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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

Elokuvatuotanto kannattaa
paikallisuutta
Pertsa ja Kilu on työllistänyt kotkalaisia
ja ostanut paikallisia palveluja.
Hannu Lehtinen

Kotka
Hannu Lehtinen

Heinäkuun lopulla ohjaaja
Taavi Vartian uuden Pertsa
ja Kilu –elokuvan kuvaukset saatiin tehtyä Kotkassa
aikataulussa. Media seurasi elokuvan viimeisen
kohtauksen kuvauksia Kymenlaakson kesäyliopiston
tiloissa. Rakennus toimii
elokuvassa poliisiasemana.
Isossa salissa oli komisarion
työhuone, missä poliisia
esittävä Hannes Suominen veti yhteen seikkailun
lopputulosta. Kohtauksessa olivat Pertsaa ja Kilua
näyttelevät Olavi Kiiski
ja Oskari Mustikkaniemi
sekä heidän vanhempiaan
esittävät Elsa Saisio, Ville
Myllyrinne, Anu Sinisalo
ja Turkka Mastomäki.
Tuottaja Wille Lehtovaara
kehui kuvausten sujuneen
odotetusti ja aikataulussa.
Ainoastaan Kirkonmaan kuvauksissa oli pientä vastoinkäymistä.
– Kirkonmaan kuvaukset oli
lyöty lukkoon. Näitä ei niin
vaan saada muuteltua, kun
on näyttelijöiden aikatauluja ja kalustot on vuokrattu
määrätyille päiville.
Otava ei päässyt veden korkeuden takia viemään tavaroita, joten viidestä kuvauspäivästä vain kolme saatiin
kuvattua
Kirkonmaalla.
Adventure–alusta jouduttiin
siirtelemään tuulen takia eri
puolelle saarta kesken kuvausten.
Tuottaja Lehtovaara kehui

Olavi Kiiski (edessä vas.) ja Oskari Mustikkaniemi kuvausta odottamassa.
Kotkan seutua hyväksi paikaksi tehdä elokuvia. Asiat
toimivat, kun tarvitsee saada katu poikki, se pannaan
poikki. Väliaikaiset sähkö-

sitoista minuuttia. Kuvauspäivissä voidaan säästää
helposti useita päiviä, joka
tarkoittaa kymmeniä tuhansia euroja.

Mielosen vetämänä.
Elokuvatuotannon saaminen jollekin seudulle on
merkittävää. Vuodesta 2015

– Mie hain sellaista tuotantoa kuin ”Pirates of the
Ruotsinsalmi”, joka jättäisi näkyviin jotain sellaista,
mitä voisi tulla tänne kat-

Mie hain sellaista tuotantoa kuin
”
”Pirates of the Ruotsinsalmi”, joka jättäisi näkyviin
jotain sellaista, mitä voisi tulla tänne katsomaan. ”
Sami Ristiniemi, Elokuvakomissio

keskukset saatiin parissa
päivässä
Popinniemeen,
missä ei ollut riittävästi virtaa. Yleensä tilaukset pitää
tehdä viikkoja ennakkoon.
Kun pääkaupunkiseudulla
siirrytään kuvauspaikasta
toiseen, varataan tunti tai
kaksi, täällä siirtymä on vii-

Tekijöitä oli mukana kaikkiaan noin 50 henkilöä, Kotkasta peräti kaksikymmentä
henkeä. Yleensä elokuvissa
kaikki henkilökunta tulee
pääkaupunkiseudulta, mutta
Kotkassa järjestettiin erillinen koulutus apulaisohjaajan, kotkalaisen Joona

alkaen Kotkan seudulla on
toiminut Elokuvakomissio,
joka houkuttelee tuotantoja
paikkakunnalle. Elokuvakomission Johanna Kunttu
ja Sami Ristiniemi kertoivat Pertsan ja Kilun kanssa
työskentelyn alkaneen jo
tuolloin vuonna 2015.

somaan. Merirosvokylä oli
ajatukseni. Tavattiin Taavin
kanssa ja siitä tämä lähti
pikkuhiljaa, Ristiniemi kertoi taustoja.
Elokuvatuotannoille annetaan tuotantokannustinta eli
niitä tuetaan 20 prosentilla
niistä ostoista, jotka on os-

tettu seudulta eli palkkoja,
palveluja tai tavaroita. Tuotannoilla on konkreettista
merkitystä paikalliseen yrittäjyyteen ja työllistymiseen.
– Se on ihan faktista kuititusta, jonka tuotannot tekevät Elokuvasäätiölle. Saamme siitä erittelyn, jolloin
voidaan todentaa seudulla
käytetty raha.
Turku ja Tampere käyttävät
vuosittain 500 000 euroa
tuotantokannustimiin.
– Olemme keskustelleet
kaupunkien ja kuntien kanssa, että tukipaketit olisi valmiina ensi vuodeksi. Pitää
olla paukkuja, millä saadaan
tuotantoja seudulle, sillä
monia tuotantoja on siirtynyt koronan takia.
Jääkö Pertsasta ja Kilusta
jälki Kotkaan?
– Leffamatkailu on maailman kehittyvin matkailun
ala. Meillä ei puhuta vielä
Game of Thronesta tai Hobbiteista, mutta meillä on esimerkiksi Röllipuisto. Pertsan ja Kilun sukellusvene
ja lentokone jäävät ihailukohteiksi. Seudulla kuvattu
elokuva on joka tapauksessa
meille puolentoista tunnin
mainos alueesta ja maisemasta.
– Elokuvien jatkohyödyntämäinen ei ole elokuvakomission, vaan paikallisten
matkailuyrittäjien tehtävä.
Pertsa ja Kilu –elokuvan
maailman ensi-ilta tulee
olemaan Kotkassa tämän
vuoden marraskuussa.
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Kotkan kaupunki

Me Karhulan liikkeenharjoittajat olemme tehneet
vuosikymmeniä töitä Karhulan elinvoimaisuuden
puolesta. Tarjoamme palvelujamme edelleen
ihmisten arjen helpottamiseksi, hyvinvoinnin
lisäämiseksi ja Karhulan säilymiseksi hyvänä paikkana asua. Yrittäjille tarjoamme ainutlaatuisen verkoston, missä yhdistyvät markkinointi, vertaistuki
ja rentoutuminen. Siksi kannattaa kuulua Karhulan
liikkeenharjoittajiin.

Karhulan liikkeenharjoittajat
kiittävät asiakkaitaan yrittäjien
palvelujen käyttämisestä.
Karhulan liikkeenharjoittajat

1886 Production Oy/K-M Karhula
Apremium
Beauty Works and Nails
Charter Ilkka Heino
CoCo Konditoria
Danpii Oy
Desirax Oy
Etelä-Kymen Psoriasisyhdistys ry
Fenno Optiikka
Fielmente LT
Futuredent Oy
H.J.Suninen Oy
Hautaustoimisto Pulliainen
Hiushuone Alexia
HK - Taloussuunnittelu
Hotelli Kesti-Karhu
Immo Ky
Kalastus Kirjavainen
Kampaamo Leila
Karhulan Autokoulu
Karhulan Helmi
Karhulan kaupparakennus
Muotitalo Lehto
Karhulan Omega Apteekki
Karhunkulman ompelupalvelu
KAT´S CAFé
Kauneushoitola Miia Puhakka
Kiinteistövälitys Kotikolme Oy
Kilpihovi Ky
Kilpikaivertamo Hovi Ky
K-market Erkinkulma
Kontio Apteekki
Kotekman/Bioaktivo
Kotileipomo Kipakka

Kotkan Saaret Oy
Kotkan Sportpiste
Kotkan Sähköasennus
Kukkakauppa Linnea
Kuva KM Salonen Oy
Kymen Tilitoimisto
Kymenmatkat Oy
Leistin Leipomo
Neste Karhula
Noonknit ky
Paaryt Oy
Parttia Oy
PP´S Decore
Railin Hiuspuoti
Reijon Diesel Oy
RR-Autofix
RR-Tili Oy
Sams Pub
SSM Suomen Suoramainonta | Jakelusuora Oy
Data Group/Suomen ATK-Maahantuonti
Sähkö- ja remonttipalvelu Kari Vuorela
TanssIkoulu Vikman
Thai Siam food Tanya
Tiitisen Autokoulu
Tilitoimisto MeKaks Oy
Tmi Grilli Päivi Oinonen
Tmi Mia Kainulainen
Torigrilli
Torikahvila
Turvehoitola Melissa
Valokuvaaja Sofia Virtanen
Veenix Oy
Vuorelan liikenne
Yrtti City

Jokipuiston lumpeet.

Puistot Kotkan
keskustateko

Kotkan keskustatakokilpailun 2020
voittajaksi kotkalaisten kruununjalokivi.
Kotka

Kilpikaivertamo Hovi
Et. Karjalantie 5, 48600 Karhula, p. (05) 230 3600

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA

Kilpailun
tuomaristona
toiminut Kotkan Kauppatie
vahvistettuna Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviöllä
valitsi voittajaksi Kotkan
puistot.
Perusteena valinnalle tuomaristo mainitsi Puutarhaneuvos Heikki Laaksosen
työn Kotkan puistojen eteen
ja sitä kautta koko Kotkan
mielikuvan
muuttuneen
teollisuuskaupungista vihreäksi ja tunnetuksi kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin upeista puistoistaan.
– Kotkan puistoista on muodostunut
kaupunkilaisten
olohuone, jossa voi viettää
laadukasta vapaa-aikaa piknikillä, tunnelmasta sekä
kasveista nauttien, ihaillen
vesielementtejä.
Kotkan
puistoista saa kokonaisvaltaisen kokemuksen, tunnelmoi Kotkan Kauppatien

toiminnanjohtaja
Kansa.

Samuli

Toiseksi kilpailussa tuomaristo valitsi Kauppakeskus Pasaatin. Pasaatina se
on ollut olemassa jo pian
viisitoista vuotta, sen esimuotona liikekeskuksena
eli ’Liikkarina’ tasan kuusikymmentä vuotta, vuodesta
1960 alkaen.
Tuomaristo perusteli valintaansa sillä, että Kauppakeskus Pasaati on tukenut
osaltaan Kotkan kaupunkirakenteen kehittymistä ja on
auttanut luomaan elävän ja
dynaamisen keskustan, josta kaupunkilaiset voivat olla
ylpeitä.
Kolmanneksi valittiin Lost
in Katariina (LiK) -tapahtuma, joka tarjoaa kulttuuria
ja iloisia kohtaamisia koko
kaupunginosan alueella ja
avaa myös pihat ja kodit
yleisölle.

Keskustatekokilpailun tuomaristo oli erityisen tyytyväinen tapahtuman LiK-tiimin ja kyläyhteisön yhteisöllisyydestä sekä siitä
voimasta, mikä parhaimmillaan voi syntyä innovatiivisten sekä innostavien
ihmisisten halusta tehdä hyvää, sekä hyvästä hengestä,
jonka he ovat pystyneet luomaan kauniille Katariinan
alueelle ja asukkaille.
Keskustatekokilpailun
ehdotusten tuli olla teko
tai kohde, joka parantaa/
vaikuttaa positiivisesti Kotkan keskustan mielikuvaa,
ilmettä, viihtyisyyttä ja/tai
elävyyttä ja joka koetaan
merkittävänä keskustan fiiliksessä. Kilpailun voittaja
edustaa Kotkaa kansallisessa kilpailussa, jossa EKK ry
(Elävät Kaupunkikeskustat
ry) valitsee voittajan, jonka
Ympäristöministeriö palkitsee syksyllä.

Oikaisut
17.6.2020 ilmestyneessä
Karhulalaisessa artikkelissa
”Seppo Rytkölä kunniapuheenjohtajaksi” tietolaatikossa lueteltujen puheenjohtajien nimilistassa luki
virheellisesti, että vuosina
1994 – 2001 puheenjohtajana toimi Teemu Alho. Oikea
nimi on Teemu Aho.
17.6.2020 ilmestyneessä
Karhulalaisessa artikkelissa
”Paikalliset yrittäjät palveluksessa” sanottiin, että
Kotkan Talokeskus, Jespars
Oy sekä Puu ja Kaato Ky
muodostavat yritysryhmän,
joka vastaa Pyhtään kunnan kiinteistöjen ylläpidosta toukokuusta 2020 alkaen
toistaiseksi.
Pyhtään kunta on loppuvuodesta 2019 kilpailuttanut kahtena erillisenä kokonaisuutena Kiinteistöjen
huoltopalvelut ja Alueiden
ylläpitopalvelut.
Kotkan
Seudun Talokeskus Oy valittiin tarjouskilpailun jälkeen Pyhtään kunnan Kiinteistöjen huoltopalveluiden
toimittajaksi. 1. kesäkuuta
2020 alkanut sopimus on
määräaikainen ja kestää
vuoteen 2025 sisältäen option kahdesta lisävuodesta.

PÄÄKIRJOITUS

Paluu normaaliin – minne?
Moni on sanonut Suomen
palaavaan syksyllä normaaliin. Tällä on viitattu ihmisten käymiseen työpaikoilla
töissä,
joukkoliikenteen
aikataulujen palautumista
koronaa edeltäviin aikatauluihin sekä kauppojen ja ravintoloiden aukiolojen sekä
sisäänotettavien asiakkaiden määrien palautumista
rajoihin, mitkä tilat vetävät.

Puhekieli on hassua, kun
käytetään normaalia. Normaalilla viitataan ilmeisimmin
säännöllisyyttä,
jokapäiväisyyttä, ennakoitavuutta ja osaltaan myös turvallisuutta. Milloin maailma
on oikeasti ollut normaali?
Työajat eivät ole olleet
normaaleja 8-16 työaikoja
sitten teollistumisen, kun
on siirrytty kolmivuoroon.

Nykyinen yhteiskunta elää
aamuyön tunteja lukuunottamatta varsin vahvasti
koko ajan. Työn teko on ollut tietokoneiden yleistymisen myötä 1990-luvulta osin
etätyötä ja paljon ympäri
vuorokautista. Sodat ja kansojen liikehdintää on aina
ollut jossain päin maailmaa
muuttamassa normaalia.
Kaaosteoria on koronaepi-

demian myötä näyttänyt
olemassaolonsa. Kun pieni
virus värähtää kiinalaisella
ruokatorilla, koko maailma
tärähtää valtaisalla reaktiolla.
Tehdään arjestamme normaalia lähialueella, vakiinnutetaan käyttäytymistämme palaamalla normaaliin.
Otetaan normaaliksi käyttää

lähipalveluja, pidetään Karhulan pyörät pyörimässä.
Sillä lailla jokainen ihminen
voi vaikuttaa omaa elinpiiriään laajemmin. Kauppias
hankkii tavaraa lähialueilta,
maakunnasta tai Suomesta,
tukkurit tuovat tarvikkeita
maailmalta ja pyörät pyörivät normaalissa järjestyksessä.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi
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Sotek-säätiö on käynnistänyt nuorten
työpajatoimintaa iltakahvilaohjelmalla.
Kotka

Kotkalaisessa
Forge
Caféssa nuoret suunnittelevat nuorille taide- ja
kulttuuripainotteista
iltakahvilaohjelmaa
Aluehallintovirasto (AVI) on
myöntänyt Sotek-säätiölle
valtionavustuksen nuorten
työpajatoimintaan. Avustuksen tuella vahvistetaan
nuorten osallisuutta sekä
vähennetään nuorten syrjäytymistä.
Sotek-säätiö aloittaa täysin uudenlaisen nuorten
iltakahvilatoiminnan Kotkassa. Työpajatoiminnasta
kiinnostuneet 17–29-vuotiaat voivat hakea mukaan
uudelle työpajalle, jossa
suunnitellaan ja toteutetaan
taide- ja kulttuuripainottei-

sen Forge Café -kahvilan
toimintaa.
Nuoret suunnittelevat kahvilan toimintaa viikon muina arkipäivinä. Toiminnan
suunnittelemisen lomassa
nuoret pääsevät pohtimaan
yhdessä pajaohjaajan kanssa muun muassa omia vahvuuksiaan ja mitä he tahtovat tulevaisuudelta.
Työpajalle voi tulla kuntouttavaan työtoimintaan tai
työkokeiluun.
– Idea nuorten iltakahvilasta
sai alkunsa, kun kävi ilmi,
että Kotkassa ei ole ohjelmallista illanviettopaikkaa
nuorille, kertoo Sotek-säätiön palvelupäällikkö Katri
Arvila.
– Työpajatoiminnassa mukana oleva nuori voi kartuttaa työkokemusta, oppia

työelämässä tarvittavia taitoja ja tuoda ilmi omia ideoita ja toiveita.
Sotekilla on halu, että nuoret ottavat Forge Cafén
kohtaamispaikakseen sitten,
kun kahvila aukeaa.
Sotek-säätiön Forge Café
täydentää nuorten työpajatarjontaa Kymenlaakson
alueella. Työpajalle osallistuakseen ei tarvitse olla
perehtynyt kulttuuriin tai
taiteeseen. Toiminta on tarkoitettu kymenlaaksolaisille
nuorille.
– Toivotamme lämpimästi
tervetulleiksi kaikki asiasta
kiinnostuneet nuoret hakemaan mukaan toimintaan, ja
tietysti tulemaan asiakkaina
kahvilaan syksymmällä, sanoi vertaisohjaaja Henna
Nurmikumpu. Mitään ei

Vertaisohjaaja Henna Nurmikumpu Forge Cafén lavan reunalla.
tarvitse osata, eikä tarvitse
olla kokemusta. Saa olla,
mutta ei tarvitse.
Millainen kaikille avoin
kahvila tulee olemaan?
– Se syntyy sitten, riippuen
minkälaisia ihmisiä pajaan
päätyy, mitä nuoret haluavat. Kahteen iltaan viikossa
päädyttiin, että nuorilla on
aikaa suunnitella. Pajatoiminnassa pitä olla myös ohjaavaa toimintaa.
Pyrkimys on se, että Forge
on lopuksi ihan normaali
kahvila.
Nuoret oppivat samalla yri-

tystoimintaa kahvilan toimintaa suunnitellessaan.
Nurmikumpu aloitti itse
Sotekin palveluksessa maaliskuussa. Tähän asti hän
on vastannut muun muassa
koronakaveripuhelimeen,
mihin sai soitella yksinäisyyden koetellessa.
– Vertaisohjaajana olen mukana kahvilassa. Voin esimerkiksi katsoa asiakkaiden
kanssa Kelan lomakkeita tai
etsiä numeroita, jos tarvitsee soittaa jonnekin. Olen
paikalla, jos ihan vaan tarvitsee olkapäätä.

Miksi kahvilan nimi pitää
olla englanniksi Forge café,
ei Paja kahvila? Sotekin
markkinointi tiimi on uskonut englanninkielisen nimen
vetävän paremmin.
Forge café avataan 17. elokuuta kello 18 Suursaarenkatu 38, Sotekin Myötätuuli
-tilojen yhteydessä.
Heinäkuun lopussa tila
näytti jo mahdollisuutensa,
paikalla oli esiintymislava
ja läjittäin mukavia nojatuoleja. Nuorten omalla klubilla on kaikki menestymisen
edellytykset.

Mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä
pajaohjaaja Olli Laaksoon, puh. 044 777 0371, olli.laakso@sotek.fi tai
vertaisohjaaja Henna Nurmikumpu, puh. 044 777 0315 henna.nurmikumpu@sotek.fi.

Rakennusalalla on usko tulevaan
Rakentamisen aloittamiset ovat suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019.
– Näinä epävarmuuden aikoina on mukava kertoa toiveikkuutta herättäviä uutisia
rakentamisen aloituksista
Suomessa vuoden 2020 kolmannella
neljänneksellä.

Tähän raporttiin saatujen
tietojen mukaan suunniteltujen rakennushankkeiden
aloitusten arvo kolmannella
vuosineljänneksellä on 3,75
miljardia euroa. Arvossa on

vähennystä 3 % verrattuna
vuoden 2019 vastaavaan
jaksoon, totesi toimitusjohtaja Sampsa Seppälä Rakennusalan trendit raportin
alussa.

Yksityisen sektorin suunniteltujen aloitusten arvo on
tämän vuoden kolmannella
neljänneksellä julkisen sektorin aloitusten arvoa suurempi.

Yksityisen sektorin suunniteltujen aloituksien arvo
pienenee 15 %. Aloituksien
määrä yksityisellä sektorilla
kasvaa 20 %. Julkisen sektorin hankkeiden arvo kasvaa 23 % ja määrä pienenee
31 %. Julkisen sektorin merkitys rakentamisen tason
säilymisessä on merkittävä.
Kymenlaaksossa kolmannelle vuosineljännekselle
suunniteltujen
aloitusten
arvo on 48 % pienempi kuin
edellisenä vuonna vastaavana aikana, mutta aloitusten
määrä on 14 % suurempi.
Arvon laskusta merkittävän
osan selittää viime vuonna
alkanut 20 miljoonan euron
arvoinen Vaalimaan Kauppakartano Oy:n Skandinavian shopingcenter -hanke
Virolahdella.
Kymenlaakson kaksi suurinta alkavaa hanketta ovat
Hamina-Asunnot Oy Tervasaaren vuokrakerrostalo
Haminassa ja Kotkan Isännöintipalvelu Oy:n raken-

Sotetaksit Kymenlaaksossa

0800 390 033
(puhelu on maksuton)

Paikalliset kokeneet kuljettajat SINUN asiallasi

Se välittävämpi taksikeskus!
liikenne_kurittu_ilmoitus_125x180mm_260520.indd 1

Kansanedustaja Ville Kaunisto (vas.) ja Karhulan Liikkeenharjoittajien puheenjohtaja Iso Räty viihtyivät
kesäisessä Hovin puistossa.

26.5.2020 11.36

nuttama Asunto Oy Rauhankatu 4:n linjasaneeraus
Kotkassa. Hankkeiden yhteisarvo on noin 10 miljoonaa euroa.
Maakunnittain tarkasteltuna rakentamisen aloitusten arvo nousee kolmannella vuosineljänneksellä
yhdeksässä ja laskee yhtä
monessa
maakunnassa.
Nousijoiden joukossa ovat
Keski-Pohjanmaa (+162%),
Pohjois-Savo
(+56%),
Keski-Suomi
(+45%),
Kanta-Häme (+40%), Pirkanmaa (+29%), Uusimaa
(+18%),
Etelä-Karjala
(+12%), Varsinais-Suomi
(+2%) ja Pohjois-Pohjanmaa (+2%). Rakennusaloituksissa on laskua Etelä-Savossa (-85%), Pohjanmaalla
(-77%), Kainuussa (-65%),
Päijät-Hämeessä
(-56%),
Satakunnassa (-51%), Kymenlaaksossa (-48%), Pohjois-Karjalassa
(-40%),
Lapissa (-19%) ja Etelä-Pohjanmaalla (-6%).

Hyvän tuulen laulajien ukulele bändi vauhdissa.

Kesäkohtaaminen
Karhulassa

Karhulan liikkeenharjoittajien jäsenet kohtasivat
aurinkoisella Hovin nurmella.
Karhula
Hannu Lehtinen

Kesäkuun puolessa välissä
Karhulan liikkeenharjoittajien jäsenistö kohtasi Karhulan Hovin pihamaalla.
Aurinko helli kohtaamista,
kun lähes kolmekymmentä
aktiivista ja eläkkeellä olevaa yrittäjää vietti kesäiltaa.
Makkaran ja virvokkeiden
oheen tarjolla oli ukulelen
soittoa. Yleisöä viihdytti
Hyvän tuulen laulajien ukulele bändi.
– Voimme kenties tulevaisuudessa olla orkesterikin,
jos joku yhdistyksen syyskokous tai muu päättää
ylentää meidät, bändi esitteli itsensä.
Bändin tavoitteena on soittamisen ilo. Väärin ei voi
soittaa, sillä kaikki irtiotot
ovat sooloja, vaikka kesken

kappaleenkin. Tuttuja biisejä hauskoina ukulelesovituksina.
Kesäillan yllätysvieras oli
kansanedustaja Ville Kaunisto. Hänen vaimonsa on

tevasti se meni.
– Olemme kaikki varmaan
samaan mieltä, että Suomessa ollaan ajautumassa
tilanteeseen, missä ollaan
otetaan velkaa aivan surutta,
missä koronakin vaikuttaa

Olen ymmärtänyt,
”että
teillä on aika
rautaista kokemusta
yrittäjyydestä.
Ville Kaunisto, kansanedustaja
kotoisin Karhulasta, perhe
oli kesävierailulla ja siksi oli
helppo poiketa myös liikkeenharjoittajien tilaisuuteen. Hän viittasi koronatilanteeseen, todeten miten
on outoa puhua mikrofoniin
yleisön edessä. Hyvin luon-

”

heppoiselta, Kaunisto avasi. Me ajaudumme lopulta
tilanteeseen, missä tulee
veronkorotukset, mikä vie
ensimmäisenä työn teon
innon, joka on ainoa keino, millä Suomi nostetaan.
Sitten se vie työntekijän

palkkaamisen innon, joka
rokottaa yrittäjyyttä, joka on
kaiken taloudellisen elämän
selkäranka. Lopulta se syö
investoimisen mahdollisuudet.
Kuitattuaan
madonluvut
kauniissa kesäillassa, kansanedustaja kehotti osallistujia tulemaan kertomaan
ajatuksiaan.
– Olen ymmärtänyt, että
teillä on aika rautaista kokemusta yrittäjyydestä. Tulkaa
keskustelemaan.
Kyllä
kansanedustajan
kanssa keskusteltiinkin rohkaisun jälkeen. Rohkaisu oli
hänen puheessaan annettu
kehotus tulla keskustelemaan.
Ilta jatkui ukulelen soitolla.
Oli kuin Suomi olisi vapautunut jälleen yhdessäoloon,
niin kuin olikin.

Video
uudistuvasta
Keskussairaalasta

Kymenlaakson keskussairaalan uuteen sairaalaosaan
siirtyivät päivystys, teho- ja
valvontahoito,
sydänvalvonta,
leikkaustoiminta,
välinehuolto sekä synnytysyksikkö ja äitiyspoliklinikka. Toiminta uusissa tiloissa
alkoi vaiheittain kesä-heinäkuun vaihteessa. Video
on kuvattu kesäkuussa juuri
ennen muuttoa, jolloin oli
mahdollista kuvata eri puolilla sairaalaa.

kerrotaan mm. tarkemmin
päivystyksen toiminnasta,
samoin synnytysyksiköstä
on tehty oma ”Tervetuloa
synnyttämään Kymenlaakson keskussairaalaan” -video. Uudistuvan Kymenlaakson
keskussairaalan
videot julkaistaan Kymsoten YouTube-kanavalla
(soittolista Uudistuva Kymenlaakson keskussairaala)
sekä somekanavillamme.
Videoita saa jakaa verkkolehdissä ja somekanavilla.
Videoiden tarkoitus on esitellä uudistuvan Kymenlaakson
keskussairaalan
uusia, viihtyisiä ja nykyaikaisia tiloja kymenlaaksolaisille. Videoiden toivotaan
leviävän myös Kymenlaakson ulkopuolelle, jotta esimerkiksi mahdolliset synnyttäjät ja uudet työntekijät
saavat tietoa sairaalan uudistuksesta.

Sairaalan yleisen esittelyvideon lisäksi videosarjaan
kuuluu videoita, joissa mm.

Videosta on kertonut Kymsoten viestintäasiantuntija
Stiina Kiiveri.

Kotka

Uudistuvasta Kymenlaakson keskussairaalasta on
julkaistu esittelyvideo, joka
vie tutustumaan uuden sairaalaosan tiloihin ja toimintaan. Video löytyy Kymsoten
YouTube-kanavalta: https://
www.youtube.com/watch?v=giTwJtr4p-c

KARHULALAINEN -LEHTI
ON LUETTAVISSA
näköislehtenä verkko-osoitteessa
karhulanliikkeenharjoittajat.fi/karhulalainen
Karhulalaisen sivulle päivitetään myös
uutisia printtilehden ilmestymisen välillä.

KÄY LUKEMASSA!

Hannu Lehtinen

Alueen suurin romukauppa

OSTAA ROMUA
yrityksiltä sekä
yksityisiltä
paikkakunnan
parhain hinnoin.

Ei käsittely eikä vaakaus maksua.
Isommille erille LAVAT ilman vuokraa.

Elämänsä samoilla sijoilla asunut nainen asuu
kotonaan edelleen 89-vuotiaana.

Kervinen syntyi Juurikorvessa tiilitehtaan varjossa.
Elämä oli yksinkertaista ja
vaatimatonta.
– Ei paljon röystäilty, silloin oli kaksikin kauppaa.
Silloin talo talossa kiinni, se
oli hyvä työläiskylä siihen
aikaan.
Hänelle nousi lämmin muistikuva lapsuudesta.
– Isä osti aina saunan jälkeen kaupasta 4 appelsiinia,
minulle, siskolle, äidille ja
itselleen. Se oli sellainen
juhlahetki.
Yhdeksän vanhana hän
muutti Ylänummelle isovanhempien luokse talvisodan myötä. Äiti joutui sairaalaan ja isä lähti sotaan.
– Muistan ikäni, kun vuonna
–41 kerrottiin äidin kuolleen
ja pari tuntia myöhemmin
tuli
päiväpostissa kirje, että isä
on haavoittuneena sairaalassa
Hän meni syksyllä kansakouluun. Opettaja ehdotti,

Isä osti aina
”
saunan jälkeen

kaupasta
4 appelsiinia,
minulle, siskolle,
äidille ja itselleen.
Se oli sellainen
juhlahetki. ”
Liisa Kervinen

sa, koska hän oli jo vuonna
1900 syntynyt.
Isän kanssa hän aloitti työt
ensin Ahlströmin metsätöissä ja 14–vuotiaana Juurikorven tiilitehtaalla.
– Olin siellä vuoden verran,
sitten vanhaan kauppaan tuli
tehtaan työmaaruokala. Tehtiin niille hyvin pienimuotoisesti ruokaa, lihasoppaa,
kalasoppaa ja hernerokkaa.
Käytyään vuoden ajan töissä
ruokalassa, naapurin rouva
tuli kysymään, miksi Liisa
kävelee sinne Juurikorpeen
saakka töihin, kun heillä olisi naapurissa lähempänä töitä tarjolla. Sinne hän meni ja
oli maatilan palveluksessa
avioliittoonsa saakka.
Lapsuudessa hän kierteli
muutenkin maataloissa auttamassa.
– Melkein jokaisessa talossa oli kangaspuut. Kysyivät
aina tulisiko Liisa pienillä
sormillaan
laittamaan langat. Muutenkin oli jatkuvasti matonku-

Mies löytyi Karjalasta, Liisa Kervinen naurahti ja tunnusti, ettei tosin häntä sieltä
hakenut. Sota toi miehen
perheen siirtolaisiksi Ylänummelle vuonna 1946.
Perhe sai vieläkin pystyssä
olleen talon asutettavaksi,
kun se oli jäänyt kylmilleen.
Siirtolaisten jälkeläisiä ovat
edelleenkin suurin osa Ylänummen naapurustossa.
Liisa ja Risto tapasivat Toukolan tansseissa. Tanssiharrastus jatkui heidän koko
yhteisen elämän ajan.
Naimisiin mentyään he
asuivat ensin miehen kotitalossa kolme vuotta, ennen
kuin rakensivat naapuritontille omantalon. Sen, missä
hän asuu edelleen.
– Ei olla muutettu minnee,
kun tosta talosta tähän taloon, Liisa Kervinen hymyili.
Vuonna 1953 oli omaa taloon muuttaessa valmiina
ensin yksi huone, sitten
kammari ja

Puh. 050 518 7852

peräkammari.
Mies oli alkuun töissä kauppiaitten myllyllä, sitten
siirtyi Tavastilan asemalla
toimineelle Kymin puusepille, mistä siirtyi sitten
Kyminlinnaan jatkamaan
toimintaa.
Perhe alkoi kasvaa. Kasvoi
niin, että ensin oli kolme
tyttöä ja lopuksi vielä kaksospojat. Vanhin tytöistä
meni kouluun, kun pojat
syntyivät. Talossa oli kantovesi ja kaikesta oli pulaa.
Vaatteita ei saanut valmiina,
kaikki Liisa teki itse kotona.
Puoliso teki kalusteet, jotka
ovat edelleenkin näyttäviä
käyttökuntoisia kalusteita ja
kaapistoja.
– Olin viimeisilläni raskaana pesemässä pyykkiä
tuossa ojassa. Kymin kunnan kotiavustaja oli laitettu
avuksi. Maanantaina se oli
portilla ja kysyi ”onko oikeassa paikassa”? Kyllä oli,
joten sitten hän kysyi ”missähän se äiti on”? Äiti on
tässä, vastasin ojasta.
Kotiavustaja säikähti ja passitti pikaisesti sisälle.
Oman
puusepänliikkeen
Risto Kervinen perusti
vuonna 1962.
– Rakennettiin Kotkaan pieni kalustepaja, missä olin itsekin töissä 25 vuotta, Liisa
Kervinen kertoi.
Jäätiin molemmat siitä eläkkeelle vuonna 1980.
Kalusteliike teki tilauksesta
kalusteita ja myymäläremontteja. Toisinaan heillä
oli apuna yksi kaksi työntekijää. Puoliso teki puutyöt ja Liisalle jäi pääosin
lakkaukset, maalaukset ja
liimaukset.
– Jouduin tekemään mitä
vaan. Joitain vuosia sitten
lääkäri kysyi, mitä työtä sie
olet tehnyt, kun niska on
kuin sotapojan kampa. Tällä
kädellä olen pitänyt kiinni,
tällä maalannut, jos se on
siitä kulunut, Liisa näytti
asentoa, miten hommat sujuivat vuosikymmenet.
Yritys oli aluksi Kauppakadulla ja viimeiseksi Huovi-

SOITA JA TARJOA!
KATSO AJO-OHJEET : WWW.UNINOVA.FI

EHDOTA HENKILÖÄ
haastateltavaksi
lehti@illuusio.fi

Puusepätär Liisa Kervinen terassilla.
sen saunatiloissa Opistokadulla.
Laatu oli parempaa siihen
aikaan. Miehellä oli myös
kunnia-asia käydä itse mittaamassa
asiakkaiden luona mitat kalusteille, että tuli varmasti
oikein.
– Kun lähdin kaksosia synnyttämään laitokselle, ihmettelin mihin saan edes
kaikki lastenvaatteet mahtumaan. Risto teki sillä välillä
kaapit, kun olin laitoksella.
Myöhemmin hän teki kaikille lapsille kirjahyllyt
häälahjaksi ja lapsenlapsille
kapiokirstut.
Yhdessä he tekivät työt ja
olivat vapaa-ajat. Rakkaus
on ollut suurta ja kestävää.
Lasten kasvettua, vapaa-aikaa oli, Risto piti ajamisesta. Liisa ei ole koskaan ajanut metriäkään.
– Mie olin aina kartanlukija,

kun Suomea kierrettiin paljon, aina missä oli uusi hotelli avattu, sinne piti mennä
ainakin pariksi yöksi katsomaan millainen se oli.
Tanssiharrastus vei lähiseudun tanssilavoille tai vaikkapa Luumäen motellille.
Ravintolaelämä ei kiinnostanut, vaan tanssiminen.
Myöhemmin eläkkeellä he
matkustivat talvisin etelän
lämpöön, joskus 4–5 kuukautta Kyproksella, joskus
Espanjassa ja parina talvena
Teneriffalla.
Suomessa tanssin lisäksi
intohimona oli bingo ja kortinpeluu. Bingosta sai kavereita myös
pelaamaan korttia. Vuosien
aikana iskettiin ystäväpariskuntien kanssa keittiössä canastaa, marjapussia ja
viittäsataa.
Liisalla on kahdetkin kangaspuut. Niillä hän on kutonut satoja mattoja ja pop-

panoita, joita hän kierteli
myymässä Haminan ja Kouvolan toreilla. Olivat niin
hyvälaatuisia, ettei tulleet
miksikään vaikka koneella
pesi.
Ensimmäiset puolison kanssa yhdessä tehdyt työt olivat
kapiomattoja, pyyheliinoja
ja kankaita.
– Oltiin kihloissa ja Risto
näytti kynttilää, kun ei ollut
sähkövaloa.
Ylänummen kotitalo lämpiää edelleen puuhellan ja
kammari pönttöuunin avulla. Lapset ovat tuoneet keittiöön yhden sähköpatterin.
Muutenkin lapset käyvät
joka päivä, tekevät suursiivouksen ja kantavat puut
sisään. Kaupungin vesi on
tullut taloon kymmenisen
vuotta sitten.
–Kyllä mie itsekin vielä hoidan päivittäisiä askareita.
Itse pesin eilenkin pyykit,

laitan ruokaa ja teen käsitöitä kaiken aikaa, Kervinen
kertoi.
Hän naurahti pärjäävänsä,
kunhan päänuppi kestää.
Kangaspuiden pariin hän
yhä haikailee, että pääsisi,
edes viisitoista senttiä päivässä kutomaan, mutta tällä
hetkellä tupa on varastona.
Koronakaranteenin aikanakin kävivät jatkuvasti häntä
katsomassa.
– Soittivat aina, äiti, laita
takki päälle, me ollaan Novetan luona tulossa. Sitten
piti laittaa takki päälle ja
mennä rappusille juttelemaan. Välillä oli niin kylmäkin, kun piti aina kuistilla
jutella.
Lääkäri oli kysynyt joku
aika sitten, miten hänen
muistinsa pelaa. Mukana ollut tytär oli
vastannut.
– Meitä on viisi lasta, mutta
äidin muisti on paras.

Juurikorven tehtaiden
edeltäjä oli 1896–1916
toiminut Oy Joutsen
Juurikorven Tiilitehdas.
Juurikorven tehtaat sijaitsivat
Kouvola–Kotka radan varrella.
Ensimmäisenä aloitti
toimintansa tiilitehdas 1904.
Oma sivuraide avattiin tavaraliikenteelle heinäkuussa 1905.
Vuonna 1907 rakennettiin
Juurikorpeen matkustajalaituri. Juurikorpi oli pitkään
pelkästään rautatieyhteyden
varassa, sillä sinne valmistui
kunnollinen maantie vasta
1960-luvulla.
Tiilitehtaan lisäksi Juurikorvessa
toimi kattotiili-, puunjalostus- ja
polttoturvetehtaat sekä saha ja
grafiitinpuhdistamo.
Juurikorven tiilitehdas
lopetti vuonna 1966 ja
huonekalutehdas
kesäkuussa 1987.
Tehtaiden toiminnan päätyttyä
Juurikorvesta lopetettiin
kauppa 1987, rautatiepysäkki
1989 ja koulu 1991.

Lähde: Wikipedia

deleikkuutalkoita.
Lisäksi sai olla villoja raasimassa ja kehräämässä.
Omien sukulaistensa hän ei
koskaan tehnyt käsitöitä.
Myöhemmin anoppi oli ihmetellyt, missä Liisa oli oppinut kutomaan?
– Mie olen käynyt Ylänummen kansanopiston. Enemmän mie osasin tehdä kuin
monen talon tytöt, halusin
oppia.

Haminan Satama, Syväsatamantie 26

1896

Rouvaa voisi kutsua rautaiseksi, mutta hänen elämänsä on enemmänkin puuta.
Jopa niin paljon, että Liisa
Kervinen oli joskus esitellyt itsensä puusepättärenä.
Puolisolla Risto Kervisellä
oli aikanaan puusepän liike,
missä he tekivät yhdessä kalusteita kotkalaisille. Puoliso kuoli vuonna 2015, rouva
itse asuttaa edelleen heidän
aikoinaan rakentamaa pientä puutaloa Ylänummella.
Viidestä lapsesta, joista
vanhin on täyttänyt jo 70,
yksi asuu samalla kylällä ja
muutkin melko lähellä.
– Olen niin omasorttinen,
voisiko ketään edes kiinnostaa minun elämäni, Kervinen empi
haastattelua.
Tällaisia elämäkertoja juuri
halutaankin kuulla. Tällaiset elämät kertovat mistä on
kyse
kymiläisyydessä ja miten
yritteliäs elämä on kantanut
lapsuudesta saakka.

että Liisa olisi laitettu sotalapseksi Ruotsiin, mutta
pappa sanoi ”meidän huushollista ei laitetan ketään
Ruotsiin”.
Koulua puoli vuotta Juurikorvessa, sitten Tavastilan
kouluun.
– Se oli sellaista vähän typistettyä koulua sodan aikana.
Myöhemmin isä kotiutettiin ensimmäisten joukos-
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Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen on
ilmiönä valitettavan tuttu jo
usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä
on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja.
Jos epäilet rahankeräyksen
aitoutta, pyydä nähtäväksesi
poliisiviranomaisen myöntämä keräyslupa. Suomessa
järjestöjen varainhankinta
on luvanvaraista ja tarkasti
säädeltyä toimintaa. Kuurojen Liitolla on viranomaisten myöntämä keräyslupa.

Ylänummen
kansanopiston
kasvatti

|

1907

Kuurojen Liiton toimintaa
ja toivoo, että tapahtuneesta
ilmoitetaan paikalliselle poliisille.

Ilmestymispäivä keskiviikko 12.8.2020

1966

Usean vuoden ajalta tuttua
ilmiötä on taas liikkeellä:
kaduilla ja muilla julkisilla
paikoilla tapahtuu rahankeräystä, joissa kerääjät esittelevät itsensä kuuroiksi tai
sanovat keräävänsä rahaa
kuurojen hyväksi.
Kuurojen Liittoon on kesän aikana tullut runsaasti
yhteydenottoja kaduilla ja
muilla julkisilla paikoilla,
kuten kauppakeskuksissa,
tapahtuvasta rahankeräyksestä.
Kerääjät esittelevät itsensä
lapuilla kuuroiksi ja kertovat keräävänsä rahaa itselleen tai muuten kuurojen
hyväksi. Joskus näitä kerääjiä ilmestyy myös kotiovelle.
Kuurojen Liitto korostaa,
että tämä rahankeruu ei ole

nro. 6/2020

1987

Kaduilla
tapahtuva
rahankeruu
ei ole
Kuurojen
Liiton
toimintaa

|

1989
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1991
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Yhteistyöllä TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT
ennakoidaan
onnettomuuksia

Lähde: Kympen turvallisuustiedote

toitusrajat mahdollisen suuronnettomuuden sattuessa.

Tiedotteessa
esitellään
yritykset ja toiminta-alueet,
joissa riskejä on ennakoitu. Ne esitellään ja avataan
mahdollisia vaaratilanteita.
Mukana ovat Kotkan sataKotkan satama- ja teollisuusalueella
ja
ma-, rata-varastoidaan
ja teollisuusalukäsitellään ja rautateillä kuljetetaan seuraavia erittäin
eet, Kotkamills, Dongwha
herkästi syttyviä, haitallisia, ärsyttäviä ja myrkyllisiä,
Finland, Stora Enso, Nurmyös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja.
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Vaarallisten aineiden kuljetukset
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ja Väylipukkein ja tunnusnumerokilvin.
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viranomaiset tunnistavat kuljetettavan

Kymenlaakson pelastuslaitos
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aineen olennaisimmat
vaarat
painottaa yhteistyötä ennakoidessa
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makkeet/TurvallisuustiedoNeste:
väritön, herkkäliikkeinen,
Natr
ärsyttäviä kaasuja: fosgeeniä, kloorivetyä ja hiilimo
haihtuva.
erilaisissa tilanteissa jaAINE
mi- nakoimaan, vastuu pelastusyritykset sijaitsevat ja mitkä te-2020-Kotkan-seutu_web.
TUNNISTEET
VAIKUTUKSET
(nat
Saattaa polymeroitua kuumuuden, happojen, emäst
Höyryt:
ten toimia suuronnettomuu- toiminnasta on Kympellä.
ovat niiden eristys- ja varpdf ilmaa raskaampia, haju muisvaikutuksesta aiheuttaen säiliöiden repeämisen. My
tuttaa kloroformia, hieman ärsyttävä.
nieltynä
ja hengitettynä.
Haju
ei
varoita
terveysvaarasta.
Kaasu: väritön, voimakkaasti pistävän
Voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
Reagoi
kiivaasti. Aiheuttaa syöpäsairauden
Ammoniakki
Haitallista
vesieliöille
ja kulkeutuu helposti pohjave
hajuinen. Voidaan helposti nesteyttää
Kehittää lämpöä happojen ja hapettimen kanssa. Myrkyllinen
värittömäksi nesteeksi
hengitettynä, erittäin ärsyttävä hengitysteille, silmille ja iholle.
Arkisto
Fenoli
Kiinteänä
junanvaunuissa
sulana
Vahvat hapettavat
hapot voivat aiheuttaa fenolin ka
Syövyttää
limakalvoja jajaverkkokalvoja.
Myrkyllinen
vesieliöille.
50-55°C säiliöautoissa: normaalilämpödyksen. Kalsiumhypokloriitti reagoi fenolin kanssa v
VANHAA
tilassa väritön, pistävän hajuinen,
lämpöä ja myrkyllisiä, syttyviä höyryjä. Isosyanaatit
Neste: kirkas, väritön, vettä kevyempi,
Helposti syttyvä. Myrkyllinen iholla, nieltynä ja hengitettynä.
Bentseeni
KARHULAA
punertuu ilman ja valon vaikutuksesta.
fenolin kanssa kiivaan polymeroitumisen ja lämmön
aromaattinen tuoksu.
Suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa tajuttomuuden tai hengen
Nest
Höyryt: ilmaa raskaampia.
misen. Syövyttävä. Myrkyllistä iholla ja nieltynä.
Höyry: ilmaa raskaampaa.
menetyksen (20 000 ppm/2 til%)
Höyryt aiheuttavat pahoinvointia, huimausta ja pää
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa maksa- ja munu
Suuret roiskeet iholla (400 cm2) voivat aiheuttaa ku
Butyyliakrylaatti
Neste: väritön, pistävä haju.
Erittäin haihtuva, syttyvä. Ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä.
Orto
vesieliöille.
Lotta Seppänen 040 180 4667Myrkyllistä
lotta.seppanen@zacus.com

TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT

Kyläpuoti Helmi, Heinlahti.

Yhteistoimintaa yritysten
kehittämisessä

Pyhtääläinen yritysryhmä kehittää palvelujaan maaseuturahoituksen tuella.
Kiviniemi
Hannu Lehtinen

Pyhtäällä toimivat yritykset Atelier GraGra, Kyläpuoti Helmi ja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot ovat
kehittäneet
toimintaansa
keväästä alkaen tuottamalla
uusia hyvinvointiin, kulttuuriin ja asumiseen liittyviä
palveluja. Niissä painotetaan osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja
maaseutumaisen ympäristön merkitystä.
Atelier GraGran yrittäjät
tunnetaan paremmin Kiviniemen kartanon omistajina.
Heillä on myös aputoiminimi Suomen Perinnemestari.

Tässä
yritysryhmähankkeessa he ovat kehittämässä
Suomen
Perinnemestarin
matkat –sivustoa ja toimintaa.
– Pääpaino on meidän toiminnan brändin rakentamisella, kertoi Jaana Rinne.
Se sisältää muun muassa
Perinnemestarin kunnostamisen ja Perinnemestarin
Matkan sekä kartanon tapahtumat.
Miehensä Hannu Rinteen kanssa he esittelevät
toimintaansa
esimerkiksi
matkamessuilla ja alan tapahtumissa. Myös kartanon
pihapiirin opasteita kehitetään hankkeessa.
Kulttuuria ja hyvinvointia luonnossa -hankkeessa yritykset hakevat uusia



viestintä- ja markkinointimalleja, jolla tavoittelevat
tehokkaasti eri-ikäisiä ihmisiä ja perheitä sekä lähiympäristössä maaseudulla että
kaupungeissa.

sähköisissä kanavissa, Rinteet kertoivat laajasta kehittämisalueesta.
Leader Sepra jakaa EU:n
maaseuturahaston kehittä-

On päässyt itsekin
”
muiden elinkeinoihin
sisälle, se on ollut
mielenkiintoista.
Suvi Palonen
– Yritysryhmä tilaa räätälöityä koulutusta, joissa
asiantuntijaluennoilla
ja
workshopeilla perehdytään
palvelujen myyntiin, tilaamiseen ja asiakasviestintään

”

misrahaa yritysryhmähankkeille. Niissä yksi yritys
ottaa hankkeen hallinnoinnin hoitaakseen. Siitä tulee
muodollinen korvaus ja
neuvontaa saa Sepran sekä
ELY:n asiantuntijoilta.
Hankeraha on kohdistettu
yrittäjien osaamisen kehittämiseen, ei investointeihin
itse yritykseen.
Kulttuuria ja hyvinvointia
-hankkeen yritykset olivat
olleet erikseen yhteydessä
ideoineen Sepraan ja lopulta
sieltä ohjattiin keskustelemaan, voisivatko he muodostaa
yritysryhmähankkeen.
Laki rajaa Leader Sepran rahoituksesta Kotkan kaupunkialueen ja pienen osan Haminan keskusta-aluetta pois
hyväksiluetusta tukialuees-

ta. Tarkemmin rajat näkee
verkko-osoitteesta https://
www.sepra.fi/attachments/
article/51/Sepra_Kotkan_
kartta.pdf
Kyläpuoti Helmi kehittää
maatilamatkailua Heinlahdessa. He selvittävät, millainen kiinnostus suomalaisilla
ja kansainvälisillä matkailijoilla on pieneen maatilaan.
– Miten tavoitamme pieniä
ryhmiä ja löytyykö jostain
verrokkiryhmiä, joilta voisimme oppia, kertoi Janne
Korhonen.
Hän piti hyvänä, kuinka
hankkeen myötä asioita tulee ajateltua ja jäsenneltyä,
se on jo vienyt positiivisesti
eteenpäin. Kehittämishanke
toimii siten myös sparraajana.
– Me kehitämme pieneen
maatilamatkailuun liittyviä
palveluja, retkiä tai sitä,
mistä lapsiperheet tai pariskunnat ylipäänsä ovat kiinnostuneita ja tarttuvat näihin
palveluihin.
Hänestä Suomessa pidetään
vaatimattomana, jos on vino
lato tai pieni maatila, mutta se voi olla ihan erilainen
elämys suurkaupunkilaiselle.
Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikkojen päiväkoti Sammalmetsässä on ollut alusta

alkaen Taikametsän satumaailma. Yrittäjäsisarukset
Erika Hartonen ja Suvi
Palonen ovat sitoutuneet
yhteisöön hyvin vahvasti.
He ovat järjestämässä lasten
vanhemmille asiantuntijoiden vetämiä vertaistukiryhmiä. Toiminnan pilotti toteutetaan hankkeen avulla.
Toisena kärkenä heillä on
saada luonto mukaan toimintaan yhdessä hankkeen
kumppaneiden kanssa.
Yhteisryhmähankkeen Palonen näki hyvänä toimintatapana eri toimialoilla
olevien yritysten kohtaamiseksi.
– On päässyt itsekin muiden
elinkeinoihin sisälle, se on
ollut mielenkiintoista.
Hän kiitteli, miten Sepra on
antanut heille hyvää tietoa
koko ajana. Korhonen että
Palonen ovat olleet tyytyväisiä yritysryhmähankkeeseen.
– Tämä on sinänsä osallistujayrityksille huomattavan
helppo, kun hallinnoija tekee paperityöt, iso kiitos
siitä Rinteille. Sinänsä yritysryhmähankkeissa on aina
oma vaivansa.
Eri toimialojen yritysten
törmäyttäminen on rikastuttava kokemus.

Karhulalainen–lehti vuodelta 1968

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA

TERVETULOA MYYMÄLÄÄMME
KARHULAN TORILLE!

Happi, nesteytetty
Epikloorihydriini

Neste: väritön, herkkäliikkeinen,
haihtuva.
Höyryt: ilmaa raskaampia, haju muistuttaa kloroformia,
hieman ärsyttävä.
Kloori
Haju ei varoita terveysvaarasta.

Fenoli

Kiinteänä junanvaunuissa ja sulana
50-55°C säiliöautoissa: normaalilämpöKlooridioksidi
tilassa väritön, pistävän
hajuinen,
punertuu ilman ja valon vaikutuksesta.
Höyryt: ilmaa raskaampia.

Lehtileikkeet Karhulalainen 1968

para

Kiihdyttää palamista, reagoi helposti rasvojen, öljy
Nesteenä sinertävä, hajuton, mauton,
arkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oire
erittäin kylmä.
vakavan silmävaurion
vaara.
Syttyvä, syövyttävä. Tulipalossa vapautuu myrkyllisiä
ja
ärsyttäviä kaasuja: fosgeeniä, kloorivetyä ja hiilimonoksidia.
Rikk
Saattaa polymeroitua kuumuuden, happojen, emästen tai veden
vaikutuksesta
aiheuttaen säiliöiden repeämisen.
Myrkyllistä
iholla, tukahduttava. Ärsyttää si
Neste:
oranssin värinen.
Myrkyllinen
hengitettynä,
nieltynä
ja hengitettynä.suurina
Aiheuttaa syöpäsairauden
vaaraa.
Kaasu:
pistävänhajuinen,
hengityselimiä
ja ihoa.
Haitallista vesieliöille
kulkeutuu helpostiYmpäristölle
pohjaveteen.
pitoisuuksina
kellertävä,jatukahduttava,
vaarallinen, erittäin myrkyllistä vesiel
Rikk
ilmaa raskaampi.
Vahvat hapettavat hapot voivat aiheuttaa fenolin kanssa räjähdyksen. Kalsiumhypokloriitti reagoi fenolin kanssa vapauttaen
Vesiliuos:
kellertävä,
kirkas,
Liuos: Ärsyttävä,
liuoksesta voi vapautua klooridiok
lämpöä ja
myrkyllisiä,
syttyviä höyryjä. Isosyanaatit
aiheuttavat
pistävänhajuinen.
on myrkyllistä
fenolin kanssa kiivaan polymeroitumisen jajoka
lämmön
muodostu-hengitettynä.
Kaasu:
kellanvihreä,
Kaasu: Suurissa pitoisuuksissa saattaa hajota räjähd
misen.
Syövyttävä. ärsyttävä.
Myrkyllistä iholla ja nieltynä.
Rikk
sesti.
Myrkyllistä hengitettynä. Syövyttävä, ärsyttää
Höyryt aiheuttavat pahoinvointia, huimausta
ja päänsärkyä.
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa maksa-jajahengityselimiä.
munuaisvaurioita.
Erittäin
myrkyllistä vesieliöille. Ympäristölle vaaral
Suuret roiskeet iholla (400 cm2) voivat aiheuttaa
kuoleman.
Myrkyllistä vesieliöille.

Lentobensiini
Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen, ärsyttävä, ha
Neste: sinertävä, aromaattinen ja
Kiihdyttää palamista,
reagoi helposti rasvojen,
öljyjen ja
palonNesteenä
sinertävä,´68
hajuton,
mauton,
Happi,
Maaliskuussa
1968 nesteytetty
Kar- oli lisännyt
kiinnostusta
esitteli miesten
alusasuYmpäristölle
vaarallinen.
eetterimäinen
haju.
arkojen
aineiden
kanssa.
Palovamman
kaltaisia
oireita
iholla,
erittäin
kylmä.
hulan Liikkeenharjoittajien suomalaisia stereolaitteita ja kysyen ”voiko alusasu
Styr
vuosikokouksessa palkittiin kohtaan.
olla enää nykyaikaisempi?” vakavan silmävaurion vaara.
yrittäjiä ansiomerkein. Sa- – Suoritimme täydellisel- Vuonna 1968 elettiin maimassa lehdessä kerrottiin lä stereo-Hi-Fi laitteella nostekstin mukaan miesten
Neste:
oranssin värinen.
Myrkyllinen hengitettynä,
8 alusasujen
Turvallisuustiedote
suuronnettomuuden
varalta KOTKA tukahduttava. Ärsyttää silmiä,
myös KyminKloori
Väri ja Rau- ASA 2786
perinpohjaiset
murroskautta,
Kaasu:
pistävänhajuinen,
suurina
hengityselimiä
ja ihoa.
dan 30–vuotispäivistä.
mittaukset ja lisäksi kuun- joissa vaihtoehtoina olivat
pitoisuuksina
kellertävä,
tukahduttava,
Ympäristölle
vaarallinen,
erittäin myrkyllistä vesieliöille.
telutestien useiden kiinnos- valkoinen tai värillinen.
ilmaa raskaampi.
Suomalaisen stereolaitteen tuneiden kesken. Ne ovat Vielä muutama vuosi sitTolu
kansainväliseen
kilpailu- poikkeuksetta
paremmat ten alusasumarkkinat olivat
Klooridioksidi
Vesiliuos:
kellertävä,
kirkas,vitivalkoiset, mut- Liuos: Ärsyttävä, liuoksesta voi vapautua klooridioksidikaasua,
kykyyn uskottiin.
Karhu- kuin mitä
normisuositus
puhtaasti
pistävänhajuinen.
lalaisessa oli siteeraus kes- DIN 45500 edellyttää Hi-Fi ta nyt sinne kiilaa tarmok- joka on myrkyllistä hengitettynä.
Kaasu: kellanvihreä,
ärsyttävä.
ki-eurooppalaisen teknisen kotistudiolaitteilta.
kaasti
värikkyys ja kuviol- Kaasu: Suurissa pitoisuuksissa saattaa hajota räjähdyksenomaiVety
sesti. Myrkyllistä hengitettynä. Syövyttävä, ärsyttää ihoa, silmiä
lehden Prakrikerin julkaiselisuus.
KOTIMAISET
KEITTIÖ-,
KYLPYHUONEJA
MUUT
KIINTOKALUSTEET
ja hengityselimiä.
masta testistä. Asa Radion Muotia esiteltiin alusasuisErittäin myrkyllistä vesieliöille. Ympäristölle vaarallinen.
valmistama stereovahvistin sa. Värikäs Hyvon kevät

www.zacus.com

Lentobensiini

Neste: sinertävä, aromaattinen ja
eetterimäinen haju.

Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen, ärsyttävä, haitallinen.
Ympäristölle vaarallinen.

Viny

10

Ilmestymispäivä keskiviikko 12.8.2020

|

nro. 6/2020

Ilmestymispäivä keskiviikko 12.8.2020
Hannu Lehtinen

Hutikan kioskin
menestyskesä
Uimarannan kioski avautui vihdoin heinäkuun
alettua. Possot ja jäätelö teki heti kauppaansa.
Huutjärvi
Hannu Lehtinen

Sateen ja tuulen tauottua
keskiviikon aamupäiväksi,
Pyhtään Ohjaamon nuoret
Pyhtään yrittäjien, kunnan
ja Leader Sepran myötävaikutuksella, Hutikan kioskilla oli kesäkauden avajaiset
1. heinäkuuta.
Ensimmäiset
asiakkaat
olivat Martti ja Manta.
Ujompi Tarmo ei arvannut
tulla ensimmäisenä jonoon.
Mantalla mielessä oli tikkarin ostaminen, kun Martti

hetken pohdittuaan päätyi
ensimmäiseksi suklaapatukkaan. Lapset olivat käyneet
jo kahlaamassa, vaikka keli
ei ollut aivan helteisin.
Avajaisissa nuorisotoimi jakoi myös Pyhtää–teemaisia
puuhakansioita halukkaille
lapsille. Sisällä oli palapeli,
paperinukke ja pientä kesäpuuhaa.
Myyjä oli kioskin sisällä, joten Ohjaamon Jenni
Rahkonen tuli auttamaan
kaupan teossa. Mantan ei
tarvinnut käyttää rahaa,
sillä avajaisissa lapsille oli
tarjolla Muumi-tikkareita il-

maiseksi. Sen sijaan Martin
euron ostoksesta Jenni otti
rahan.
– Annetaan raha tuonne kioskin sisään ”tädille”.
Täti kioskissa oli ensimmäistä työpäivää tekevä
Siiri Toikka. Häntä jännitti,
eniten haastetta oli jäätelöpallojen pyörittämisessä.
Hän oli harjoitellut edellisellä viikolla kotona pallojen tekemistä.
– Työhaastattelussa aikanaan sanoin, että voin tehdä
ensimmäisen aamuvuoron,
Siiri kertoi aamupestistään.

Tämä oli ylipäänsä ensimmäinen työvuoro hänellä
koskaan.
Millaisen koulutuksen hän
oli saanut kioskin moninaisiin tuotteisiin?
– Meille on kerrottu mitä pitää täällä tehdä. Haastavinta
on ehkä jäätelöpallon tekeminen, harjoittelin vähän
kotona.
Nyt hänellä oli edessään
kolmen viikon työrupeama,
missä rytminä on aamuvuoro, vapaa, iltavuoro, vapaa
ja niin edelleen. Eiköhän
heinäkuun edetessä jännitys
ole karissut ja pallot syntyvät rutiinilta. Sinne vaan
kaikki Hutikan kioskille
jäätelöä nauttimaan, että
Siiri ja kumppanit saavat
harjoitusta.
Työllistettyinä Ohjaamo
on rekrytoinut kioskille
kuusi nuorta ja lisäksi valmisteluissa oli kaksi.
– Elokuun puolesta välistä
kuun loppuun saadaan ehkä
vielä 2–3 nuorelle töitä. Lisäksi sivari Arttu hoitaa veneet, Jenni kertoi.
Pyhtään yrittäjät on mahdollistanut kioskin herkuttelutarjonnan lisäksi Leader
Sepran kanssa sup-lautojen,
polkuveneiden ja soutuveneen käytön ja vuokrauksen.
– Kun käyttää vuokralaitettamme, on itse vastuussa
laitteen kunnosta ja omasta

Motellikuja 4 Siltakylä

Polkuveneillen on hauskaa, todistivat Jenni ja Saga.
turvallisuudestaan, painotti
Jenni kauden alussa.
Laudat ja polkuveneet ovatkin olleet kesän menestyksen avaimet. Aluksi niitä oli
tarkoitus vuokrata vain viikolla, mutta kysynnän takia
myös viikonloppuisin asiakkaat saivat nauttia Huutjärvestä ennen kokemattomalla tavalla.

Rantakauden päätösjuhlaa
on suunniteltu lauantaiksi
22. elokuuta, mutta kunnan
varovaisuus koronan takia
saattaa estää ”virallisemman” rantajuhlan. Nuoret
kenties kokoontuvat joka
tapauksessa
perinteisenä
saaristomarkkinalauantaina.
Jänön ei kannata kenties
laittaa kokonaan päätä pensaaseen.

Nykyaikainen varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit luovat asumismukavuutta. Kattavaan varusteluun
kuuluu mm. asuntokohtainen viilennys, lasitetut parvekkeet, lattialämmitys ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä.
Alakerran palveluihin pääsee suoraan hissillä. Keskeinen
ja luonnonläheinen sijainti lisää elämänlaatua ja asumisviihtyvyyttä. Siltakylän keskustan alueella kaikki peruspalvelut kuten päiväkoti, koulut, kirjasto, terveyskeskus
ja kaupat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa

Esimerkkihintoja

Myyntihinta

Velaton hinta

1h+kk
3h+k+s
3h+k+s

45 883,34
87 225,87
199 456,98

99 200,00
195 300,00
220 500,00

31,00m2
63,00m2
70,00m2

Matkaa
pääkaupunkiseudulle vain

60 min

Loistavan keskeiselle paikalle Pyhtään Siltakylään,
Huutjärven rannalle, noussut uudenlainen upea kerrostalo. Kiinteistö Oy Pyhtäänlinnassa yhdistyvät kerrostaloasuminen ja palvelut. Kuusikerroksisen talon neljä
ylintä kerrosta on varattu asuinkäyttöön ja kahteen
alimpaan kerrokseen sijoittuvat Pyhtään kunnanvirasto
sekä erilaisia liiketiloja. Osasta asuntoja avautuu suora
näkymä Huutjärvelle.

Pyhtään
taideseura
osana
festivaalia
Stockfors
Hannu Lehtinen

Tapani Kokko (yllä), Tiia Matikainen (oik. ylh.) ja Maija Kivi (oik. alhaalla).

Vapaa Vyöhyke
Stockforsissa
Nimensä uusinut Stockfors Art Festival
on julistautunut vapaaksi vyöhykkeeksi
4. heinäkuuta elokuun 30. päivään.

16 km
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Pannuhallista konehalliin
siirretty Pyhtään Taideseuran
kesänäyttely oli rikastuttava
kokemus.

VAIN

KOTKAAN

Stockfors Art

|

Stockfors
Hannu Lehtinen

Oma tontti

EDULLINEN
HOITOVASTIKE

RS-PANKKI

Myynti: FH INVEST OY
Porvoon toimisto
Kirkkokatu 1 C,
06100 Porvoo
Avoinna
ma–pe 8.00–16.00

Catarina Helenius
050 466 4889
catarina.helenius@fhinvest.fi
Paula Piela
050 326 1617
paula.piela@fhinvest.fi

Kuukauden
myöhässä
avattu Stockforsin taidenäyttely on hieno kokemus.
Tänä vuonna ei koronan
takia mukana ole opiskelijoita, mutta tilat täyttää
viidentoista ammattikuvataiteilijan ja Pyhtään taideseuran näyttelykokonaisuus.
Kiitos siitä, että näyttely
kuitenkin toteutettiin tänäkin kesänä.
Tällä kerralla voi sanoa, että
vähemmän on enemmän.
Kokonaisuus on jollain
lailla rauhallinen, teokset
saavat tilaa karheassa tehdasmiljöössä. Taiteen ja
tilan vuoropuhelu toimii
vaikuttavammin kuin viime
vuonna Aarne Rankan ja
Jyrki Riekin ensimmäisessä kuratoidussa näyttelyssä.
Kesän näyttelyllä on myös

oma tuottajansa Riikka
Kevo.
– Pitkäaikainen omistautuminen yksityiskohdille lisää
elinvoimaamme ja vahvistaa sitä. Pienille yksityiskohdille
omistautuminen
saa meidät näkemään salaisen elämän lähteestä vaivihkaa tihkuvan kauneuden.
Siksi juuri yksityiskohdat
ovat yksi näyttelyn pääteemoista. Näyttelyn taiteilijoiden aiemman tuotannon
perusteella teoksista voi aistia piirteitä jotka viittaavat
piilotajuiseen ja mystiseen
maailmaan. Teoksista voi
löytää myös ritualistisuuden
elementtejä.
Rituaalisuus näkyy etenkin
Tapani Kokon vaikuttavissa toteemihahmoissa. Niillekin alakerran suuri sali
antaa tilaa. Teoksissa on yksityiskohtia, joihin voi upota pitkäksi aikaa, kierrellen
töitä ja löytäen koko ajan

lisää yksityiskohtia.
Perinteistä kirjontaa yhdistettynä tämän päivän
kannanottoihin ovat Linnea
Saaritsin maailmaa ja maailman rauhaa julistavat työt.
Niissäkin löytyy yksityiskohtia ja kerrostumia vanhoihin 50-luvun isoäitien
käsitöihin.
Pannuhallissa oli vain muutama työ, jotka ansaitsivat
tilan itselleen. Maija Kiven
näyttävä työ päätyseinällä
loi vaikutelman alttaritaulusta. Teos oli kuin tilattu
vanhan salin karkealle seinälle.
On vielä nostettava esiin
Tiia Matikaisen keramiikkaa useammassa paikassa.
Tiilimuuripinnat olivat seinillä kuin maljoina. Niiden
pelkistetyn kuvioinnin ääressä pysähtyi, raunioituneet seinät kerrostuvat ajan
kuluna, samalla ne olivat

kuin katsottavaksi luotuja
itkumuureja, jotka lepattivat
seinällä.
Mielikuvitus on ainoa alue
jossa vapauttamme ei ole
vielä voitu riistää. Näyttelyn
kuraattoreina pyrimme nyt
ja tulevaisuudessa taistelemaan tuon vapauden puolesta, mainitsi tuottaja Kevo
ennakkotiedotteessaan.
Avajaisissa esiintymässä oli
muusikko Yrjänä Sauros.
Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11-17.
Näyttelyssä mukana olevat
taiteilijat ovat Ihana Havo,
Reima Hirvonen, Vilja Joensuu, Maija Kivi, Visa
Knuuttila, Tapani Kokko,
Antti Laitinen, Tiia Matikainen, Helvi Mustonen, Pasi
Mälkiä, Jelina Rahikainen,
Hanna Saarikoski, Linnea
Saarits, Jasu Salmi ja Ella
Tahkolahti

Stockfors Art Fairn osana
jatkaa myös Pyhtään taideseuran kesänäyttely, joka on
aloittanut Stockforsin kesänäyttelytoiminnan. Tällä
kerralla mukana on kaksikymmentäviisi tekijää. Työt
ovat öljy-, akryyli- ja vesiväri- ja huopa-teoksia.
Tilana on muutaman vuoden
pannuhallissa olleen näyttelyn jälkeen taas konehallin
alakerran tila. Taideseuran
näyttely suorastaan huutaa
perinteikkyyttään Stockforsin muun taiteen rinnalla.
Aiheet, kehystykset ja ripustus alleviivaavat hillittyä
järjestystä.
Tilaan istuvaa ripustusta oli
muutamissa töissä. Jaana
Klamin isoille huovutustöille olisi suonut enemmän tilaa ympärille. Liisa Mäkelälle ominainen, pysäyttävä
sininen nousi hänen molemmissa töissään. Risto Paasin klassikkojäljestä nousi
karheat öljyastiat esteettisenä asetelmana. Kokonaisuuden vaikuttavimpia töitä oli

Pia Hinttulan sekatekniikalla toteutettu teos. Samalla sen ripustus leikitteli tilan
varoituksilla. ”Hengenvaara”-kyltti on aiheellinen,
taide voi aiheuttaa henkistä
järkkymistä, positiivista tosin.
Stockforsin kulttuurikesässä 2020 Pyhtään taideseura
ry:n kesänäyttelyssä. Näyttelyssä mukana tänä vuonna Kaija Asikainen, Anu
Depner, Sini Eväkoski,
Erja Haimi, Ritva Hauhia,
Pia Hinttula, Lea Jaakkola, Aarno Jyrkilä, Jaana Klami, Eeva Korjula,
Hannele Lampinen, Anja
K Laukkanen, Jorma Lauren, Anna-Liisa Lönnberg,
Liisa Mäkelä, Risto Paasi,
Mika Palovaaram, Hannu
Polvinen, Siv Rasi, Katja Saastamoinen, Vuokko
Salmenkivi, Raija Tikkanen, Heidi Uotinen, Tuula
Vadell, Riitta Viljanen ja
Pirkko Åkerblom.
Stockfors Art Fair 2020,
avoinna 4. heinäkuuta – 30.
Elokuuta ti–su klo 11–17.
Hannu Lehtinen

Taide voi aiheuttaa elämyksellisen hengenvaaran.
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Hannu Lehtinen

Torilla
kysyttyä
Karhulalainen
kysyi Karhulan
torilla
pelottaako
koronarajoitusten
purku?

Reino Lehtola
– Ei minua pelota. En tiedä
miksi korona on nostettu niin
kauheaksi täällä, Amerikka ja
me ollaan ihan eri.

Ossi Paronen
– Ei oikeastaan pelota.
Tietysti se pelottaa, jos toinen
aalto tulee.

Monialainen ja -kulttuurinen työosuuskunta
kehittää uutta palvelukulttuuria Kotkassa.
Kotka
Hannu Lehtinen

TaitoPro Osuuskunta on
perustettu Kaakonkulman
Kulttuurimylly ry:n ja
Kotkan kaupungin yhteistyöhankkeena. Myllyn Johanna Hasu ja hankkeelle
työskennellyt Jenni Kuustie ajoivat monikulttuurisen
osuuskunnan perustamista.
TaitoPro on noussut itsenäisille jaloilleen tarjoten palveluja IT-apuun, kotiapuun,
terveys- ja hyvinvointipalveluihin, pienyritysten

Osuuskunta
markkinoi
olemassaoloaan ja palvelujaan Kotkan ensimmäisillä
kuukausimarkkinoilla koronarajoitusten jälkeen.
– Mennään promoamaan,
mitä TaitoPro on. Samalla
saadaan asiakasnäkökulmaa
ja kuullaan, miten osuuskunnan halutaan toimivan,
eritteli Niko Palonen.
Hän määritteli asiakkaaksi
kaikki, koska ikähaarukka
on vauvasta vaariin ja yksityisistä yrittäjiin.
– Osuuskunta voi olla monelle vieras käsite, niin asiakkaille kuin mahdollisille

TE-keskuksesta, Cursorista,
Ekamista ja yrittäjäyhdistyksistä.
– Osuuskunnan tarkoitus on
tukea jäsentensä työllistymistä ja kouluttautumista.
Osaamista on laajalti, mitä
osuuskunta kykenee edelleen hyödyntämään.
– Painotamme sitä, että
olemme monialainen ja
-kulttuurinen osuuskunta,
Kutvonen painotti.
Myllyn hankkeen yksi missio oli saada maahanmuuttajille työmahdollisuuksia.
Olemme kehitelleet ajatusta, missä voisi työskennellä

Osuuskunnan tarkoitus on
”
tukea jäsentensä työllistymistä
ja kouluttautumista. ”
Sanna Hiltunen

markkinointipalveluihin sekä
kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien
tuottamiseen
sekä muihin konsultointipalveluihin.
Osuuskunnassa on tällä
hetkellä kymmenkunta jäsentä, joista aktiivisimpia
ovat Niko Palonen, Sanna
Hiltunen, Tanja Kutvonen
ja Jari ”Proffa” Ruotsalainen.
Heillä jokaisella on omat
roolinsa osuuskunnan tunnettuuden
tekemisessä.
Palonen on operatiivinen
vetäjä, Hiltunen vastaa hallinnosta, Kutvonen markkinoinnista ja Ruotsalainen
tietotekniikasta.

osuuskunnan jäsenille, Sanna Hiltunen eritteli haastetta.
Hän on tämän vuoden kevään aikana käynyt läpi
muita suomalaisia osuuskuntia kartoittaen niiden
toimintaideaa ja markkinointia.
Suomessa on suuriakin
osuuskuntamuotoisia toimijoita, Osuuspankki, S-ryhmä, Metsä Group ja Valio.
Hiltunen korosti hyvien
tukijoukkojen ja verkostojen merkitystä. Perustamishanke jatkuu tämän vuoden
loppuun, sen kautta heille on tullut hyvä verkosto

parityöskentelynä.
He painottivat yhteisöllisyyttä, tässä osuuskunnassa
saa jäsenyyden lisäksi yhteisön. Jo nyt yhdeksän jäsenen osuuskunnassa löytyy
aina joku, jolle voi purkaa
omia ajatuksiaan.
Mikäli on kiinnostusta liittyä jäseneksi, mieti onko
sinulla liikeidea tai eritysosaamista, oletko vailla
tukiverkostoa, etsitkö turvallisempaa polkua yrittäjyyteen? TaitoProsta saa
lisätietoa verkko-osoitteesta
http://taito.pro.

Jatta

Matti Horto

Hanna-Irmeli Tentke

– Ei pelota. Meillä oli ihan
riittävä kokemus, kun meillä
oli ravintola kiinni 3 kuukautta.
Koskaan ei Kotkassa ole ollut
suomalaisia turisteja niin paljon
kuin nyt oli. Se pelottaa, kun
koulut alkaa, kun ei ole
ulkolaisia turisteja.

– Pelottaa. Ainakin kaupoissa,
jos joku tulee lähelle.
Muutaman kerron olen sanonut,
että pidetään pientä väliä.
Täytyy olla varovainen ja
huolehtia hygieniasta.

MIELIPIDE

Korkeakouluyhdistyksen
tarkoitus on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki). Yhdistyksen
avulla edistetään ja vahvistetaan tieteellistä tutkimustyötä
Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen,
ammattikorkeakoulun
ja
vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.
Tarve korkeakouluyhdistyksen perustamiseksi on ollut
suuri. Kymenlaaksossa on
vuoden 2018 tilaston mu-

Virkoaisikohan Kyminlinna kesällä 2021?
Kotkalla olisi hyvä olla monia erilaisia vetovoimatekijöitä joilla yrittäjyys lähtisi
kasvuun ja tänne saapuisi
uusia ihmisiä asumaan. Se,
että jotain konkreettista alkaisi tapahtumaan Kyminlinnan suhteen voisi ajoittua ensi kesälle. Nimittäin
ainekset Kyminlinnan nousulle ovat olemassa. Etenkin
kulttuuripiirit ovat ottaneet
innolla vastaan sen idean,
että siellä voitaisiin jotain
järjestää. Luulen myös, että
alueen yrittäjät ovat tiedostaneet sen, että jos portit
avataan ja jotain siellä jär-

jestetään sekä sitä tullaan
katsomaan, niin silloin
siellä voidaan myös myydä
jotain ja tätä kautta työllistää. Kyminlinnan edistämiseksi on myöskin perustettu
yhdistys. Lisäksi koronan
takia tältä vuodelta jäi Kyminlinnan kesäteatterissa
esittämättä Taavi Kassilan
Pertsa ja Kilu näytelmä ja
se siirtyy ensi kesälle. On
täysin mahdollista, että parhaillaan kuvauksissa oleva
Pertsa ja Kilu elokuva tukee Kyminlinnan kesäteatterin suurtuotantoa. Täytyy
myös sanoa, että Kotkan

kaupunki alkaa varovaisesti havahtumaan siihen, että
ehkä kaupungin oman edun
kannalta Kyminlinnan elpyminen voisikin olla hyvä
juttu. Ja onhan se vähän
ironista, että Kotka on Suomen puistopääkaupunki ja
silti siellä on yli 200 vuotta vanha historiallinen linnoitusrakennelma joka on
jätetty tuuliajolle. Tehdään
siis kaikki kaikkemme, että
Kyminlinnan portit avautuisivat keväällä 2021.
Jarno Jäppinen

Opastettuja kävelykierroksia Kotkassa

Kotkan matkailuoppaat vie tutustumaan Kotkaan.
Kotka
Karhulalainen

Ensimmäinen kävelykierros 11. elokuuta vei osallistujat tutustumaan Hellahuoneesta asumaan moderniin
30-luvun funkkisasuntoon
Sunilassa. Kierros tutustutti
tehdasyhdyskuntaan läheisesti liittyneet rakennukset.
Tulevat kierrokset vievät
Kyminlinnaan, Kymin vanhalle hautausmaalle ja veis-

tosten maailmaan.
Sunnuntai 16. elokuuta
klo 18 – 19.30 Kyminlinna venäjäksi , lähtöpaikka
kesäteatterin viereinen lounaisportti.
Tiistai 18. elokuuta klo 18 –
19.30 Tarinaa veistoksista ja
niiden tekijöistä, lähtöpaikka Toivo Pekkasen puisto.
Keskiviikko 2. syyskuuta
klo 18 – 19.30 Kyminlinna,
lähtöpaikka
kesäteatterin
viereinen lounaisportti, Kyminlinnan linnoituksen eri

Illuusio Oy

Kymenlaakson aluekehittäjätahot perustivat
Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen.

Osaajat Sanna Hiltunen (vas.), Jari Ruotsalainen, Tanja Kutvonen ja Niko Palonen.

– No, ei minua oikeastaan
pelota. Jos on tullakseen, niin
sitten tulee. Tietysti sitä yrittää
vältellä ettei ihan ehdoin
tahdoin hakeudu sellaiseen,
missä voisi saada.
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Kymenlaaksoon
perustettiin
korkeakouluyhdistys
Kotka
Hannu Lehtinen

Kotikentän osaajia
palveluksessa

|

vaiheet vuodesta 1791 aina
vuoteen 2005, opastus sekä
suomeksi että venäjäksi.
Tiistai 8. syyskuuta klo 18
– 19.30 Kymin vanha hautausmaa , lähtöpaikka hautausmaan kirkon puoleinen
portti, Muistellaan mennyttä
aikaa ja sen ihmisiä.
Matkailuoppaiden kävelykierrokset ovat maksullisia. Lisätietoja verkko-osoitteesta kotkaguides.fi

kaan sijoitettu vähiten euroja per asukas tki-toimintaan.
Tällä hetkellä tki-toiminta on yli 80 prosenttisesti
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun varassa.
Yhdistyksen perustamisasiakirjan
allekirjoittivat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun,
Kymen
Yrittäjien, Kymenlaakson
kauppakamarin, Kouvola
Innovation Oy:n, Cursor
Oy:n, Kymenlaakson liiton
ja Kymenlaakson kesäyliopiston johto. Myöhemmin
jäseniksi voidaan kutsua
myös muita korkeakoulu- ja

yliopistotoimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin
toimijoita.
Kymenlaakson
korkeakouluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin maakuntajohtaja
Jaakko Mikkola. Kymen
Yrittäjät nimitti korkeakouluyhdistyksen hallitukseen edustajanaan Riitta
Hyppäsen ja hänen varamieheksi Hannu Lehtisen.
Muut hallituksen jäsenet
ovat Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu, Kymenlaakson kesäyliopiston johtaja Elina Ivakko, Cursor
Oy:n toimitusjohtaja David

Perustamiskirjan allekirjoittajana Jaakko Mikkola (istumassa), Hannu Lehtinen
(vas.), Elina Ivakko ja David Lindstöm.
Lindström, Kymenlaakson
kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen
sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori
Heikki Saastamoinen.
Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan erityisesti
Kymenlaakson
älykkään
erikoistumisen
strategian
mukaisia kärkialoja.
Kymenlaaksossa on käynnissä useita merkittäviä
teollisuuden investointiprojekteja, esimerkkeinä Data

Center (Google) ja muut
uudet projektit. Nämä ja
tulevat sijoittumis- tai investointiprojektit tarvitsevat
korkeatasoista tutkimusta
oman tki-toimintansa tueksi sekä uusien tuotteiden
ja yritystoiminnan aikaan
saamiseksi. Kymenlaakson
kanssa sijoittuvista yrityksistä kilpailevilla seuduilla
on olemassa vakiintunutta
tki-yhteistyötä yliopistojen
kanssa, mikä on ollut näiden
seutujen selkeä kilpailuetu.
– Korkeakouluyhdistyksen

perustajajäseniksi
kutsutut tahot jakavat yhteisen
huolen maakunnan tulevaisuudesta.
Kymenlaakson
korkeakouluyhdistys mahdollistaa rahoituksen kokoajana laajapohjaisemman
yliopistotason
tutkimuksen rahoituksen saamisen
maakuntaan. Yhdistyksen
perustamisella tavoitellaan
maakunnan
tki-menojen
lisäämistä vähintään koko
Suomen keskitasolle, totesi
Mikkola.

KOLUMNI

Osallisuuden merkitys kasvaa ja
löytää uusia muotoja
Korona vaikuttaa yhä yhteisöjen ja yritysten toimintaan arjessa. Kun on pakko,
ihminen ja yhteisöt, - kuten
työ- tai yrittäjäporukka,
harrasteryhmä tai naapurusto- sopeutuvat yllättävän
nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin. Yhteisö voi vahvistua, jos se on alun perin
ollut toimiva. Haastava aika
antaa mahdollisuuden tarkastella omia yhteisöjämme; missä olemme vahvoja,
missä haavoittuvia? Mikä
merkitys minulle on sillä,
että olen osa yhteisöjä – ja
mitä voin tehdä, jotta yhteisöni olisivat vahvempia.
Keväällä kodit täyttyivät
ihmisistä, kun lapset opiskelivat ja vanhemmat tekivät etätöitä – senioriväen
kodit tuntuivat ehkä tyhjiltä, kun vieraita ei käynyt.
Alun haasteiden, kuten tilan ja laitteiden sekä ajan
riittävyyden selvittyä arkirytmi löytyi eri tavoin eri
kodeissa. Osallisena olemiseen löytyi uusia muoto-

ja – siirryttiin käyttämään
Teams-kokouksia ja Whatsap-videopuheluita. Näin
tavoitettiin myös vanhuksia.
Kunnat joutuivat etsimään
ratkaisuja palvelujen tuottamiseen ja etäopetus toimi pääosin hyvin. Yrittäjät
osallistuivat
ratkaisujen
löytymiseen; ravintolat alkoivat tarjoamaan annosten
kotiinkuljetuspalveluja ja
kaupat kehittivät nettiostosja toimituspalveluja. Vapaaehtoiset aktivoituivat tarjoamaan apua riskiryhmille.
Haluttiin siis osallistua, jotta löydettiin yhdessä keinoja
tilanteesta selviämiseen.
Kahden kuukauden etävaiheen jälkeen olemme
kesän ajan totutelleet ’normaalimpaan arkeen’. Moni
aikuinen totesi, että töitä
saa hoidettua kotoa käsin,
eikä toimistolle ajamiselle
päivittäin ole välttämättä
tarvetta. Luonto kiittää vähentyneestä autoliikenteestä
ja perhe lisääntyneestä yhdessäoloajasta. Kotiinkul-

jetuspalvelut säilyvät ehkä
jatkossakin, mahdollistaen
maaseudulla
laajemman
palvelutarjonnan.
Koulujen muutaman viikon
aukiolo ennen lomia osoitti, että erillään olo muista
kuin perheyhteisöstä alkoi
painaa monia. Nuoret viettävät aikaa netissä, mutta se
ei korvaa kavereiden tapaamista kasvotusten ja suurin
osa koululaisista halusi palata kouluun. Työasiat hoituvat toki tietokoneella ja
tiimipalaverit netissä, mutta jotain jää puuttumaan;
ei ole osallisuuden tuntua,
kun työyhteisö ei ole koossa kasvotusten – vaivaton
ja luonteva vuorovaikutus
puuttuu. Toivottavasti pääsemme nyt syksyllä palaamaan normaaliin rytmiin,
eikä tarvetta palata koronan
rajoittamaan toimintaan tule
ainakaan ihan saman tien.
Leader Sepran päätehtävä on yhteisöjä ja yrittäjiä
osallistavaa, ja siksi tilanne on nyt hankala. Kuin-

JUTTUVINKIT

ka osallistamme asukkaita
miettimään oman kylän tai
harrasteyhteisön toimintaa,
kun moni epäröi osallistumista tapaamisiin? Miten
rohkaisemme pienyrittäjää
toimintansa kehittämiseen
ja tekemään investointeja,
kun tulevaisuus näyttää taloudellisesti epävarmalta?
Sähköisistä
tilaisuuksista
puuttuu vuorovaikutteisuus,
ja yhteisöllinen tunnelma,
mikä on osallistamisessa
keskeistä.
Katse on pidettävä tulevaisuudessa: elämä normalisoituu joskus, vaikkei palaa
ennalleen. Leader-toiminnassa valmistelemme syksyn aikana ohjelmia, jotka
vaikuttavat hankerahoitukseen vuoden 2027 loppuun
asti – on aika osallistua ja
vaikuttaa! Nautitaan loppukesästä ja valmistaudutaan
syksyyn positiivisesti.
Marjo Tolvanen
toiminnanjohtaja
Leader Sepra

lehti@illuusio.fi

SINUN
MAINOKSESI
TÄLLÄ
PAIKALLA
Seuraava lehti ilmestyy
16.9.2020
Mediamyynti:
jp.honkala@outlook.com
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Paine purkautuu urheiluun
Koronapandemian
aiheuttamien poikkeusolojen
hellitettyä jalkapallokausi
käynnistyy kiivaimmillaan,
ja elokuu merkitsee FC KTP:ssa todellisia ”härkäviikkoja”. Tapahtumia riittää
niin arkeen kuin viikonlopuille. Seura avasi alkusyksyn tapahtumia medialle.
Paikallisottelu FC KTP –
MYPA nähtiin jo viime viikolla Arto Tolsa Areenalla.
Myös naisten mittelö kolmosen kärkikamppailu FC
KTP – PU-62 Mikkelistä
koettiin viime lauantaina.
Ennen peliä ja sen jälkeen
oli järjestetty elävää musiikkia ja muuta viihdettä Areenan ravintola-alueella iltamyöhään asti. Lavalla olivat
muun muassa Ella Tepponen, Bablo ja Ihmeneloset.
Naisten kamppailun teemana oli saada Suomen ennätys naisten alasarjojen katsojaluvuissa.

Harrastejalkapalloilun
leikkimieliset
Crocs-turnaukset Arto Tolsa Areenalla 14. elokuuta (firmasarja)
ja 22. elokuuta 2020 (harraste- ja kaveriporukat).
– Kyseessä oli kymmenes
firmasarjan kisa, kertoi FC
KTP:n markkinointipäällikkö Jari-Pekka Gummerus.
Harraste- ja kaveriporukoiden joukkueille kisa oli
tänä vuonna ensimmäinen.
Seurasta kerrottiin, että
joukkueita laajennettiin osin
tilanteen vuoksi, rahaa ei ole
tullut toimintaan sisään niin
helposti kuin aikaisempina
vuosina.
– Joukkueissa on neljä pelaajaa samaan aikaan kentällä, kenttä on kooltaan 20
x 10 metriä ja maaleina on
jääkiekkomaalit.
Kyse on siis varsin sähäkästä pelistä, kun on hyväkuntoisia pelaajia mukana. Eikä
pelkästään se, että joukkueita on kivasti mukana, myös
yleisöä toivotaan näihin
Crocs-turnauksiin.
– Ei haittaa vaikka olisi yleisöä, Gummerus virnistää.

Perinnepäivä
kunnioittaa takavuosien sankareita.
Elokuun 15. päivänä KTP
viettää jalkapalloilun perinnepäivää, jolloin kunnioitetaan takavuosien sankareita, muistellaan seuran
saavutuksia
unohtamatta
kuitenkaan tämänkään päivän toimintaa. Tapahtumia
riittää aamusta asti, ja päivä
huipentuu alkuillasta Ykkösen otteluun ”Tolsalla”,
jossa 93-vuotias kotijoukkue kohtaa toisen vanhan
ja maineikkaan seuran Vaasan Palloseuran (perustettu
1924).
Perinnepäivä
käynnistyy
Kotkan torilla kello 11 pelipaitakilpailulla. Jokainen
voi tulla paikalle valitsemassaan pelipaidassa ja kertoa sen tarinan kaikille. Jokainen osallistuja saa lipun
iltapäivän Ykkösen otteluun
KTP–VPS.
Sarjoja on kaksi, KTP:n
paidat ja muut seurapaidat.
Voittajille on luvassa hienoja palkintoja.
Kello 12 torikahvila Kaks7:ssa julkaistaan toimit-

E18- tien varrella, kotkanautotalo.fi
Kyminlinnantie 22, p 05 2264 100

Paikkakunnan edullisin

taja Kimmo Muttilaisen
kirjoittama henkilöhistoria
Arto Tolsa – Yksi yhdestätoista.
Nostalgiaa ja vanhoja mestareita on luvassa ennen
Ykkösen ottelua Arto Tolsa
-areenalla. KTP:n edellisestä Suomen cupin voitosta
tulee kuluneeksi 40 vuotta.
Paikalle on kutsuttu voittoisan joukkueen kaikki
vielä elossa olevat pelaajat. Heidän lisäkseen myös

RENGASHOTELLI
SOITA
19€
00

Yhteistä iloa joukkueen kesken.
vanhempia mestareita tulee
paikalle.
Ottelun jälkeen areenan ravintolassa pidetään jalkapallohenkinen huutokauppa.
KTP:n
infotilaisuudessa
kerrattiin koronapandemian
yleisötapahtumille aiheuttamat poikkeustilamääräykset. Peleissä täytyy edelleen
säilyttää turvavälit, vaikka
katsomoiden lohkottaminen
ei ole.
– Se on kuitenkin helpoin
Hannu Lehtinen

tapa säilyttää turvavälit,
Gummerus totesi.
Heiltäkin on tulossa yleisölle ohjeistusta, joka on vielä
muokkauksen alla. Viimeistellyt, kaikki viranomaisohjeistuksetkin huomioon
ottavat ohjeet saadaan peleihin mukaan.
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Tilat kaikkiin
tapahtumiin



Varaa tapahtuma-areena:
044 7165774 sampo@karhulanhovi.fi
Yli viisi tuntia juoksevien startti nytkähti liikkeelle ensimmäisenä.

Huutjärvi
Pyhtääläinen

Urheilutapahtumia ei ole
juurikaan järjestetty Kotkan-Haminan seudulla tänä
kesänä. Yksi kuitenkin jär-

jestettiin, se oli Reiskan maraton lauantaina 1. elokuuta,
missä juostiin täysi maraton, puolikas 21 km, 10 km
ja lasten maraton. Lapset
juoksivat 100, 300 ja 900
metriä.

Aamun ensimmäisessä lähdössä lähtivät kaksitoista
juoksijaa, joiden aika tulee
olemaan yli viisi tuntia. Mukana oli veteraanejaa, joilla
on kuitenkin satoja maratoneja takana, parhaalla jopa

yli 2 300. Hans Mannsten
Helsingistä oli juossut tänä
vuonna 47 maratonia. Onni
Siltala oli joukon vanhin,
hän sai onnittelut aamun
Onnensävel
ohjelmassa
Yleisaradiossa. Tässä lähdössä lähti myös matkaan
Reino Uusitalo.
Maali oli siirretty koulun
pihalle. Siitä juoksijat pää-

Tapahtuma keräsi reilut
sata juoksijaa.
Lue Reiskan
maratonin kaikki tulokset verkko-osoitteesta: https://www.
karhulanliikkeenharjoittajat.fi/karhulalainen/uutiset/reiskan-maraton-juostiin-pyhtaalla/

Valmistettava
aineisto
7.9.2020 mennessä.
Ilmoitusaineisto
ja ilmoitukset
toimitetaan
osoitteeseen
jp.honkala@outlook.com




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025




SEURAAVA
KARHULALAINEN
ILMESTYY
16.9.2020

Valmis
ilmoitusaineisto
tulee olla toimituksessa
9.9.2020 mennessä.

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI
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Pomppulinnat,vesijetit, esiintymislavat...



sivät suoraan pukuhuoneisiin. Ensimmäiset juoksijat
saapuivat maaliin samaan
aikaan, kun urheilukentällä
juostiin lasten maratonia.
Päämatkan maalin siirto oli
onnistunut ratkaisu. Puolimaratonin juossut Onni
Siltala tuli maaliin ajassa
3.44.56,0.

käsinpesut | sisäpuhdistukset
myllytykset | vahaukset | pinnoitukset
kalvotukset | teippaukset | optimoinnit

Vuokraa välineet
hauskanpitoon

 

Reiskan maraton
juostiin Pyhtäällä

- Ei ihan tavallinen autopesula -
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Kotkansaaret.fi/
Ismo Räty p.044 055 7491

044 2599 600



Ensimmäisessä lähdössä mukana oli
juoksun vanhin Onni Siltala.
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KTP

KTP:n koronapandemian takia kielletty
toiminta, alkaa purkautua voimakkaana.
Kotka
Hannu Lehtinen

Monipuolinen autopalveluiden talo
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• Kylmähuoltopalvelut





• Jäähdytys- ja
lämmitysjärjestelmät
• Lämpöpumput

korkeintaan 2000 merkkiä
l

lehti@illuusio.fi

Maa- ja merirakentaminen

l

Merikuljetukset

l

Ruoppaukset l

antti.vuorenpalo@kotkanmerityo.fi



 




  
  

KUSTANTAJA
Kotpytham Oy
JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
p. 029 001 0043
MEDIAMYYNTI
Jari-Pekka Honkala
p. 041 315 1343
jp.honkala@outlook.com
ILMOITUSHINNAT
(alv 0 %) 4-väri
Etusivu
1,45 €/pmm
Etus., kulmat 120 €/kpl (2x40)
Sivu 3
1,20 €/pmm
Takasivu
1,20 €/pmm
Teksti
1,10 €/ pmm
TOIMITUS
Päätoimittaja Hannu Lehtinen
p. 0400 433 020
lehti@illuusio.fi
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka
SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka
ILMOITUSVALMISTUS
Kai Savolainen
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
esteen johdosta tapahtuvasta
ilmestymisen keskeytymisestä.
Seuraava Karhulalainen
ilmestyy 16.9.2020
© Koskee Karhulalaisen
toimesta valmistettua aineistoa.
Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston (JSN) periaatteita.

16

Ilmestymispäivä keskiviikko 12.8.2020

|

nro. 6/2020

Kimmo Muttilaisen arkisto ja kirjan kansi.

Kimmo Muttilaisen
kirjan julkistamistilaisuus on
Kotkassa lauantaina
15. elokuuta kello 12
torin varren
baari Kaks7:ssa.
Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.
Arto Tolsa – Yksi yhdestätoista
Kirjoittaja: Kimmo Muttilainen
Kustantaja: VK-Kustannus Oy
Painopaikka: Otava Kirjapaino,
Keuruu
Kuvat:
Lauri Sorvoja,
Tolsan kotialbumi
Taitto ja
ulkoasu:
Juhana Peltomaa
Copyright © Kimmo Muttilainen
ISBN:
978-951-9147-85-7

Kirjailija Kimmo Muttilainen esitteli Arto Tolsa–paitaansa.

Yksi yhdestätoista –
kirja Arto Tolsasta
Kimmo Muttilainen on koonnut kirjan
jalkapallolegenda Arto Tolsasta.
Kotka
Hannu Lehtinen

kuvan ihmisestä
Arto Tolsa.

nimeltä

Kotkalaisesta
jalkapallolegendasta, Arto Tolsasta,
kertovan
muistelmateoksen julkistamistilaisuus on
lauantaina 15. elokuuta.
Kirjoittaja on turkulaistunut kotkalainen, toimittaja
Kimmo Muttilainen, joka
kertoo julkistamistilaisuudessa kirjan syntyvaiheista.
”Arto Tolsa oli aikansa suosituin
suomalaisjalkapalloilija. Hänestä tuli kautta
aikojen vasta kuudes suomalainen
jalkapalloilija,
joka solmi ammattilaissopimuksen maamme rajojen
ulkopuolelle. Vielä 1970-luvulla Arto oli pitkään ainoa
suomalainen, joka sai elantonsa jalkapallosta.”
Näin Muttilainen aloittaa
urheilijaelämäkerran.
Kiinnostus tarttuu lukijaan,
vaikka jalkapallo ei ole koskaan ollut erityinen kiinnostuksen kohde. Ihmiset sen
sijaan ovat. Muttilainen on
kirjoittanut haastatteluihin
perustuvan,
kiinnostavan

Arto Tolsaa voi hyvällä
syyllä pitää yhtenä menestyneimmistä suomalaisista
jalkapalloilijoista. Kotkassa
syntynyt, kasvanut ja siellä
jalkapallo-oppinsa saanut
pelaaja ennätti tehdä yli

aikana voitti kaksi Belgian
Cupin mestaruutta.
Kotkaan paluun jälkeen
Arton peliura vielä jatkui,
mutta asettuminen takaisin
vanhaan
kotikaupunkiin
tuotti haasteita. Lopulta hän
menehtyi ennenaikaisesti
vain 43-vuotiaana. Kirjassa
Muttilainen tuo lisävalais-

Arto Tolsa oli
”
aikansa suosituin
suomalaisjalkapalloilija. ”
Kimmo Muttilainen

100 SM-maalia ennen kuin
24-vuotiaana sai ammattilaissopimuksen Belgian
pääsarjassa
pelanneesta
Beerschotista.
Keskushyökkääjänä uransa aloittanut Arto onnistui
vaikeuksien kautta lunastamaan itselleen pelipaikan
belgialaisjoukkueesta tehden lopulta peräti 10-vuotisen ammattilaisuran, jonka

tusta tähänkin asiaan.
Arto Tolsa – Yksi yhdestätoista on ennen kaikkea tarina ihmisestä, joka omistautui täysin jalkapallolle.
Mikä sinut sai tarttumaan
Arto Tolsaan, Kimmo Muttilainen?
– Oma-aloitteisuus, oma
kiinnostus Arto Tolsaa kohtaan jo 16-vuotiaasta. Ys-

tävystyin KTP:n otteluissa
olleen kuuluttajan, vihreävalkoisen äänen Seppo
Paanasen kanssa. Hän tiesi
Arto Tolsasta. Minulle piirtyi kuva, että Tolsa on ollut
aika kova jätkä. Kymmenkunta vuotta sitten päädyin
tekemään hänestä kirjan.
Muttilainen jututti ihmisiä,
haastateltavia oli lopulta
111. Sen lisäksi hän kahlasi sanomalehtiarkistot ja
Yleisradion vanhat jutut.
Arto Tolsasta ei liiaksi internetistä löydy.
Kirjan kirjoittamiseen Muttilainen oli saanut Suomen
tietokirjailijoilta
esikoiskirjailija-apurahan.
Työkiireet venytti koko kirjan
valmistumisprosessin kymmeneksi vuodeksi. Itse kirjoittaminen lopulta kevään
koronaepidemian
aikana
meni kahdessa kuukaudessa. Hän kertoi, että rakenne
oli selvänä mielessä ja kevään aikana sen sai päätökseen, 450-sivuinen tietokirja
on valmis.
Siihen aikaan sai olla kolme
ulkomaalaista joukkueessa.
– Alku oli hankala, mutta
Arto lunasti paikkansa. Beerschot oli Belgian pääsarja-

joukkue, jonka sijoitukset
vaihtelivat keskitason molemmin puolin.
Arto Tolsa voitti seuran
paidassa myös viimeisen
pelinsä Belgian Cupin loppuottelun.
–Hän oli aikansa kovin pelaaja, 1960–70–80 –luvuilla jalkapalloa seuranneille,
ihan ikoninen, pelitaidoiltaan voi verrata Litmaseen
ja Hyypiään.
Haastatteluissa
Tolsasta
syntyi kuva herkästä miehestä. Herkkä oli sana, jonka toisti monet haastateltavat.
– Herkkyys näkyi siinä, miten hän osasi oppia ja omaksua jalkapallon syvimmän
olemuksen
Mikä hänestä teki hyvän
jalkapalloilijan herkkyyden
lisäksi?
– Iso koko, mutta lisäksi äärimmäisen hyvä pelikäsitys.
Hän näki liberona nähdä ja
ymmrtää peliä äärettömän
hyvin. Hän toi suomalaiseen
jalkapalloon, että peliä voi
pelata myös lyhyillä potkuilla laitaan.
Muttilainen kuvasi Tolsan
taitavuutta näytöillä, 130
ottelua keskushyökkääjänä,
joissa hän teki 108 maalia.
Se on edelleen kovin suomalainen tulos.
Suomessa ei edes ymmärretty, kuinka suureen asemaan Tolsa ylsi Belgiassa.
Oli ja on yhä vieläkin täysin poikkeuksellista, että
suomalainen pelaaja valitaan joukkueensa kapteeniksi. Tolsan kulttipelaajan
maineesta kertoo se, kun
hänet valittiin Beerschotin
100-vuotishistoriikissa yhtenä pelaajana seuran kaikkien aikojen avauskokoonpanoon.
Belgian viimeisessä pelissä
oli 50 000 katsojaa. Kotkassa luvut olivat aika paljon
pienemmät.

– Silloin ei tiedetty mitä on
ammattilaisuus. Nykyään
tiedetään, kun voi netistä
seurata kaiken. Aikanaan
Yle lähetti toimittajan, joka
kysyi ”sinä siis teet todella
vain jalkapalloa”.
Tolsa palasi Belgia–vuosien
jälkeen
kotikaupunkiinsa
Kotkaan. Peliura päättyi
kasvattajaseurassa KTP:ssä
vuonna 1982.
– Vuonna 1979 hän pelasi
reilut puoli kautta, 1980 ja
1981 täydet kaudet. Vuonna
1982 oli vain yksi peli.
Tolsan arkeen oli tullut alkoholi jo Belgiassa. Ongelmat
vain pahenivat jalkapallouran ehtoopuolella. Millaista
alamäki oli?
– Palatessaan Suomeen täällä oli menty jalkapallossa
eteenpäin. Tolsa ehkä luuli,
että se on yhä meillä harrastetasoista. Pelaajat ottivat
lajin tosissaan, harjoitusten
jälkeen ei enää lähdetty baarin kautta kotiin. Tolsa oli
kuitenkin vielä niin hyvä,
että pystyi pelaamaan krapulassakin.
Laskeutuiko hänen elämässään vielä kirkas auringonlasku?
– Olihan hänelle henkireikä
omat lapset, hän oli charmantti herrasmies, vaikka
juomat maistuisikin. Oli
pilkahduksia paremmasta.
Häntä yritettiin monin tavoin auttaa, ei hän jäänyt
yksin, vaikka nykyään niin
puhutaankin.
Elokuussa tulee Arto Tolsan
syntymästä tuli 9. elokuuta
kuluneeksi 75 vuotta.
Muttilaisen teoksessa on
todella kyse kirjasta, ensimmäiset kuvat löytyvät
kannen jälkeen vasta sivulta
225. Taittaja Juhana Peltomaa on onnistunut, 450-sivun teos on helposti luettavissa ja imee koko ajan
eteenpäin.

