Jokin 
lauta taidettiin laittaa jossain 
vaiheessa, ettei siitä ihan läpi 
putoa, Sepponen sanoo.

”Ei jokaista 
mattolaituria 
poisteta, mutta 
joenrantaa 
parempi paikka 
niille on  
merenranta.

 Kirsti Sepponen

Uusia laitureita poisvie-

tyjen tilalle ei ole luvassa. 
Suuntana on ollut, että Kot-
ka pyrkii vähentämään luon-
nonvesien matonpesupaikko-
ja ja rakentamaan pääasiassa 
kuivanmaan pesupaikkoja. 
Asiasta on jo olemassa jopa 
valtuuston päätös noin kym-
menen vuoden takaa.

– Ei jokaista mattolaitu-
ria poisteta, mutta joenran-
taa parempi paikka niille on 
merenranta.

Kotkassa on tällä hetkellä 
kolme kuivanmaan matonpe-
supaikkaa, yksi Metsolassa, 
Turvalassa ja Suulisniemessä. 

Sepposen mukaan uusia paik-
koja etsitään koko ajan.

– Mutta kaikille mukaville 
ja kauniille paikoille, joihin 
on hyvät liikenneyhteydet, pe-
supaikkaa ei voida laittaa.

Sepposen mukaan pesu-
paikan rakentaminen ja yl-
läpitäminen vesijohtoinen ja 
viemäreineen maksaa, mut-
ta toisaalta luonto siitä kiit-
tää.

Tänä kesänä uusia paik-
koja tuskin rakennetaan. Vii-
meksi on mietitty, että sopiva 
paikka saattaisi löytyä Ho-
vinsaarelta.

Autoja varten
tehty Karhula
Karhulan kes-
kustan liikenne-
verkkokin tulee 
uuteen tarkaste-
luun.

EIJA ANTTILA

Karhulan keskustan 
osayleiskaavan laatiminen 
alkaa syksyllä selvitysten te-
kemisellä. Kotkan kaupunki-
suunnittelujohtajan Markku 
Hannosen mukaan kysymys 
on hyvin kokonaisvaltaisesta 
kaavallisesta tarkastelusta. 
Työaikataulua ei Hannosen 
mukaan ole tarkemmin vie-
lä lyöty lukkoon.

– Lähtökohtana on tietysti 
se, että Karhula tarvitsee uu-
distumista. Keskusta on vä-
hitellen hiljentynyt ja ilme 
rapautunut, Markku Hanno-

nen sanoo.
Hannosen mukaan Kar-

hulan ongelman näkee hyvin 
tarkastelemalla ilmakuvaa. 
Se paljastaa, että keskusta 
on aikoinaan rakennettu au-
toja varten.

– Kaikki, mikä ei ole ra-
kennuksia, on asfaltoitu. Se 
ei ole asumista ja palveluja 
tukevaa. Kaupallisille palve-
luille ei Karhulassa ole riit-
tävästi kysyntää. Se on kui-
tenkin noin kolmannekselle 
kotkalaisista, 15 000:lle, lä-
hikeskusta.

” Keskustan ilme 
on rapistunut.

 Markku Hannonen

Kaavatarkastelussa poh-
ditaan Hannosen mukaan 
muun muassa sitä, voisiko 
liikenneverkostoa muuttaa 

siten, että se paremmin tukisi 
kaupunkielämää.

Yksi keskeinen kysymys 
on kanjoni ja sen mahdolli-
nen kattaminen. Hannosen 
mukaan kanjonin kattami-
nen niin, että sen päälle tulisi 
kauppakeskus, ei näytä talo-
udellisesti mahdolliselta.

Kanjonin osalta tullaan 
tarkastelemaan erilaisia vaih-
toehtoja: voisiko kate olla ly-
hyempi ja kuinka raskaasti se 
on tehtävä?

Karhulan keskustan pai-
nopiste siirtyy Hannosen mu-
kaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän etelään rajapin-
toinaan Karhulan Hovi ja 
Karhulanniemi. Kaavassa 
tarkastellaankin, kuinka pit-
källe pohjoiseen keskusta voi 
ulottua, kunnes asutus tulee 
vastaan.

” Painopiste 
siirtyy etelään.

 Markku Hannonen

Kaavoitusta määrittäviä 
suuria tekijöitä kanjonin ja 
liikenneverkon lisäksi ovat 
esimerkiksi kouluverkko, 
kirjasto ja linja-autoaseman 
alue. Linja-autoasema tulee 
maisemasta jollain aikavä-
lillä häviämään. Linja-auto-
aseman tontti on kaupungin, 
mutta rakennuksen omistaa 
pääosin Matkahuolto Oy.

Oman haasteensa mah-
dollisille muutoksille tuo 
se, että Karhulan keskustan 
maanomistus on hyvin ha-
jautunutta.

– Jos Karhulassa haluaa 
jotain tehdä, monet eri tahot 
on saatava siihen mukaan.

KARHULALAINEN KYSYY

Karhulan keskusta on suunniteltu autoliikenteen ehdoilla.



Kotka

Minna & Mikko
Karhula

puh. 05 262 926

Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17
Ajanvaraus myös netissä www.fennooptiikka.fi 

Vapaita aikoja 
silmälääkärille

Paljon
uutuuksia

hellehinnoin!

Kehykset

-70%!
ostaessasi
silmälasitReijo Ahonen 28.6. ja 12.7.

Alexander Ehrnrooth 24.7. ja 15.8.
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Myös saaristossa

Turvalassa on yksi kolmesta Kotkan kuivan maan matonpesupaikoista.

Kaikki mukaan 
keskustan paran-
tamiseen
Yrittäjä Päivi Lei-
jamaan mukaan 
jokainen kiinteis-
tön omistaja voi 
vaikuttaa alueen 
viihtyisyyteen.

Päivi Leijamaan liikkeen ikkunan takana on pölyävä ja meluisa moottoritie, jonka osittainen 
kattaminen keskustan kohdalla olisi monen mieleen.

Kotkan kaupunkiraken-
ne- ja elinvoimalautakunnat 
jalkautuivat yhteiseen kat-
selmukseen Karhulan kes-
kustaan viime viikolla katso-
akseen paikan päällä, mistä 
kaavan uudistamisessa on 
kysymys.

Kaupunkirakennelauta-
kunnan jäsenelle Päivi Lei-
jamaalle (kok.) keskustan 

ongelmat ovat tuttuja vuo-
sikymmenten ajalta. Leija-
maan yrittäjäpariskunnan 
liike Karhulan helmi sijait-
see kanjonin eteläpuolella, 
liikenneväylien vieressä.

– Jokainen lautakuntien 
jäsenistä oli sitä mieltä, että 
jotain täällä tarvitsee tehdä, 
Päivi Leijamaa sanoo.

Yksimielisyys pölyävän 
ja meluisan kanjonin jon-
kinlaisesta kattamisesta oli 
vahva.

Leijamaa itse on sitä miel-
tä, että Karhulan 70-luku-
laisuutta ei väkisin kannata 
vääntää toisenlaiseksi. Vanha 
totuus pätee Karhulaankin: 
mitä ei voida muuttaa, sitä 
kannattaa korostaa.

Toria Leijamaa tekisi en-
tistäkin viihtyisämmäksi. 
Siellä viihtyisivät toriajan 
ulkopuolella muutkin kuin 
nuoriso. Jotain aktiviteet-
tia voisi lisää, ja kulkureitit 
hienoon Jokipuistoon olisi 
saatava kuntoon.

Leijamaa peräänkuuluttaa 
kaikkien Karhulan kiinteistön 
omistajien lähtemistä mu-
kaan keskustan kaunistami-
seen. Sillä tavalla saataisiin 
keskusta viihtyisämmäksi ja 
houkuttelevammaksi.

Myös kaupunkilaisten ak-
tiivisuutta kaavaprosessin 
aikana Leijamaa kaipaa.

– Nyt on mahdollisuus 
vaikuttaa.
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MATKAKUJA 6, 48600 KOTKA

Puhelin: (05) 264 309

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Taksiväki odottaa, mitä heinäkuussa tapahtuu
Uusi laki vapaut-
taa markkinat. 
Osa nykyisistä 
yrittäjistä lopet-
taa.

Kymenlaakson Taksi Oy palvelee asiakkaita noin 250 auton voimin. Autot tunnistaa väreistä.

EIJA ANTTILA

Pelisäännöt taksiliiken-
teessä muuttuvat heinäkuun 
alusta, jolloin astuu voimaan 
uusi liikennepalvelulaki. Tak-
siliikenteessä se tarkoittaa 
muun muassa sitä, että auto-
jen ja kuljettajien määrää ei 
enää rajoiteta. On siis mah-
dollista, että liikenteessä alkaa 
olla kirjava joukko erilaisia 

takseja: erinäköisiä, -laatui-
sia ja -hintaisia.

Kymenlaakson Tak-
si Oy:ssä lain muutokseen 
on varauduttu, mutta toimi-
tusjohtaja Timo Lönnberg 
myöntää, että totta kai muu-
tos pelottaa. Epävarmuutta 
tuo se, ettei tiedetä, mitä ke-
säkuun jälkeen käytännössä 
tapahtuu.

– Eniten arveluttaa tar-
jonnan ylikuumeneminen. 
Jos kysyntä pysyy entisellä-
än, mutta takseja tulee pal-
jon lisää, se tietää pidempiä 
työpäiviä ja vähemmän tulo-
ja, Timo Lönnberg sanoo.

”Tarjonnan yli-
kuumeneminen 
arveluttaa.

 Timo Lönnberg

Kymenlaakson Taksi al-
koi valmistautua muutokseen 
jo viitisen vuotta sitten. Tie-
dettiin, että tiukasti säännel-
lystä ja rajoitetusta taksilii-
kenteestä jossain vaiheessa 
siirryttäisiin täysin vapaisiin 
markkinoihin.

Suurin imagollinen muutos 
tapahtui 2015. Liikenteessä 
alkoi näkyä kelta-mustin ja 
valko-mustin tunnusvärein 
liikkuvia Kymenlaakson tak-
seja. Yritys haluaa tulla tun-
nistetuksi laadukkaiden ja 
luotettavien taksipalvelui-

den tarjoajana, jossa toimi-
taan vastuullisesti ja läpinä-
kyvästi.

”Tuntuu 
hölmöltä, 
että toimiva 
järjestelmä 
tapetaan.

 Jari Freyborg

Asiakkaan näkökulmasta 
Kymenlaakson Taksin välit-
tämät palvelut eivät tule juuri 
muuttumaan heinäkuun alun 
jälkeenkään. Puhelinnumero-
kin pysyy ennallaan.

Uudistuksen jälkeen laki ei 
enää edellytä taksamittareita 
autoihin, mutta Kymenlaak-

son Taksissa mittarit säilyvät 
luotettavuuden ja asiakkaan 
turvallisuuden vuoksi. Laki 
määrää sen sijaan, että mat-
kan hinta on kerrottava asiak-
kaalle selvästi etukäteen.

Osalle nykyisistä taksi-
yrittäjistä lakiuudistus on 
sopiva hetki hypätä kyydistä 
pois. Yksi heistä on Karhu-
lassa koko aikuisikänsä taksia 
ajanut Jari Freyborg. Alussa 
Freyborg oli ”renkinä”, mut-
ta omat luvat hänellä ovat 
olleet jo yli kaksikymmen-
tä vuotta.

Freyborg ei ole ilahtunut 
uudistuksesta.

– Tuntuu hölmöltä, että 
toimiva järjestelmä tapetaan, 
Freyborg sanoo.

Freyborg teki oman rat-
kaisunsa lopettaa liikennöin-
ti paitsi uudistuksen vuoksi 
myös siksi, että ”ikää alkaa 
jo olla” ja siksi, että auto olisi 
pian uusittava. Auton vaihta-
minen uuteen tietää taksiyrit-
täjälle 15000–20000 euron 
kulua kolmen tai neljän vuo-
den välein.

Freyborg luettelee vielä 
pitkän listan erilaisia vakuu-
tuksia, joita taksiyrittäjä vuo-
sittain maksaa. Yhteissumma 
nousee moniin tuhansiin. Tak-
simatkojen kalleutta kauhiste-
levat eivät Freyborgin mukaan 
aina oikein ymmärrä, mitä 
luotettavan ja turvallisen tak-
sin ylläpitäminen maksaa.

Korkeakosken koulun hinta nousi
Korkeakosken koulun ra-

kentamiskustannukset tulevat 
olemaan alkuperäisiä arvioita 
huomattavasti suuremmat.

Saatujen urakkatarjouksien 
mukaan hankesuunnitelmas-
sa esitetty 7,1 miljoonan eu-
ron tavoitehinta-arvio ylittyy 
lähes kahdella miljoonalla. 
Koulun rakentamiskustan-
nus tulee olemaan 8,9 mil-
joonaa euroa.

Kohonneiden kustannus-
ten syiksi arvioidaan muun 
muassa suojellun vanhan 
kivikoulun liittämistä osak-
si koulukokonaisuutta, mikä 
aiheuttaa tilatehokkuuden 
huonontumista tavoitteeseen 
verrattuna.  Myös rakenta-
misen suhdannetilanne on 
vaikuttanut urakkahintojen 
nousuun.

Rakennusurakasta saa-
tiin vain yksi tarjous, sivu-
urakoista saatiin useampi 
tarjous.

Hankesuunnitelman mu-
kaisesti koulun tontille raken-
netaan uudiskouluosa, johon 

liitetään vanha suojeltu kivi-
koulu, joka peruskorjataan ja 

muokataan osaksi toimivaa 
koulukokonaisuutta.

Kivikoulun yhdistäminen uudisosaan nostaa kustannuksia.
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Verson 
lomamökit

Karting-ajot

Jokiristeilyt
PYHTÄÄN KARTING CLUB OY

Harjuntie 111, 49270 Pyhtää
Puh. 044 34 33 100

info@kartingclub.fi

Stockfors rantasauna.

MiXMiXKOTKA

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

6–20 
6–18 
9–16

Avoinna ma-to 
              pe   
              la ja su

10,- 12,- 14,-
JUHANNUSPESU

HARJATON-
PESU

PERUSPESU TEHOPESU

Kuponki voimassa 30.6.2018 asti.
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OKAATTUTSELOUH  
 ?IMOUL

 
  

  itsaepon aj itsopleH
 .elliräkäälsiokire neituatohI neeskutsakratimoul

  
  aunis eelevlap iräkäälituatohI tyN

 ässeetsipimiot emmeeula assesiakoj
 .assanimaH aj assaluhraK ,assaktoK

  
 fi.nenialihem iat 00 414 010 akia aaraV
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TAPAUKSEN TAUSTAA

Väärin irtisanottu
Kotkan Energi-
an hallitus teki 
menettelytapa-
virheen irtisano-
essaan Pekka 
Passin.

EIJA ANTTILA

Kotkan kaupunki tiedotti 
muutama viikko sitten siitä, 
että kaupungin omistajaohja-
usjaosto on päättänyt valita 
yhtiölle uuden hallituksen.

Tapaus on historiallinen. 
Niin kauan kuin kaupungilla 
on tytäryhtiöitä ollut, halli-
tusta ei ole vaihdettu.

Tapaus on sen verran epä-
tavallinen, että sen taustat 
vaativat vähän oikolukua 
myös rivien väleissä.

Tiedotteessa:
”Omistajaohjausjaoston 

puheenjohtajan Nina Braskin 
mukaan Kotkan Energia Oy 
on varsin hyvässä taloudelli-
sessa toimintakunnossa oleva 
ja Kotkan kaupungille merkit-
tävä liiketoimintayhtiö.”

Tarkoittaa, että:
Jaoston mielestä erotettu 

hallitus ei toiminut vastuut-
tomalla tavalla yhtiön liike-
toimintoihin liittyvissä asi-
oissa. Epäluottamus syntyi 
jostain muusta.

Tiedotteessa:
”Omistajaohjausjaoston 

näkemyksen mukaan yhtiön 
hallituksen noudattamissa 
hallinnollisissa toimintata-
voissa on ollut parantami-
sen varaa”.

Tarkoittaa, että: 
Hallitus teki jaoston mie-

lestä menettelytapavirheen, 
kun se antoi toimitusjohtaja 
Pekka Passille potkut helmi-
kuussa kuulematta Passia it-
seään lainkaan. Julkisuudessa 
puheenjohtaja Pasi Hirvonen 
(kok.) sanoi, että Passi irtisa-
noutui omasta aloitteestaan. 
Hirvosen ja Passin kädenpu-
ristus tuli maksamaan kotka-
laisille paljon.

Hirvonen kutsui hallituk-
sen ylimääräisen kokouksen 
koolle torstai-illaksi. Perjan-
taina aamupäivällä Passille 
näytettiin ovea.

Kotkan kaupunki kertoo 
tiedotteessaan täsmentäneen-
sä omistajaohjaustaan. Se on 
muun muassa edellyttänyt 
konsernin yhtiöiden hallituk-
sissa istuvilta entistä parem-
paa osaamista ja osaamisen 

ylläpitoa koulutuksella.
Omistajaohjauksen terä-

vöityminen näkyy Kotkan 
Energian 25.5. aloittaneen 
hallituksen kokoonpanos-
sa. Hallituksessa on kak-
si kaupungin ulkopuolista 
asiantuntijajäsentä: Maailman 
Energianeuvoston Suomen 
komitean toiminnanjohtaja 
Lauri Muranen ja kouvola-
laisen CTS Engtecin toimi-
tusjohtaja Antti Lukka.

Politiikan ulkopuolelta 
tulee myös Anu Kuusela, 
joka vastikään valittiin Kot-
kan Julkiset Kiinteistöt Oy:n 
toimitusjohtajaksi.

Poliittisin mandaatein hal-
lituksessa istuvat puheen-
johtajana Lasse Mustonen 
(kok.), Sirpa Paatero (sd.) 
ja Tiina Rosberg (vihr.).

Ennätyksiä satamassa
Hamina-–Kotkan sataman 

kautta kulki toukokuussa en-
nätykselliset 1,7 miljoonaa 
tonnia tavaraa. 

Toukokuu oli Haminan ja 
Kotkan satamien yhteenlas-
ketuissa määrissä historian 
paras kuukausi.

Tammi-toukokuussa sa-
tamassa käsiteltiin yhteensä 
reilu seitsemän miljoonaa ton-

nia tavaraa, joka on enemmän 
kuin koskaan Suomen yleisis-
sä satamissa viiden kuukau-
den aika käsitelty tavaramää-
rä. Viime vuoden vastaavaan 
ajankohtaan nähden liikenne 
kasvoi 19,6 prosenttia.

 
Vientiliikenne kasvoi 10 

prosenttia ja tuonti peräti 
49,6 prosenttia. Kauttakul-

kuliikenne lisääntyi noin 30 
prosenttia.   

Laivoja satamassa kävi 
10,5 prosenttia enemmän 
kuin vuosi sitten. 

Haminan–Kotkan sataman 
toimitusjohtaja Kimmo Nas-
ki ennakoi liikenteen jatku-
van lähikuukausina erittäin 
vahvana.

Lomailen 9-15.7.

Juttuvinkit
045 124 6462

eijaanttila
@

outlook.com
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Sunilassa on hyvä asua
Jenny Mikkeli ja Teijo Tykkyläinen viettävät lastensa kanssa paljon aikaa Sunilan vehreässä ympäristössä, jossa lapsille on erilaisia leikkipaikkoja.

Asukkaiden mie-
lestä Sunila on 
rauhallinen ja 
turvallinen, siis 
ihanteellinen lap-
siperheille.

EIJA ANTTILA

Sunilan asuinalue itäisessä 
Kotkassa on ristiriitaisuuksi-
en paikka. Kansainvälisissä 
arkkitehtuuripiireissä Alvar 
Aallon suunnittelema alue on 
maailmankuulu, mutta omas-
sa kaupungissaan Sunila on 
aliarvostettu ja karsastettu.

Sunilassa asuville alue on 
erittäin mieluisa, eivätkä he 
ymmärrä sen huonoa mainet-
ta. Yle Kymenlaakson taan-
noisessa jutussa haastatellun 
kiinteistövälittäjän kommen-
tit saivat muun muassa Nina 
ja Ari Ruuskasen ärsyyn-
tymään.

– Ala-arvoista puhetta, 
sunilalaisia loukkaavaa, eikä 
millään tavalla hyväksyttä-
vää, toteaa Kontio-nimisessä 
talossa asuva pariskunta.

Ruuskasten mukaan Su-
nilassa ei todellakaan tar-
vitse hyppiä rappukäytäviin 
sammuneiden asukkaiden yli 

ulos päästäkseen. Humalaisia 
Sunilassa ei ole sen enempää 
kuin muuallakaan.

” Juopoista ei ole 
ongelmaa.

 AriRuuskanen

– Meidänkin taloyhtiös-
sä, jossa on viisi isoa taloa, 
suurin osa on eläkeläisiä ja 
työläisiä. Juopoista ja ”nar-
keista” ei ole ongelmaa, Ari 
Ruuskanen sanoo.

Ruuskasten mielestä Su-
nila on mitä rauhallisin ja 
luonnonläheisin asuinpaikka. 
Taloissa ei ole homeongel-
mia, meri on lähellä, eivätkä 
palvelut ole sen kauempana 
kuin muillakaan alueilla.

– Ja mitä muuta asuinalu-
etta Kotkassa käydään ku-
vaamassa yhtä paljon kuin 
Sunilaa, ihmettelemässä sen 
kauneutta ja rauhallisuutta? 
kysyy Ari Ruuskanen.

” Sunila on 
ainutlaatuinen 
paikka.

 Merja Sundberg

Kiinteistövälittäjä Mer-
ja Sundberg Kiinteistömaa-
ilmasta tunnistaa Sunilan 
arvon ja ihmettelee myös, 

miksi se ei alueena kiinnos-
ta. Hänen mukaansa sijoit-
tajat saavat Sunilasta hyvän 
vuokratuoton.

– Minun mielestäni Su-
nila on ainutlaatuinen paik-
ka, jossa on oikeasti kivoja 
asuntoja, Sundberg sanoo.

Miten saisi kotkalais-
ten ajatusmaailman muut-
tumaan?

” Lapsiperheelle 
Sunila on 
varsinainen 
idylli.

 Jenny Mikkeli

Kahden alle kouluikäisen 
lapsensa kanssa Runkolas-
sa asuvat Jenny Mikkeli ja 
Teijo Tykkyläinen ovat sa-
moilla linjoilla. Perhe muutti 
kaksi vuotta sitten Sunilaan 

Hovinsaarelta.
Syinä muuttoon olivat 

asunnon matala hinta (120 
neliötä 55 000 eurolla), iso-
vanhempien asuminen vierei-
sessä talossa sekä ympäristön 
turvallisuus lapsille.

– Lapsiperheelle Sunila 
on varsinainen idylli. Lapset 
voivat liikkua itsekseenkin, 
kun liikennettä ei juuri ole, 
Jenny Mikkeli sanoo.

Mikkeli ja Tykkyläinen 
luettelevat lisää alueen hyviä 
puolia: pihalta pääsee suo-
raan metsiköihin leikkimään 
ja kiipeilemään, uimarannat 
ovat lähellä, urheilukentällä 
voi harjoitella pyörällä ajoa, 

ihmiset tuntevat toisensa.
Ja aikanaan lapset kulkevat 

Hakalan kouluun kävely- ja 
pyörätietä pitkin joutumatta 
lainkaan tekemisiin autojen 
kanssa.

Palveluja Sunilassa ole, 
mutta Mikkelin-Tykkyläisen 
perhe ei osaa niitä kaivata-
kaan. Ruokakauppaan on 
kävellen 500 metriä ja Kar-
hulan keskustaan kolmisen 
kilometriä. Jäätelöauto ja 
kirjastoauto kurvaavat aika 
ajoin myös Sunilaan.

Toiveena on, että kaupunki 
ehostaisi urheilukenttää ja sen 
ympäristöä toimivammaksi ja 
viihtyisämmäksi.

Suojeltu kohde

• Sunilan tehdas ja asuinalue on suurin Alvar Aallon 
   suunnitelmien mukaan toteutettu kokonaisuus.
• Tehdas aloitti toimintansa 1938.
• Asuinalueen talot valmistuivat 1937-54.
• Sunila oli vuodesta 1938 alkaen 60-luvulle saakka 

toisaalta perinteinen patruunavetoinen ruukkiyh-
dyskunta, toisaalta moderni hyvinvointiyhteisö.

• Alun perin Sunilan, Hallan ja Karhulan tehtaiden 
omistamat asuinrakennukset muodostavat tänä 
päivänä itsenäisiä asunto-osakeyhtiöitä.

• Asuintaloja on 2000-luvulla korjattu ja nykyaikaistettu.
• Alue on asemakaavassa suojeltu rakennus- 
   ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana.

Lähde: Pro Sunilan esite 2018

Nina ja Ari Ruuskanen hämmästelevät Sunilan asukkaiden 
ja talojen julkista mollaamista. Väärät tiedot loukkaavat.
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Pirtistä on 
moneksi tilaksi
Sunilan Sisun 
kunnostettu seu-
ratalo tarjoaa 
muun muassa 
korkeatasoisen 
kuntosalin ja 
upean juhlatilan.

EIJA ANTTILA

Tärkeä osa Sunilan elä-
mää on perinteikäs urheilu-
seura Sunilan Sisu ja seuran 
omistama Pirtti. Sisu osti 
huonoon kuntoon päässeen 
Pirtin Sunila Oy:ltä itselleen 
vuonna 2003 ja alkoi laittaa 
sitä kuntoon talkoilla sekä 
muun muassa Kotiseutulii-
ton ja Sunilan Sisun tukiyh-
distyksen tuilla.

Sisun silloinen puheen-
johtaja, nykyinen kunnia-
sellainen, Lasse Mustonen 
muistelee, että Pirtin perus-
korjaukseen meni nelisen 
vuotta ja puoli miljoonaa eu-
roa. Toki laittamista Pirtissä 
riittää koko ajan edelleen.

” Talous pysyy 
kunnossa, kun 
seura ei lähde 
kilpaurheiluun.

 Marko Montonen

Vuonna 1901 Sunilan sa-
hayhdyskunnan palokunnan-
taloksi valmistunut seurata-
lo on tänä päivänä hyvässä 
kunnossa. Se on aikuisten 
kuntourheiluseuraksi profiloi-
tuneen Sunilan Sisun järjestä-
mien tapahtumien keskus.

Seura vuokraa taloa myös 
ulkopuolisille. Pirtillä on pi-

detty muun muassa syntymä-
päiviä, häitä ja muita perhe-
juhlia. Talosta löytyy ruuan 
valmistukseen sopiva keittiö 
ja astiasto 120 hengelle.

Uusimpia uudistuksia ovat 
muun muassa kaksi inva-
wc:tä ja alan huippua olevat 
kuntosalilaitteet, joiden jou-
kossa helmi lienee ei-moto-
risoitu kävelymatto, jossa 
lihasvoimalla voi kohentaa 
kuntoaan monella eri taval-
la. Juhannuksen jälkeen sa-
lin, eteisaulan ja kahvion 
lattiat hiotaan ja lakataan 
uudestaan.

Puheenjohtaja Marko 
Montonen sanoo, että seuran 
toimintastrategia eli aikuis-

ten kuntourheiluun keskitty-
minen perustuu kahteen asi-
aan. Talous pysyy kunnossa, 
kun seura ei lähde mukaan 
kilpaurheilutoimintaan. Toi-
nen syy on vetäjien puute.

Sisulla on tällä hetkellä 
noin 300 jäsentä. Pirttimaksun 
maksaneita on noin 150. Pirt-
timaksulla (150 euroa/vuosi) 
saa käyttää rajattomasti muun 
muassa kuntosalia ja maksu 
on perhekohtainen.

Sunilan Sisulla on kuntoja-
osto, pingisjaosto, soutujaos-
to ja golfjaos. Kuntoilujaosto 
on järjestänyt jo monta vuot-
ta suosittua äijäjumppaa.

Vielä, kun saisimme tuon 
pururadan kuntoon, miehet 
toteavat.

” Korjaukseen 
meni neljä 
vuotta ja puoli 
miljoonaa.

 Lasse Mustonen

Sunilan Sisu ja Kotkan 
kiinteistöpalvelu neuvotte-
levat parhaillaan siitä, että 
väistöön siirtyneen Hakalan 
koulun sisäliikuntatunnit ale-
taan järjestää Pirtillä. Tilat 
ovat puolin ja toisin sopiviksi 
todettu ja sopimus enää nimiä 
vaille valmis.

Lisätietoja Pirtistä ja Su-
nilan Sisusta: www.sunilan-
sisu.fi

Sunilan Pirtin juhlasali koristeltuna Sisun 80-vuotisjuhliin.

Karmiini pitää verstaansa 
mieluiten Sunilassa

Sunilalaisten olohuone on 
korttelikoti Alvariska, joka 
toimii entisen lämpökeskuk-
sen tiloissa, Kontiota vasta-
päätä. Alvariskan vierestä käy 
ovi restaurointiosuuskunta 
Kymen Karmiiniin.

Sisältä löytyvät työn tou-
hussa olevat Jenni Jokinen, 
Jaana Ahonen ja Leena Nii-
nipuu. Kurssikavereiden ja 
alan tuttujen muodostama 
kahdeksan hengen osuus-
kunta on toiminut Sunilassa 
viisi vuotta, alusta lähtien.

– Kartoitimme lähialueet 
ja tämä oli hinnaltaan, sijain-
niltaan ja kooltaan sopivin, 
Leena Niinipuu sanoo.

– Arvostamme sitä, että 
verstaamme on täällä, eikä 
missään muualla Karhulas-
sa.

Karmiinin perustyötä ovat 
ikkunoiden kunnostus, mutta 
myös tapetointi, pinkopahvi-
tus ja maalaustyöt onnistuvat 
kuten myös erilaiset värisel-
vitykset.

” Arvostamme 
sitä, että 
verstaamme 
on täällä.

 Leena Niinipuu

Osuuskunta sai juuri val-
miiksi pitkäkestoisen pro-
jektinsa, P.E. Svinhufvudin 
kotimuseon entisöinnin Luu-
mäellä.

Sunilassa toimii myös kau-
punginosayhdistys Pro Sunila, 

jonka päätarkoitus on Sunilan 
Alvar Aallon rakennusperin-
nön vaaliminen ja asukkaiden 
yhteistoiminnan edistäminen. 
Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii arkkitehti Rurik Wa-
sastjerna.

Jaana Ahonen (vas.), Leena Niinipuu ja Jenni Jokinen ovat tyytyväisiä työskentely-
ympäristöönsä.
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Musiikkia ja komediaa
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Liput: 15/12/5 € • Lippuvaraukset: Haminan Teatteri • 
puh. 040 674 9356 • Lipunmyynti avoinna ke–pe klo 10–14 •
Netistä: www.lippu.fi  (+ toimitusmaksut alk. 1 €)

Roopertinkadulla 
Ruutikellarin takana

Esitykset:

pe 29.6. 19.00
su 1.7. 15.00
to 5.7. 19.00

pe 6.7. 19.00
su 8.7. 15.00
ke 11.7. 19.00
to 12.7. 19.00
pe 13.7. 19.00
su 15.7. 15.00
ke 18.7. 19.00
la 21.7. 15.00
su 22.7. 15.00
su 29.7. 19.00
ti 31.7. 18.00
su 5.8. 15.00

ensi-ilta

HP:n juhlanäytös

Etelä-Kymen-
laakson kesä-
teattereissa 
harjoitustahti on 
kiivaimmillaan. 
Ensimmäiset 
ensi-illat lähes-
tyvät.

EIJA ANTTILA

Kesäteatterikauden avaa 
haminalainen Neuvo-teatteri 
perinteisessä esityspaikassaan 
Lauvanniemessä juhannukse-
na. Seuraavalla viikolla ensi-
illat ovat Haminan teatterin 
kesänäyttämöllä ja Korven-
kylässä. Karhulan työväen-
näyttämö lähettää Lokkinsa 
lentoon heinäkuun puoli-
välissä.

Komedia ja musiikki kuu-
luvat kesänäyttämöille, niin 
tänäkin vuonna.

Tsehovia
nykyajassa

Karhulan työväennäyttä-
mö esittää Kyminlinnan ke-
säteatterissa Anton Tsehovin 
Lokki-näytelmästä uudistetun 
version. Taustalla on Tsehovin 
klassikko, mutta Ari-Pekka 
Lahti on sovittanut sen tähän 
päivään. Lahden versiossa 
liikutaan Kokkolassa, mutta 
Karhulan työväennäyttämö 
tuo tapahtumat Kotkaan.

Toisin kuin Tsehovin al-
kuperäisnäytelmässä uudessa 
Lokissa on myös musiikkia ja 
komediallinen sävy alkupe-
räistä vahvempi. Käsitys ko-
mediasta on Tsehovin ajoista 
muuttunut.

– En ihmettelisi, jos van-
noutunut Tsehov-fani pahoit-
taisi mielensä tätä katsoes-
sa, ohjaaja Heini Salopelto 
sanoo.

Hauskuudesta huolimatta 
tsehovmaiset synkät pohjavi-
reet tästäkin Lokista löytyvät. 
Kuten kirjailijalle ominainen 
loppuratkaisun jääminen il-
maan leijumaan.

– Ei näytelmä katsojaansa 
helpolla päästä.

Näytelmässä kurkistetaan 

kuvitteellisen harrastajateat-
terin kulisseihin. Henkilöhah-
mojen perusolemukset ny-
kyversiossa ovat Salopellon 
mukaan melko samat kuin 
Tsehovilla kuten myös pe-
rusdilemma: ihminen ei saa 
rakkautta sieltä, mistä halu-
aa, on sukupolvien välistä 
kuilua ja uudistusmielisten 
ja konservatiivien yhteen-
törmäystä.

Näytelmässä on myös run-
saasti musiikkia. Kapelli-
mestari Marko Taipaleen 
säestyksellä ilmoille kaiku-
vat monet suomalaisten ar-
tistien tunnetuiksi tekemät 
sävelmät.

Lokin ensi-ilta on 15.7. 
kello 17.

Perinteistä
maalaisko-
mediaa

Nauruhermot ovat koe-
tuksella myös Neuvo-teatte-
rissa, jossa nähdään Markku 
Hyvösen kirjoittama Jo vain 
herra ministeri.

Lauvanniemen näyttämöllä 
on moni asia kuten ennenkin, 
mutta yksi asia on muuttu-
nut: ohjaushommissa ei tällä 
kertaa häärää Jouko Suntio, 
vaan ohjat on ottanut nuo-
rempi sukupolvi ja Miikka 
Koljonen.

Näytelmässä ollaan pie-
nessä näivettyvässä kylässä, 
josta palveluita on siirret-
ty lähimpään kaupunkiin ja 
tulevaisuuden näkymät ovat 
muutenkin huonot. Kaikki 
muuttuu, kun ministeri ostaa 
kylältä mökin.

Ministeri hakee rauhaa 
kirjoittaakseen muistelmiaan, 
mutta kaikki ei tietenkään 
mene ihan käsikirjoituksen 
mukaan, kun kyläläiset yh-

distävät voimansa.

Perinteistä rakkaustarinaa 
näytelmässä ei ole, mutta 
hauskaa komediaa on luvassa, 
Miikka Koljonen sanoo.

Jo vain herra ministeri 
-näytelmän ensi-ilta on 24.6. 
kello 19.

Kantaesitys
Irwinistä

Korvenkylän kesäteatte-
ri on tarttunut tällä kertaa Ir-
winin elämäntarinaan ja mu-
siikkiin. Irwinille-näytelmän 
ohjaa Jalle Niemelä, joka 
ohjasi Korvenkylässä tois-
sa vuonna nähdyn Remu & 
Hurriganes -näytelmän. Näy-
telmän on kirjoittanut Miska 
Vainonen.

Näytelmä kertoo paitsi Ir-
winistä ja Vexi Salmesta myös 
tavallisista suomalaisista, Ir-
winin laulujen kohteista.

Live-bändi kahdella pu-
haltajalla vahvistettuna takaa 

mahdollisimman autenttisen 
musiikkielämyksen. Niemelän 
mukaan esityksessä mennään 
musa edellä. Musiikki nivoo 
yhteen tarinan kaksi linjaa, 
Irwinin ja Vexin seikkailut 
ja tapahtumat krouvissa.

Irwinin roolin esittää 
Kyösti Vuorela. Vexi Sal-
mea esittää Sami Viitalo.

Irwinille -näytelmän kan-
taesitys on 29.6. kello 19.

Rakkaudesta
lajiin

Haminan Teatteri ja 
90-vuotisjuhliaan viettävä 
Haminan Palloilijat ovat lyö-
neet hynttyitä yhteen. Juhla-
vuoden kunniaksi Haminan 
Teatterin näytelmä Oranssia 
ja mustaa valmistuu entisöi-
tyjen linnoitusvallien suo-
jassa sijaitsevalle kesänäyt-
tämölle.

Näytelmä kertoo pesä-
palloilija Toikasta ja hänen 
perheestään, yhteisöstä, jolle 

pesäpallo on kaikki kaikessa. 
Näytelmä kysyy, mitä sinä 
olet valmis tekemään rak-
kaan harrastuksesi eteen ja 
mikä on harrastamisen hinta? 
Kuka laskun loppujen lopuk-
si maksaa?

Näytelmän ovat käsi-
kirjoittaneet haminalaiset 
Jonna Kajander ja Sirpa 
Sandström. Ohjaus on Hen-
ri Saaraisen.

Oranssia ja mustaa saa 
ensi-iltansa 29.6. kello 19.

Ensi-iltoja
elokuussa

Taivaanraapijat on uusi 
suomalainen musikaali, joka 
saa ensi-iltansa elokuussa 
Hamina Bastionissa. Musi-
kaali perustuu Antti Tuu-
rin samannimiseen romaa-
niin. Näyttämösovituksesta 
ja ohjauksesta vastaa Jalle 
Niemelä.

Musiikin esitykseen ovat 
tehneet Kari Pyrhönen ja 
Esa Kaartamo. Ensi-ilta 
on 17.8.

Aleksanteri II:n aikaan on 
kansanooppera, jota esitetään 
Elimäen museonäyttämöllä 
elokuussa. Käsikirjoitukses-
ta ja musiikista vastaa Jouni 
Sjöblom. Sen ohjaa Piia Klei-
mola. Ensi-ilta on 10.8.

Pyhtään harrastajateatterin 
musiikkinäytelmän Suklaa-
sydän ensi-ilta on niin ikään 
elokuussa. Otto Kanervan 
ja Osku Valven käsikirjoit-
taman näytelmän ohjaa Jyrki 
Koskimies.

Heidi Paukkunen, Lotta Aaltonen, Arttu Laitinen ja Vesa Markkanen ovat Lokki-näytelmän 
keskeisissä rooleissa Kyminlinnan kesäteatterissa.

Kyösti Vuorela on Korvenkylän Irwin. Sami Viitalo esittää Vexi Salmea.

Markku Lahti (vas.) esittää kyläkauppiasta ja Jorma Hilska 
ministeriä Neuvo-teatterin komediassa. Miikka Koljonen 
antoi ohjeita harjoituksissa.

HP:n värit ovat vahvasti esillä Haminan teatterin 
pesäpalloaiheisessa näytelmässä Oranssia ja mustaa.
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Korvenkylän kesäteatteri Kouvolassa esittää kesällä 2018

Ensi-ilta
29.6. klo 19

LIPUT NETISTÄ: www.korvenkylankesateatteri.�  Hinnat: 18€, lapset 9€
NetTicket: 0600 399 499  (puh. hinta 1€/min)

ESITYKSET

Ensi-ilta:
Pe 29.6. klo 19

Su 1.7. klo 17
Ti 3.7. klo 19
Ke 4.7. klo 19
To 5.7. klo 19
Su 8.7. klo 17

Ti 10.7. klo 19
Ke 11.7. klo 19
To 12.7. klo 19
Su 15.7. klo 17
Ti 17.7. klo 19

Ke 18.7. klo 19
To 19.7. klo 19
Su 22.7. klo 17
Ti 24.7. klo 19
Ke 25.7. klo 19

KÄSIKIRJOITUS: MISKA VAINONEN | OHJAUS: JALLE NIEMELÄ 
KOREOGRAFIA: HILPPA LAMPI | LAVASTUS: HANNA PERÄKYLÄ

Livebändi

Las Palmas

NYT NIITÄ LIPPUJA

SAA PARHAILLE

PAIKOILLE!

-kansanooppera
Elimäen museonäyttämöllä
(osoite: Alppiruusuntie 98 47200 Elimäki)

Käsikirjoitus ja sävellys: Jouni Sjöblom, ohjaus: Piia Kleimola

pe 10.8.2018 klo 18 kantaesitys
la 11.8.2018 klo 16
su  12.8.2018  klo 16
ti  14.8.2018  klo 18
to  16.8.2018  klo 18
la  18.8.2018  klo 21 yönäytös 
su  19.8.2018  klo 16 LOPPUUNMYYTY

ti  21.8.2018  klo 18
to  23.8.2018  klo 18
la  25.8.2018  klo 21 yönäytös
su  26.8.2018  klo 16

Liput: Aikuiset 28 €
 Ryhmälippu (vähintään 10 hlöä) 25 €/hlö 
 Lapset 7–15-v. 10 €, alle 7-v. ilmaiseksi
 Libretto 3 € 

Lipunmyynti Elimäellä:
Mustilan Viini,Mustilan Puistotie 21, 47200 Elimäki
puh. 05 3777 466, mustila.viini@co.inet.fi

Retkipaketit ja ryhmävaraukset:
Maria Tigerstedt, puh. 0400 539 273, 
mustila.viini@co.inet.fi

Liput netistä: NetTicket.fi, puh. 0600 399 499

Lisätiedot: www.kansanooppera.fi

Kuva: Seija Kiuru

Esitykset torstaisin ja sunnuntaisin 
24.6.– 22.7.2018 klo 19.00

Liput 12€/10€

Kirjoittanut: Markku Hyvönen    Ohjannut: Miikka Koljonen

www.neuvo-teatteri.net

NEUVO-TEATTERI 2018

Jo vain

herra
 ministeri
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Vastaanottajaa ei tavoitettu
Hannu Oksanen teki löy-
dön, joka pysäytti mietti-
mään.

Karhulan tehtailta lähetettiin vuonna 
1944 rintamalta pian palaaville sotilaille 
kirje, jossa ilmoitettiin, että he ovat terve-
tulleita takaisin työpaikalleen. Ei ole tie-
dossa kuinka paljon kirjeitä on lähetetty 
mutta varmasti paljon, koska suurin osa 
tehtaiden miespuolisesta työvoimasta oli 
puolustamassa isänmaataan.

Karhulan teollisuuspuiston toiminnan-
johtaja Hannu Oksanen löysi äskettäin 
parikymmentä vuoden 1944 lokakuussa 
lähetettyä ja myöhemmin palautettua kir-
jettä, joissa on postin leima: ”VASTAAN-
OTTAJAA EI TAVOITETTU” tai ”VAS-
TAANOTTAJA TUNTEMATON”.  

– Palautettujen kirjeiden määrä ei ole 
tiedossa, mutta toivottavasti niitä ei ole 
enempää.  Tuo leimattujen kirjeiden pino 
pisti mietteliääksi ja tulihan siitä myös su-
rullinen olo. Tehtaan lisäksi näiden miesten 
turvallista paluuta ehjänä kotiin odottivat 
niin monet muutkin, omaiset ja ystävät, 
Hannu Oksanen kirjoitti viime talvena yh-
distyksensä julkaisussa Karhu ja Tähti.

– Väistämättä tulee mieleen, mitä näis-

tä rintamalle jääneistä olisi tullut, jos he 
olisivat olleet onnekkaampia. He olivat 
nuoria miehiä ja olisivat perustaneet per-
heen varsin pian sodan jälkeen, perhe 
olisi tuonut lohtua ja toivoa sodassa ko-
ettuihin tuskiin.

– Useimmat olisivat ottaneet myös kir-
jeessä olleen kutsun vastaan, palanneet 
tutun sorvin ääreen ja rakentaneet mui-
den sodankäyneiden rinnalla meille tä-
män Suomen, missä me elämme rauhassa 
ja olemme onnellisia, Oksanen jatkoi.

Ahlström lähetti sodan päätyttyä 
sodassa olleille työntekijöilleen 

kirjeen. Osa kirjeistä ei 
tavoittanut vastaanottajaa. 

(Kuva: Jukka Koskinen)

 Viihtyisä Kotka –kunniakirja 
Työväennäyttämölle

Karhulan työväennäyttä-
mö sai tämänvuotisen Viih-
tyisä Kotka -kunniakirjan. 
Kotkan Kauppatie ry:n toi-
minnanjohtaja Samuli Kansa 
luovutti tunnustuksen Karhu-
lan kevätpäivä -tapahtumassa. 
Tunnustus myönnetään vuo-
sittain aktiivisesta ja luovasta 
toiminnasta kaupungin viih-
tyisyyden lisäämiseksi. 

Kunniakirjan perusteina 
olivat erityisesti Kyminlinnan 
kesäteatterin pitkä, maineikas 
historia ja omaleimaisuus 

sekä Kulttuuritalo Kyminsuun 
hoitaminen laadukkaasti.

Karhulan työväennäyttä-
mön kesäteatteri Kyminlin-
nassa on tunnettu myös kau-
punkirajojen ulkopuolella ja 
toimii näin Kotkan positiivi-
sen maineen edistäjänä. 

Karhulan Työväennäyttä-
mö on perustettu 1898 ja viet-
tää siis tänä vuonna 120-vuo-
tisjuhlaansa.

 
Viihtyisä Kotka -kun-

niakirjaa on jaettu vuodesta 

2008. Aiemmat saajat ovat:
As Oy Kotkan Kirkkokatu 

19, As Oy Kotkan Koulukatu 
11, Karhulan Liikkeenharjoit-
tajat ry, Veljekset Halonen ja 
Kotkan Seudun Osuuspankki, 
Agda Kolmijoen perikunnan 
kiinteistö ja Tiina Halonen, 
Katariinan asukastoimikun-
ta, Peli-Karhut ry, Kymijoen 
Lohisoitto ry, Urpo Koponen 
ja MeriSet.

Lehmuskujan
Fiestaa
vietetään nyt

Lehmuskujan Fiesta on 
uusi kotkalainen festivaali, 
joka yhdistää Street Food 
Fiesta –katuruokatapahtu-
man, pienpanimot, musiikin 
ja tanssin 13.-16.6. Sibeliuk-
senpuiston laidalla.

Pienpanimot Kotka Steam 
Brewery, Humalove Brewing 
Helsingistä ja Pyynikin Kä-
sityöläispanimo Tampereelta 
tuovat oluensa maisteltaviksi 
tapahtumaan. Pienpanimoil-
la on yhteinen anniskelualue. 
Lasipantti maksaa 5euroa, 
jonka saa takaisin lasin pa-
lauttaessaan. Kotka Steam 
Breweryn Kari-Jukka ”Kär-
sä” Koivistoinen kehuu mu-
kaan tulevia pienpanimoita 
hauskoiksi, innovatiivisiksi 
ja erittäin laadukkaiksi.

Tapahtuman kävijöi-
tä viihdyttää monipuolinen 
jazziin painottuva musiik-
kiohjelmisto. Esiintymäs-
sä ovat muun muassa Ella 
Tepponen, Toni Eurasto, Jal-
lu Sundelin ystävineen ja Tri 
Tolvanen Organ Treatment.  
Lauantaina klo 13-17 väli-
senä aikana esiintyy Circus 
Hulluapina, mikä ilahduttaa 
etenkin perheen pienimpiä. 
Tanssista tapahtumassa vas-
taavat Kotkan tanssiyhdistys 
Moven tanssiryhmä ja Kymen 
Flamenco ry.

Street Food Fiestan ka-
turuokakojut palvele-
vat päivittäin klo 10-20. 
Street Food Fiestan mukana 
saapuu tänä kesänä Greek 
Village. Kreikkalaisen ky-
län viidestä kojusta voi os-
taa esimerkiksi herkullisia 
gyroksia, maittavaa moussa-
kaa, lihavartaita ynnä muita 
perinteisiä ruokia.

Kotkan
henkilökun-
ta juhlii

Kotkan kaupunki järjestää 
henkilökunnalleen tapahtu-
man Ruonalan urheiluhal-
lissa ensi syksynä. Juhlaan 
hankitaan nimekäs esiintyjä. 
Tapahtumaan kutsutaan koko 
henkilöstö seuralaisineen. 
Kotkan kaupungilla on noin 
3000 työntekijää.

Tapahtuman kokonaiskus-
tannusarvioksi (artisti, tilat, 
lava, äänentoisto, tarjoilut 
ym.) on noin 45000 euroa.

Tapahtuman järjestämisen 
perusteena on viime vuoden 
positiivinen tulos ja myös 
tälle vuodelle sijoittuvat isot 
organisaatiomuutokset. Kau-
punginhallitus perustelee, että 
kaupungin henkilökunta on 
ollut tiukoilla ja iso osa po-
sitiivisen tilinpäätöksen ja 
toimintakatteen tekijöistä on 
henkilökunnan ansiota. Yh-
teishengen nostamiseksi ja 
henkilöstön palkitsemisek-
si halutaan tarjota henkilös-
tölle positiivista ja yhteistä 
tekemistä.

Vuoden 2017 positiivisen 
tilinpäätöksen lisäksi toinen 
vahva perustelu tapahtuman 
järjestämiseksi on se, että 
Kotkan kaupungin organisaa-
tio kokee vuoden 2019 alusta 
ison muutoksen.
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Mainio Vainio Possuburger

Parhaat 
grilliherkut
perinteisellä
lihamestaritaidolla.

Lihan kotimaisuus, laatu ja tuoreus ovat meille kunnia-asioita. Myös paikallisuus ja hyvän 
lähiruoan tarjoaminen on meille tärkeää. Pienenä toimijana pystymme vastaamaan hyvin 
niin asiakkaidemme toiveisiin kuin alati kasvaviin laatuvaatimuksiinkin. Leikkaamme lihat 
ja jauhamme jauhelihat perinteisellä liha-mestaritaidolla, aitona käsityönä. Käymme töihin 
aamullaaikaisin ja toimitamme tuotteet viipymättä kauppoihin kotikokkien herkkuja varten. 
Näillä eväillä olemme toimineet jo yli 30 vuotta – kiitos maukkaista vuosista!

lihamestaritaidolla.

KESÄN UUTUUS!

• Kotkan Lihamestareiden 
   Mainio-possuburgerpihvi. 
   Valmiiksi maukkaaksi maustettu!
• Kotimainen hampurilaissämpylä
• Kipparijuusto-siivu
• Kotimaista tomaattia, punasipulia ja rapeaa salaattia
• Suunmukaista majoneesia
• ½ tl musta- ja valkopippuria

Valmistele lisukkeet rennolla otteella. Grillaa tai paista pihvi noin 5–7 min/puoli. 
Karauta sämpylä nopeasti grillin kautta, varo kuivumista! Kasaa hampurilainen ja 
nauti passelin kyytipojan kera.
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Tilausajot
Kuljetuspalvelu J.Hultman 16-53 paikkaisilla autoilla

P. 0445161662
jukka.hultman@gmail.com  •  www.jh-kuljetuspalvelu.fi

Kapsäkistä löytyi
anopin tarina

Tarja Karellin 
viides kirja kertoo 
kipeistäkin
asioista.

EIJA ANTTILA

Tarja Karell 
löysi anoppinsa 
matkalaukusta 
vanhan lehden 

ja siitä alkoi 
tutkimusmatka 

paikalliseen 
historiaan.

Tarja Karell tunnetaan 
kenties parhaiten nukeis-
taan ja nukketeatteriesityk-

sistään. Katinkontti Karhu-
lan kolmikulmassa William 
Ruthin kadulla oli 1990-lu-
vulla menestys. Yleisöä kävi 
hyvin ja samaan aikaan Tarja 
Karell kiersi pakettiautollaan 
Helsingissä, Kouvolassa ja 
Lappeenrannassa asti, kou-
luissa, kerhotiloissa ja las-
tenjuhlissa.

Kantinkontissa oli neljä 

ensi-iltaa vuodessa. Riemas-
tuttavin saattoi olla Kolme 
pientä porsasta, joka säilyi oh-
jelmistossa kahdeksan vuotta. 
Äiti-possu väänsi savoa, pik-
kupossut puhuivat kymiä ja 
Iso paha susi päästeli viroa.

– Kirjoittamissani saduissa 
ja näytelmissä olen pyrkinyt 
säilyttämään murteitten kie-
lellistä rikkautta ja vanhah-

tavan sanonnan rehevyyttä, 
Karell kuvailee.

Nuket ovat yhä tallessa, 
mutta esittämisen Tarja Ka-
rell on jättänyt. Nyt on uuden 
kirjan aika. Martan kapsäkki 
-omakustanne tulee painosta 
heinäkuussa. Se kertoo Tarja 
Karellin anopin tarinan.

– Martta joutui sisällisso-
dan aikana Riihimäen vanki-
laan, koska hän oli näytellyt 
Läntisellä. Martta pelastui 
vankilasta, koska sairastui 
tulirokkoon. Kaikki muut 
ammuttiin.

” Minun oli 
pakko alkaa 
tehdä kirjaa.

 Tarja Karell

Tarja Karell istuu Mar-
tan, ja nykyisin hänen itsen-
sä, emännöimän tupatalon 
aitan rappusilla. Talo jäi tes-
tamentin kautta Tarja Karel-
lin miehelle.

Karell silmäilee Työn oi-
keus -lehden numeroa vuodel-
ta 1919. Etusivu on omistettu 
niille Kymin Läntisen Työvä-
enyhdistyksen jäsenille, jot-
ka kuolivat sisällissodassa tai 

sen seurauksena. Ristirivistön 
alla on lähes 70 nimeä, toiset 
kuolleet vankileirillä, toiset 
sieltä kotiin palattuaan.

Työn oikeus ilmestyi sisäl-
lissodan jälkeen vähän aikaa, 
koska Eteenpäin-lehti oli kiel-
letty. Lehden numero löytyi 
15 vuotta sitten Martan kap-
säkistä, josta lähtien Karell 
on valmistellut kirjaansa.

– Avasin kapsäkin ja se oli 
niin kova juttu, että minun 
oli pakko alkaa tehdä kirjaa, 
Tarja Karell kertoo.

Kirja kertoo paitsi sisäl-
lissodasta myös maatalon 
elämästä 1900-luvun alku-
puolella, elämästä Kierik-
kalassa, Korkeakoskella ja 
Eskolassa.

– Kirja teetti paljon työ-
tä, mutta kaikki siinä on fak-
taa.

Martan kapsäkki tulee 
myyntiin Suomalaiseen kir-
jakauppaan ja Merikeskus 
Vellamoon.

Karellin aiemmat teokset: 
Peikko Pötköläisen runoja ja 
loruja (2004), Länskän lik-
ka (2008), Taikametsä ja 18 
muuta satunäytelmää (2009) 
ja Tupatalon tontut (2011).

Kirjastot 
ovat
kesäajassa

Kotkan kirjastot siirtyi-
vät kesäaukioloaikoihin ke-
säkuun alussa.

Karhulan kirjasto (Karhu-
lantie 40) on avoinna maa-
nantaisin, tiistaisin ja kes-
kiviikkoisin klo 9-19, sekä 
torstaisin ja perjantaisin klo 
9-16. Lauantaisin kirjasto on 
suljettu.

Kotkan pääkirjasto (Kirk-
kokatu 24) palvelee asiakkai-
ta maanantaista perjantaihin 
klo 9-19. Lauantaisin kirjasto 
on suljettu.

Karhuvuoren kirjasto (Ta-
rinatie 1) on avoinna maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 13-19, tiistaisin, torstai-
sin ja perjantaisin klo 10-16. 
Omatoimisesti Karhuvuoren 
kirjastossa voi asioida arkisin 
klo 7-21 ja viikonloppuisin 
klo 7-16

Kirjastoauto Ilona ei lii-
kennöi 2.-29.7. Koulujen lo-
ma-aikoina ei ajeta myöskään 
aamukierroksia. Kirjastoau-
ton aikatauluja on saatavilla 
kaikissa toimipisteissä.

Juhannusviikolla torstaina 
21.6. pääkirjasto, Karhulan 
kirjasto ja Karhuvuoren kir-
jasto ovat avoinna klo 9-16. 
Juhannusaattona 22.6. kaik-
ki kirjastot on suljettu. Kir-
jastoauto Ilona ei liikennöi 
21.-22.6.

Karhuvuoren kirjastossa 
voi asioida omatoimisesti klo 
7-16 myös juhannuksena.

Kirjastojen aukioloajat ja 
yhteystiedot löydät www.kyy-
ti.fi/kirjastot/kotka

Työpajoja 
lapsille
Vellamossa

Merikeskus Vellamossa 
Kotkassa järjestetään ohjat-
tuja ja maksuttomia työpajo-
ja lapsille kesä-heinäkuussa. 
Työpajat toimivat nonstop-
periaatteella, joten mukaan 
voi tulla klo 10-14 oman ai-
kataulun mukaan. Pajat sopi-
vat kaiken ikäisille.

Työpajat starttasivat tiis-
taina 12.6. ja ensimmäisellä 
viikolla askarellaan ti–pe 12.–
15.6. klo 10–14, seuraavalla 
viikolla ti–to 19.–21.6. klo 
10–14. Varsinaiseen vauhtiin 
päästään juhannuksen jälkeen, 
jolloin pajat pyörivät ma–pe 
klo 10–14 aina heinäkuun 
loppuun asti.

Graffiteja 
maalataan 
Karhulassa

Karhulan linja-autoase-
man ikkunat peitetään levyil-
lä, joihin kuka tahansa voi 
tulla maalaamaan graffiteja. 
Kotkan nuorisotoimi järjestää 
tapahtuman ja maalit paikal-
le juhannuksen jälkeen 26.-
28.6. kello 12 joka päivä.

Nuoriso-ohjaaja Toni Rau-
kola toivoo ennakkoilmoit-
tautumista osoitteeseen toni.
raukola@kotka.fi.
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Elmerillä törkeän kova tavoite
Peli-Karhujen 
nuori jalkapalloi-
lija Elmeri Ok-
sanen uskaltaa 
laittaa itsensä 
peliin kentällä ja 
sen ulkopuolella.

JORMA JYRKILÄ

PeKan edustusjoukku-
een keskikentällä viihtyväl-
lä 19-vuotiaalla Elmeri Ok-
sasella on riittänyt keväällä 
muutakin puuhaa.

– Valmistuin juuri yliop-
pilaaksi. Kirjoitusten jälkeen 
olen lukenut Kauppakorke-
an pääsykokeisiin, Oksanen 
sanoo.

Jalkapallo on täyttänyt 
nuorukaisen elämän jo lähes 
kymmenen vuotta.

– Minulla on oikeasti tör-
keän kovat tavoitteet. Haluan 
pelata ainakin Veikkausliigas-
sa tai ammattilaisena ulko-
mailla, Oksanen täräyttää.

”Ei muuta kuin 
uutta räkää 
nokkaan.

 Elmeri Oksanen

Oksanen on PeKan Kolmo-
sen joukkueen avainpelaajia. 
Hän on käynyt jo Ykköses-
sä FC KooTeePeen testatta-
vana, mutta paikka ei vielä 
auennut.

– Vähän aikaa tietysti har-
mitti, mutta päätin yrittää ja 
harjoitella jatkossa entistä pa-
remmin. Ei muuta kuin uutta 
räkää nokkaan, positiivisuutta 
huokuva ilopilleri sanoo.

Joskus intoa harjoitteluun 
on ollut liikaakin, mikä on 
johtanut ylirasitustilaan.

– Maltan pitää jo aina sen 
yhden täydellisen vapaapäi-

vän viikossa, Oksanen sa-
noo. 

Jalkapallo on Oksasen lä-
hivuosien ykkösjuttu, mutta 
tulevaisuuden varalle pitää 
olla myös suunnitelma B eli 
opiskelu.

– Pelaan tämän kauden 
Pekassa, käyn sitten armei-
jan ja aloitan opiskelun 2019 
syksyllä, jos pääsen sisään 
Turkuun, Oksanen suunnit-
telee.

”PeKaan on 
todella helppo 
tulla. 
 Elmeri Oksanen

Metsolassa asuva Oksanen 
on viihtynyt PeKassa 12-vuo-
tiaasta D-junnusta lähtien.

– PeKaan on todella helppo 
tulla. Täällä voi ottaa jalka-
pallon tosissaan, mutta myös 

harrastaa. Mun mielestä seura 
on hyvin yhtenäinen, Oksa-
nen arvioi.  

Oksanen sijoittui toiseksi 
valtakunnallisessa taitokilpai-
lussa omassa ikäluokassaan 
16-vuotiaana, joten ”törkeän” 
koville tavoitteille on hyvät 
perusteet.

– Tekniikka ja varsinkin 
oikea jalka ja terävyys ovat 
vahvuuksiani, Oksanen sa-
noo.

Sosiaalinen nuorukainen 
on tärkeä pelaaja myös puku-
huoneessa.

– Puhun paljon. Hyvä hen-
kinen ympäristö on joukku-
eessa tärkeää. Kerran olin 
pääkivun vuoksi aika hiljai-
nen ja heti minulta kysyttiin, 
että mikä nyt on, Oksanen 
naurahtaa.

Oksanenkin hiljenee jos-
kus.

– Kun menen pelin jäl-

keen kotiin ja olen hiljaa, 
tietävät kaikki, miten peli on 
päättynyt.

PeKa tähtää tällä kaudella 
kolmen kärkeen Kolmoses-
sa. Lohkon voittaja nousee 
Kakkoseen

- Kausi on lähtenyt käyn-
tiin vähän vaihtelevasti, mut-
ta kolmen kärkeen sijoittu-
minen tai ylemmäskin on 
edelleen mahdollista, Oksa-
nen näkee.

Peli-Karhuissa uskalletaan olla ME
Peli-Karhut on 
kaikkien huulilla 
juuri nyt naisten 
Korisliigan mes-
taruuden vuok-
si. Myös seuran 
perinteikäs jalka-
pallotoiminta voi 
hyvin.

Kasvattajaseuraksi pro-
filoituneen PeKan harrastaja-
määrät ovat olleet kasvussa 
usean vuoden ajan.

– Käänne tapahtui, kun 
aloitimme oman nappulatoi-
minnan kuusi vuotta sitten, 
edustusjoukkueen pääval-
mentaja Ari ”Aku” Laiti-
nen toteaa.

Hyvän kehityksen seurauk-
sena ja jatkuvuuden takaa-
miseksi seuraan on palkattu 
päätoiminen junioripäällikkö 
kolmen vuoden tauon jäl-
keen.

Pitkän linjan pekalainen 
Sami Valkonen aloitti ke-
väällä. Seuralla on joukku-
eita Kotkan nappulaliigassa, 
eri juniorisarjoissa naisfutis-

ta ja erityisryhmien liikunta-
harrastusta unohtamatta.

– Lisenssipelaajia meillä 
on tällä hetkellä noin 430, 
mikä on taas muutaman kym-
mentä enemmän kuin viime 
vuonna, Valkonen toteaa.

Tänä vuonna 73 vuotta 
täyttävässä seurassa ollaan 
ylpeitä sen väreistä. 

– Mottomme on: ”Uskalla 
olla me.” Meillä hyväksytään 
kaikki. Meillä on muutakin 
kuin kilpaurheilu, Valkonen 
kertoo seuran arvoista.

”Tarjoamme 
punavalkoisen 
tien huipulle. 
Ari Laitinen

Seuran urheilulliset ta-
voitteet ovat nekin kirkkaat 
ja kunnianhimoiset.

- Haluamme tarjota puna-
valkoisen tien huipulle. Ta-
voitteemme on, että yksi tai 
kaksi pelaajaa kaudessa pää-
sisi eteenpäin ylemmille sar-
jatasoille, Laitinen sanoo.

Myös oma edustusjouk-
kue on tärkeä. PeKa pelaa 
Kaakkois-Suomen Kolomo-
sessa sen nuorimmalla jouk-

kueella.
– ”Konkari” Saku Kvis-

tillä vahvistetun joukkueen 
keski-ikä on alle 20 vuotta, 
Laitinen huomauttaa.

Seuran tavoitteena on 
nousu Kakkoseen vuonna 
2019.

– Kakkonen on meille ylin, 
mutta myös sopivin taso, Lai-
tinen uskoo.

Seuran kehittämisen haaste 
on yksinkertainen.

– Homma on niin, että tänä 
päivänä pitäisi olla varaa pal-
kata enemmän valmentajia. 
Ja se vaatii lisää harrastajia, 
ja kilpailu nuorista on kovaa, 
Valkonen toteaa.

Vapaaehtoisuuteen perus-
tuvassa toiminnassa edelleen 
suurin osa valmentajista on 
luonnollisesti poikien ja tyt-
töjen vanhempia, jossa piilee 
myös sudenkuoppa.

– Kun nuori on käynyt 
junioriputken läpi, lopettaa 
usein myös seuran kymme-
nen vuoden aikana kouluttama 
valmentajakin lapsensa mu-
kana, Laitinen murehtii.

Viimeiset kolme vuotta 
puolipäiväisellä junioripääl-
liköllä sitkeillyt PeKa pystyi 
palkkaamaan 46-vuotiaan 

Valkosen 40 prosentin palk-
katuen avulla. 

– Olen ollut valmentaja-
na 16 vuotta, ja suoritan val-
mentajan ammattitutkintoa 
Vierumäen urheiluopistos-
sa. Tuntuu vähän, että tieto 
lisää tuskaa, Valkonen nau-
rahtaa.

Olosuhteet puhuttavat 
aina. Kymmeniä vuosia jal-

kapallon parissa ollut Laiti-
nen tietää myös ensiavun ti-
lanteeseen.

– Meillä on yksinkertaises-
ti liian paljon eri lajien har-
rastajia ja liian vähän kenttiä.  
Tarvitsemme Karhulaan läm-
mitettävän tekonurmen. Ka-
tajaisten kenttä olisi sopiva 
paikka, Laitinen sanoo.

Paikkakunnalla on myös 

asioita, jotka tehdään erityi-
sen hyvin.

- Etelä-Kymenlaakson ur-
heiluakatemia tekee hyvää 
työtä myös futareiden kans-
sa, Laitinen sanoo.

PeKa löylytti 
sarjajumboa

 
Ensimmäistä kertaa Kar-

hulan keskuskentän nurmella 
kirmaillut Peli-Karhut löylyt-
ti viime perjantaina Lappeen 
JK:ta 5-0 (1-0) jalkapallon 
Kaakkois-Suomen Kolmo-
sessa. 

Joukkueen ”konkari” Saku 
Kvisti aloitti kotijoukkueen 
maalijuhlan juuri ennen tau-
koa. Toisella puoliajalla ni-
mensä maalintekijätilastoon 
kirjauttivat Elmeri Oksanen, 
Anton Eerola, Teemu Olli 
ja Atte Kallström.

Kauden neljännellä voi-
tolla PeKa nousi sarjataulu-
kossa kolmanneksi.

PeKa säilytti tuntumaan 
sarjakärkeen. Vain lohkon 
voittaja nousee kauden päät-
teeksi Kakkoseen.

Edustusjoukkueen päävalmentaja Ari Laitinen (vas.) ja 
junioripäällikkö Sami Valkonen pitävät yllä PeKan me-
henkeä.

Peli-Karhujen vasen laitalinkki Elmeri Oksanen ohitti viime perjantaina Karhulan keskuskentän nurmella Lappee JK:n puolustajan Jaako Iivon.
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Punaiset 
alueet uusitaan
Karhulan keskus-
kenttä valmistau-
tuu vastaanot-
tamaan vuoden 
2020 SM-viestit.
EIJA JYRKILÄ

Karhulan keskuskentän 
juoksurata ja muut suori-
tuspaikat uusitaan syksyllä 
alkavassa remontissa. Re-
montin taustalla ovat SM-
viestijuoksut kesällä 2020, 
joiden järjestämisen Suomen 
Urheiluliitto myönsi yhteis-
vastuullisesti Karhulan Ur-
heilijoille ja Karhulan Ka-
tajaisille.

– Kilpailujen myöntämi-
sen ehtona oli, että kenttä 
pitää laittaa kuntoon, tote-
aa SUL:n kilpailupäällikkö 
Mika Muukka.

Nykyisellä kentällä kisoja 
ei voida järjestää.

” Kenttä 
pitää laittaa 
kuntoon.

 Mika Muukka

Kotkan liikuntapalve-
lupäällikön Mikko Ranta-
lan mukaan Keskuskentän 
juoksuradan suurin ongelma 
ovat painaumat, jotka ovat 
pahimmillaan pohjoiskaar-

teessa moukarihäkin taka-
na. Korkoeroa radalla on 30 
senttiä. Painaumien syynä on 
takasuoran ja pohjoiskaarteen 
pehmeä maapohja. Alla on 
savista maata.

– Kentällä uusitaan kaikki 
punaiset alueet. Juoksuradan 
lisäksi myös heitto- ja hyppy-
paikat kuten moukarihäkki. 
Myös pituushyppypaikkojen 
alastulolaatikot pidennetään 
viralliset mitat täyttäviksi, 

Rantala luettelee.
Juoksuradan Novotan-kes-

topinnoite on 80-luvulta pait-
si etusuoran osalta. Etusuora 
korjattiin 90-luvulla ennen 
edellisiä kentällä järjestet-
tyjä SM-viestejä.

” Yleisurheilu 
on Kotkassa 
hyvissä 
voimissa.

 Mikko Rantala

Rantalan mukaan keskus-
kentällä halutaan tehdä ker-
ralla kunnollista. Remonttia 
on valmisteltu hyvin.

Kuluva kesä sujuu kentällä 
normaalisti syksyn Hippo-ki-
soja myöten. Kauden jälkeen 
nykyiset pinnoitteet puretaan 
pois ja keväällä asennetaan 
uudet.

Remontti on budjetoitu 
kahdelle vuodelle. Arvio on 
noin 500 000 euroa.

– Keskuskentällä on pal-
jon käyttöä. Yleisurheilu on 
Kotkassa hyvissä voimissa ja 
kunnollinen kenttä tänne kyllä 
tarvitaan, Rantala sanoo.

Karhulan keskuskenttä 
valmistui 1940-luvun lopulla 
juuri ennen kentällä pidettyjä 
Kalevan kisoja.

 

Liikuntapalvelupäällikkö 
Mikko Rantalan mielestä 
on hyvä, että Kotkassa 
on viralliset mitat täyttävä 
yleisurheilukenttä. 

Puistojumppa sopii kaikille
Liikkeitä voi suo-
rittaa oman tai-
totason ja kyvyn 
mukaan.

ANNA ANTTILA

Kotkan liikuntapalvelui-
den ja kotihoidon järjestä-
mät puistojumpat ovat tääl-
lä taas.

Jo useana vuonna järjes-
tetyt puistojumpat tarjoavat 
kevyttä ja monipuolista lii-
kuntaa kaikenikäisille.

Osallistuminen on ilmaista 
eikä vaadi ennakkoon ilmoit-
tautumista.

Viileästä ja tuulisesta sääs-
tä huolimatta Karhulan kes-
kuskentän nurmialueelle oli 
kerääntynyt noin 50 osal-

listujaa. Suurin osa oli nai-
sia, mutta miehiäkin löytyi 
joukosta.

”On kivaa 
kuunnella 
luonnon ääniä.

Mukana jumppaamassa 
olivat muun muassa Anne-
li Rauhasalo, Eija Forss ja 
Marja Peltola. He ovat osal-
listuneet jumppiin jo useana 
vuonna. He pyrkivät osallis-
tumaan mahdollisimman mo-
neen jumppaan viikon aikana, 
vaikka vähän sataisikin.

– On kiva, kun mukana ei 
ole musiikkia, vaan voi kuun-
nella luonnon ääniä. Ohjaaja-
kin puhuu selkeällä äänellä, 
naiset kertovat. 

Tämän kertaisen tunnin 

vetäjä Pinja Greijus kannus-
taa ihmisiä rohkeasti osallis-
tumaan jumppiin. Ei tarvitse 
ottaa mitään välineitä ja liik-
keitäkin voi suorittaa oman 
taitotason ja kyvyn mukaan. 
Jos jokin liike tuntuu vaike-
alta, sitä voi soveltaa itselleen 
sopivaksi tai jättää väliin.

Puistojumpat Kotkas-
sa:

Karhulan keskusken-
tän nurmialue tiistaisin 10-
10.45.

Isonpuiston nurmialue 
keskiviikkoisin 10-10.45.

Karhuvuori, Utumetsän 
päiväkodin vastapäätä oleva 
nurmialue/ tekonurmikenttä 
torstaisin 10-10.45.

Puistojumpat jatkuvat 
16.8. saakka.

Puh. 05-211 1600
Palvelemme ma-pe 9-17, kymenmatkat@kymenmatkat.�

www.kymenmatkat.�

Ryhmämatkat ammattitaidolla,
ota yhteyttä ja pyydä tarjouksemme!

Toimistomaksu
15.-/tilaus
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Pieni sadekaan ei haittaa innokkaita puistojumppaajia.
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Katajaisten Tervo ylitti EM-kisarajan
 ja lähestyy Suomen ennätystä

Karhulan Katajaisten 
Krista Tervo lähestyy mou-
karinheitossa 70 metrin rajaa 
vääjäämättömän oloisesti.

Viime lauantaina Tervo 
heitti lekan 69,42 metrin pää-
hän ringistä Jyväskylässä. Se 
tietää paikkaa aikuisten EM-
kisoissa Berliinissä.

– Heitto ei ollut teknises-

ti paras mahdollinen. Yritin 
heittää vain mahdollisimman 
rennosti, Tervo sanoi kisan 
jälkeen. 

Tervo paransi nimissään 
ollutta 22-vuotiaiden Suomen 
ennätystä, eikä Mia Strömme-
rin nimissä oleva, 17 vuotta  
vanha ikuisten ennätys ole 
kuin 21 sentin päässä.

Ensimmäiseen suomalai-
sen tekemään 70 metrin yli-
tykseenkään on matkaa ain  
runsas puoli metriä.

– En halua ottaa tulospai-
neita. Tärkeintä on, että saan 
aikaiseksi tasaisia sarjoja, 
Tervo totesi. 
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Tiedustelut ja tilaukset 
05 363 4415

tai 0400 251 007

www.jarmotoikka.fi

Saat meiltä kaikki 
piharakentamiseen tarvittavat kiviainekset.

Tuotteet
Kiviaineksia kaikkeen rakentamiseen rakennus-

teollisuudessa ja yksityisellä sektorilla.
Kalliomurskeet, sepelit, sorat, täytemaat, 

mullat ja maisemointikivet.
Toimitamme tilaamasi tuotteet kohteeseesi tai voit 
noutaa ne toimipisteestämme omalla kalustollasi.

Palvelut

Kesäpiha kuntoon!

Toimitamme tuotteita nyt myös suursäkeissä!

Karhulan Hovin
taidekesä lähestyy

Karhulan Hovi ja sen 
piha-alue avautuu taiteelle 
heinäkuussa. Karhulan Ho-
vin taidekesä 2018 esittelee 
maalauksia, veistoksia ja ym-
päristötaidetta.

Näyttelyn taiteilijat ovat 
Maarit Björkman-Väliahdet, 
Filipp Diatchenco, Eila Ek-

man-Björkman, Tuija Hirvo-
nen-Puhakka, Linus Kagali, 
Sakari Kannosto ja kotka-
lainen Riikka Kronström-
Johansson.

Näyttely on avoinna 5.7.-
30.8. Sisätiloihin pääsee joka 
päivä kello 10-20.

Sakari Kannoston veistos tulee esille heinäkuussa Karhulan 
Hovin pihamaalle. 

Ruustinna 
hakee
rakennus-
lupaa

Ensimmäinen Karhulan 
Hovin alueelle kaavoitetuis-
ta kerrostaloista on lähdössä 
liikkeelle. Asunto Oy Ruustin-
na on hakenut poikkeamislu-
paa rakentamiseen osoittees-
sa Karhulan Hovin tie 7.

Poikkeamislupa tarvitaan, 
koska rakennus ylittää kaa-
vassa sallitun kerrospinta-
alan ja talon tieltä joudutaan 
kaatamaan kaksi kaavassa 
suojelluksi esitettyä puuta.

Ruustinna kerrosala tulee 
olemaan noin 2500 neliötä. 
Kotkan ympäristölautakunta 
käsittelee poikkeamislupa-
hakemusta kokouksessaan 
torstaina 14.6.

Sairaalan
tuolit kuntoon

Sotek-säätiö on kunnos-
tanut Femma-pajallaan noin 
150 Karhulan sairaalan tuolia 
sekä muutaman sohvan.

Karhulan sairaalassa uu-
delleen päällystettyjä tuoleja 
löytyy muun muassa aula-
tiloista, ATK-luokasta sekä 
kokoustiloista. 

Sotek-säätiön Femma-
pajalla tehdään erilaisia kä-
sityötuotteita. Tavoitteena 
pajalla on oppia tekemisen 
kautta uusia taitoja ja lisä-
tä valmiuksia hakeutua työ-
markkinoille.



Seuraavat ilmestymispäivät:
KESKIVIIKOT
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28.8.

 
 

JULKAISIJA:
Karhulan
Liikkeenharjoittajat ry

KUSTANTAJA:
Kymenlaakson
pressipalvelu Oy
puhelin 0400-177 558

JAKELU 35600 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
puhelin (05) 226 6300

TOIMITUS:
Päätoimittaja:
Eija Anttila,
puhelin 045-124 6462
eijaanttila@outlook.com
info@karhulalainen.net

SIVUNVALMISTUS:
Jyri Kuparinen,
puhelin 044-339 7671

PAINOPAIKKA:
Lehtisepät Oy, Tuusula
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ILMOITUSMYYNTI:
Taina Mauno,
puh. 040-581 5551,
taina.mauno1@gmail.com

ILMOITUSHINNAT (alv0%) 4-väri
Etusivu     1,45 € /pmm
Koot     2-4-6 x 80 pmm
     2-4-6 x185 pmm
Etus.kulmat 116 € /kpl (2x40)
Sivu 3     1,20 €/pmm
Takasivu     1,20 €/pmm
Teksti     1,10 € /pmm

2018
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Karhu-tarot
Laatinut tarot-tulkitsija
Auli Kettunen

KAURIS: Sinulle anne-
taan itsesi sisältä tietoa, joka 
sinun tulee ottaa vastaan ja 
toimia sen mukaan. Sinä har-
kitset sitä pitkään.

VESIMIES: Olet jäänyt 
kiinni menneeseen vastoin-
käymiseen ja nyt on vaara-
na, että väsytät itsesi sillä. 
Irrottaudu siitä.

KALAT: Menneessä on 
tapahtunut jokin muutos ko-
tiisi. Haluaisit tehdä jotain 
kovasti, mutta tappelet siitä 
itsesi kanssa.

OINAS: Sinulla on alka-
nut uusi ajanjakso hyväs-
sä mielessä, mutta tunteet 
heilahtavat toiselle laidal-
le. Elämä tuo uusia tapah-
tumia eteesi.

HÄRKÄ: Olet lähtenyt 
työstämään sisälläsi olevia 
surun aiheita pois. 

Eräs asia nousee toisia 
tärkeämmäksi.

KAKSONEN: Olet men-
nyt hyvin itsesi kanssa eteen-
päin. Nyt menet jotain tilan-
netta kohti suoraan. Osaat 
olla tunteittesi yläpuolella. 
Hyvä.

RAPU: Sisimmästäsi ko-
honnut ääni ohjaa sinun 
ajatuksiasi suoraan sinne 
minne haluat mennä. Voita 
vain pelkosi sitä kohtaan.

LEIJONA: Rakkaussuh-
teesi etenee hyvin. Otta-
minen ja antaminen on ta-
sapainoisessa suhteessa ja 
viihdytte kotona hyvin.

NEITSYT: Olet paranta-
nut itseäsi hyvin ja nyt sinua 
ohjataan uuteen parisuhtee-
seen. Joko itsesi kanssa tai 
toisen ihmisen kanssa.

VAAKA: Olosi on paran-
tunut ja ajatuksesi ovat tasa-
painossa. Nyt on otollinen 
aika nousta mieleen vanha 
asia, josta pitää luopua.

SKORPIONI: Sinulla 
näkyy menevän hyvin. Uusi 
alku tuo mukanaan tekemis-
tä ja tunteita, joita hallitset 
hyvin.

JOUSIMIES: Olet ollut 
hieman kiukkuisella tuulel-
la. Muutos tulee työn muo-
dossa ja kotiasiat menevät 
paremmin.
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www.takaladonlihajakala.net
Jokelantie 34, 49400 Hamina • Puh. 040 513 1281

Avoinna:
To-Pe 11-18

nyt myös
La 10-14

Grilliin kesäherkut meiltä!Grilliin kesäherkut meiltä!
Juhannusviikolla

palvelemme:
ke-to klo 10-18
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��������������Huonekaluvaraston Realisointia

Monenlaista alaan liittyvää sälää polkuhintaan

2€

Tikankatu 12, Karhula, p. 05-262 206,
palvelemme ma-pe 10-18, la-su 10-15

• sängyn pohjaritilöitä eri lev.
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ENERGIAHOITOJA
IHMISILLE JA 

ELÄIMILLE
(Lähihoitona tai 
kaukohoitona)

Myös 
VYÖHYKETERAPIAA JA

KOKO KEHON 
HIERONTAA

www.aulikettunen.fi
Isännänraitti 6 C 24, 

Karhula
P. 050-3048 336

Maailma Kymissä vie
Karhulaa kartalle
Eri toimijat yhdis-
tävät voimansa 
ja tuovat pöhinää 
Karhulaan elo-
kuun lopussa.

EIJA ANTTILA
Paikallisuutta ja moni-

kulttuurisuutta yhdistävä 
Maailma Kymissä -tapah-
tuma täyttää Karhulan torin 
ja sen ympäristön lauantaina 
25.8. Tapahtuman yksi haara 
ulottuu aina Sunilaan saakka, 
jossa Pro Sunila ja urheilu-
seura Sunilan Sisu juonivat 
omaa ohjelmaa.

Kuten tapahtuman nimes-
tä voi päätellä, tapahtuma 
on hakenut muotoaan Hel-
singissä erittäin suosituksi 
tulleesta Maailma kylässä 
-festivaalista.

”Karhula 
kartalle.

Heidi Hansen
 
Taustalla on myös se, että 

monet toimijat omilla tahoil-

laan olivat suunnittelemas-
sa jonkinlaista tapahtumaa 
Karhulaan. Kun ne kuulivat 
toisistaan, hynttyyt päätet-
tiin laittaa yhteen ja syntyi 
Maailma Kymissä. Mukana 
ovat seurakunta, kaupungin 
nuorisotoimi, monikulttuuri-
nen toimintakeskus Mylly ja 
Leader Sepra.

– Kotkassa tapahtumat 
ovat usein Kotkansaarella ja 
Karhula jää paitsioon. Halu-
amme tällä tapahtumalla tuo-
da hyvää pöhinää Karhulaan 
ja saada aluetta nykyistä elä-
vämmäksi, toteaa hankekoor-
dinaattori Heidi Hansen Lea-
der Seprasta.

– Karhula kartalle.
Muut toimijat ovat samaa 

mieltä. Tapahtumasta halutaan 
tehdä vuosittain toistuva, joka 
tarjoaa paitsi kivaa ohjelmaa 
yleisölle myös yhdistyksille 
mahdollisuuden tulla esitte-
lypisteineen tekemään toi-
mintaansa tutuksi.

– Kirjavuutta ja väriä laa-
jalla skaalalla, yhdessä te-
kemistä ja olemista, toivoo 
Myllyn toiminnanjohtaja Jo-

hanna Hasu.
Torilla tapahtumat alkavat 

kello 10 kaupunginjohtaja Esa 
Sirviön tervehdyksellä. Lavalla 
ja läheisessä seurakuntakes-
kuksessa nähdään monipuo-
lista musiikki- ja tanssiohjel-
maa, sirkusta, nukketeatteria 
ja muuta varsin lapsiperheille 
suunnattua tarjontaa.

Kello 14 paikkeilla toril-
la alkaa nuorisotoimen jär-
jestämä musiikkiosuus, jos-
sa esiintyy paikallinen kyky 
Alli Varpu bändeineen sekä 
kesän monilta festivaaleilta 
tutut NicaRap ja Iron Country 
Sisters. Ohjelma jatkuu noin 
kello 18:aan saakka.

Torilta on lyhyt matka pii-
pahtaa myös Karhulan Hovis-
sa, jossa avautuu heinäkuussa 
ensimmäinen Karhulan Ho-
vin taidekesä.

Pro Sunila järjestää ainakin 
ravintolapäivän (paikka vielä 
auki) ja Sunilan Sisu avoimet 
ovet uudistetulla Sunilan Pir-
tillä. Sunilan ohjelma tarken-
tuu myöhemmin.

Juurevaa, modernia countrya esittävä kolmen siskoksen Iron Country Sisters on yksi 
Maailma Kymissä -tapahtuman vetonauloista.



*Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 5€/kk ja vuosimaksu 30€ toisesta vuodesta 
alkaen. Todellinen vuosikorko 1500€ luottosaldolle on 25,67 %, (11/2017), kun nimelliskorko on 
12,557 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Itämerenkatu 11-13, Helsinki.

• Kirkkokatu 11, KOTKA, puh. 05 225 0505, ma-pe 10–17
• Jumalniementie 7, KOTKA, p. 050 339 5139, ma-pe 10-19, la 10-16, su 12-16

www.tyylikotka.fi 

Avattu Jumalniemeen

10kk maksuaikaa 
– kysy lisää!

Tyylikotka
pop up

myös Kirkkokadun liike
palvelee ma-pe klo 10-17

Jazz tuoli
alk.345e *tai 39,50 /kk
kuvan kankaalla 399e
(469e) *tai 44,90e

Aino
seniortuoli
159e (184e)

Gustav
vitriini

890e (1190e)
*tai 94e /kk

Bueno moottorivuode
koko: 90x200cm
590e (990e) *tai 64e /kk
sis.vm-petauspatjan ja jalat

Vanhojen poisvienti
ja kuljetuspalvelu.

 

Erotu massasta, päätä järkeväs�!

www.combatsecurity.fi

Olethan varannut jo
Huopakatto-
remonttisi ?
Paikallinen, luotettava ja

ammattitaitoinen!

040 - 557 3933

www.euro-katto.fi
Pajamäenkatu 21, 48600 Kotka

Hyvää Juhannusta
Omega apteekista!

Meiltä SunPro, Crampex,
RELA, Compeed ja muut kesätuotteet


