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Karhulan vihreille dyyneille tulee keväällä patsaita.

Karhulan dyyneille patsaita
Karhulan linja-autoaseman vihreät dyynit kehittyvät taideprojektin myötä keväällä.
Karhula
Hannu Lehtinen

Karhulan linja-autoaseman
purkamisen jälkeen tontille
ajettiin hiekkakumpareita.
Vihreät kumpareet ovat puhuttaneet linja-autoja odottavia matkustajia ja kansaa
torin ympärillä. Jäljistä
päätelleen ainakin pyöräilijät ovat ottaneet kumpareet
ilolla vastaan. Pientä mäkipyöräilyä ja taitoajoa on
harjoiteltu runsaasti jäljistä
päätellen.
– On hienoa, että kumpareisiin jää ihmisten jälki jo nyt,
mainitsi satunnainen ohikulkija kuvaustilanteessa.

Taideprojekti lähti liikkeelle kaupunkisuunnittelun
johdolla, kun eri toimialojen virkamiehiä kokoontui
linja-autoaseman dyyneille
miettimään, miten aluetta

Kotkaan. Millainen kuva jää
mieleen, kun matka pysähtyy hetkeksi Karhulaan?
Pian tämän jälkeen Lastenkulttuurikeskus otti vastuun
lähteä viemään hanketta yh-

luokkalaisten kanssa, kertoi hankkeen vetäjä Henni
Kiri.
– Kulttuuripolulla synnytetään viisi veistosta, jotka
rakentuvat tulevan kevään

suunnitella veistokset ja
tehdä niistä pienoismallit.
Helmi-maaliskuun aikana
niitä tutkitaan ja arvioidaan,
lopuksi jokaisesta koulusta
valitaan yksi veistos toteu-

Kulttuuripolulla synnytetään viisi
”veistosta,
jotka rakentuvat tulevan
kevään aikana dyyneille. ”
Henni Kiri, hankkeen vetäjä

voisi tehdä viihtyisämmäksi.
Samalla nousi huomio siitä,
miten kiinteistö on monelle Kotkan läpi matkaavalle
samalla myös käyntikortti

dessä koulujen kanssa.
– Ollaan lähdetty tekemään
yhdessä Kotkan kulttuurikasvatusohjelman mukaista
kulttuuripolkua kahdeksas-

aikana dyyneille.
Hanke on lähtenyt viiden
koulun yhteisenä projektina
marraskuussa suunnittelulla. Kouluissa nuoret saavat

tettavaksi.
– Lopullinen rakennusaikataulu ei ole vielä ihan selvä,
koska emme tiedä millainen
talvi tai kevät on tulossa.

Oppilaille on päädytty
antamaan
materiaaliksi
erilaisia kivimateriaaleja,
joita löytyy kaupungin puisto-osaston varikoilta.
– Veistoksissa käytetään
kierrätysmateriaaleja. Kiviaines on valittu siksikin, että
se on säätä kestävää.
Nuorille annetaan pienoismallivaiheeseen puupalikoita, mistä he tekevät pienoismallit.
Teosten teemaksi tai aiheeksi on annettu Elämän voima.
Jatkuu sivulla 3.
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Riskiryhmien kausiinfluenssarokotukset
Riskiryhmien
kausi-influenssarokotukset Kymsoten alueella alkavat marraskuun lopussa
Riskiryhmille
tarkoitetut
maksuttomat influenssarokotukset alkavat Kymenlaaksossa marraskuun 23.
päivästä alkaen. Rokotuksia
annetaan lukuisissa Kymsoten toimipaikoissa.
Haminassa, Kotkassa ja
Kouvolassa influenssarokotukset toteutetaan vain ajanvarauksella. Rokotusaikoja

voi varata 2. marraskuuta
2020 alkaen. Pyhtäällä,
Miehikkälässä ja Virolahdella rokotukset toteutetaan
ilman ajanvarausta.
Vuoden 2020 kausi-influenssarokotusten tarkemmat kuntakohtaiset aikataulut julkaistaan Kymsoten
verkkosivuilla 30.10.2020
osoitteessa www.kymsote.
fi/kausi-influenssarokotukset.
Lisätietoja: www.kymsote.
fi/kausi-influenssarokotukset

Koronavirustilanne perustason Suun terveydenhuollon
vaiheessa Kymenlaaksossa
puhelinnumerot muuttuvat
Koronavirustilanne Kymenlaaksossa edelleen perus- Kymsoten suun terveydenhuollon ajanvarauksen
tason vaiheessa, vaikka tartuntamäärät kasvussa.
puhelinnumerot muuttuvat 12.11.2020
Kotka

Kymenlaaksossa
todettiin viikonloppuna 30.10.1.11.2020 yhteensä 25 uutta
koronavirustartuntaa. Tartunnat alueella alkavat olla
päivittäisiä. Tartunnat ja
niiden myötä altistuneiden
määrät ovat olleet kasvussa
viimeisen kahden viikon aikana.
Suurista
tartuntamääristä
huolimatta koronavirustilanne on Kymenlaaksossa
edelleen
perusvaiheessa.
Syyskuun alussa sosiaali- ja
terveysministeriö antoi toimintasuunnitelman, jossa
alueiden epidemiologinen

tilannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Sen mukaisesti
alueella voidaan tehdä erilaisia suosituksia ja rajoituksia.
Tartuntojen määrä ei ole ainoa kriteeri, kun arvioidaan
koronatilanteen
vaihetta.
Siihen vaikuttaa kokonaiskuva taudista alueella.
Kymsote on onnistunut tartuntojen jäljityksessä ja tartuntaketjuja on pystytty selvittämään hyvin. Alueella
ei esiinny juurikaan tartuntoja, joiden lähteestä ei ole
varmaa tietoa. Kymsotessa
on alusta alkaen panostettu

selvitystyöhön ja resursseja
tähän on lisätty entisestään.
Viime päivinä todetuista
tartunnoista valtaosa liittyy
tiedossa oleviin ketjuihin,
joita on useampia. Kyseessä
on esimerkiksi jo tiedossa
olleiden koronavirustartuntojen jatkotartuntoja perheen sisällä. Tai jo altistuneiksi tiedetyillä henkilöillä
todetaan koronavirustartunta. Tällaisissa tapauksissa
henkilöt ovat olleet karanteenissa jo ennen testein todettua koronavirustartuntaa.
Altistumiset ja tartunnat on
pääosin tapahtuneet syyslomaviikon aikana tai sen jälkeisessä karanteenissa.

Kotka

Kymsoten suun terveydenhuolto siirtyy puhelinpalvelussaan käyttämään uutta
ajanvarauksen puhelinjärjestelmää 12. marraskuuta
2020 ja samalla ajanvarauksen puhelinnumerot muuttuvat. Vanhoista puhelinnumeroista on puheluiden
uudelleen ohjaus kuuden
kuukauden ajan uusiin numeroihin. Palveluajat pysyvät ennallaan eli puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo
8-15.
Puhelinpalvelun valikot pysyvät ennallaan Kotkassa.

Asiakkaalla on mahdollisuus jatkossa peruuttaa aikansa tekstiviestillä myös
palveluaikojen
ulkopuolella. Huomioittehan, että
tekstiviestit käsitellään vasta seuraavana arkipäivänä.
Joitain ajanvarauksia voi
peruuttaa myös Kymsoten
eAsioinnin kautta. Ilta- ja
viikonloppu päivystyksen
aikoja ei voi peruuttaa.
Uudistuksesta 12. marraskuuta 2020 alkaen kaikki suun terveydenhuollon
puhelut nauhoitetaan. Nau-

hoitettuja puheluita voidaan
tarvittaessa käyttää henkilöstön koulutukseen ja ohjaukseen sekä epäselvien
tilanteiden selvittämiseen.
Muutokset eivät koske ilta-,
viikonloppu tai arkipyhien
kiirevastaanottoa,
johon
ajan varaaminen tapahtuu
edelleen päivystysapunumerosta 116 117 tai KOKS:n leuka- ja suusairauksien
poliklinikkaa.
Suun terveydenhuollon uusi
ajanvarauksen puhelinnumero Kotkassa on 05 220
2200.

Suun terveydenhuollon uusi ajanvarauksen
puhelinnumero Kotkassa on 05 220 2200

KAIKISSA KYMSOTEN SAIRAALOISSA JA MUISSA TOIMIPISTEISSÄ ASIOIVIA
VELVOITETAAN KÄYTTÄMÄÄN SUU-NENÄSUOJUSTA ELI MASKIA.
Tämä velvoitus koskee ennen kaikkea saattajia ja vierailijoita, mutta myös kaikkia asiakkaita,
joilla ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia

Vastaamon tietomurron kohteena myös
Kymsoten potilaita
Vastaamon tietomurto koskee todennäköisesti myös Kymsoten potilaita.
Kotka

Yksityinen
Psykoterapiakeskus Vastaamo on
joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Myös
Vastaamon asiakkaat ovat
saaneet kiristyssähköposteja. Keskusrikospoliisi tutkii
tietomurtoa.
Tietomurto koskee ainakin
ennen marraskuuta 2018,

mahdollisesti myös marraskuun 2018 ja maaliskuun
2019 välillä Vastaamossa
kirjattuja asiakastietoja. Tietomurto koskee Vastaamon
asiakastietojärjestelmää.
Kymsoten potilastietojärjestelmiin ei ole murtauduttu.
Kymsote ei lähetä uusia
potilaita Vastaamoon ennen
kuin Vastaamon tietojärjestelmien tietoturva on varmistettu.

Tietomurto koskee todennäköisesti niitä Kymsoten
potilaita, jotka ovat olleet
Vastaamossa
asiakkaina
1.1.2016–31.3.2019 Carean,
Kymenlaakson kuntien tai
Kymsoten maksusitoumuksella. Tietomurto koskee
myös niitä Vastaamon asiakkaita, jotka ovat hakeutuneet Vastaamon asiakkaiksi
muiden toimijoiden kautta
tai omatoimisesti edellä

mainittuna ajankohtana.
Vastaamossa on ollut Kelan järjestämässä vaativassa
lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja Kelan tukemassa
kuntoutuspsykoterapiassa
asiakkaita, joilla on voinut
olla samalla hoitosuhde em.
organisaatioihin. Tietomurto koskee todennäköisesti
myös heitä.
Lisäksi tietomurto voi koskea Vastaamossa asioinei-

den potilaiden huoltajien ja
yhteyshenkilöiden nimi- ja
yhteystietoja.
Tarkasta tietosi, jotka
voivat olla tietomurron
kohteena. Sen teet tekemällä rekisteritietojen tarkastuspyynnön Vastaamolle. Vastaamo on yhteydessä
kaikkiin asiakkaisiin, joita
tietomurto koskee.
Jos tilanne ahdistaa sinua,

älä jää yksin. Voit ottaa
yhteyttä omaan hoitavaan
tahoosi tai kriisi- ja keskusteluapua tarjoaviin tahoihin
Jos havaitset, että tietojasi
on levitetty tai olet saanut
tietomurtoon liittyvän kiristysviestin, tee rikosilmoitus.
Älä vastaa kiristysviestiin
tai maksa kiristäjälle. Keskusrikospoliisi on koonnut
tiedotteeseensa toimintaohjeita. Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti poliisin
verkkopalvelussa tai asioimalla poliisin toimipisteessä.
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Karhulan paikka
tunnustettava

Jatkoa etusivulta.

– Muuten nuorten luomistyötä ei ole rajattu mitenkään. On ajateltu, että
poikkeusaika on jo rajannut pidempään positiivista
yhteisöllisyyttä, joten asetettiin aiheeksi positiivista
kohti menevä teemallinen
rajaus. Ei viritetä ainakaan
mihinkään toivottomuuteen.
Kiri peräänkuulutti ajattelua, mistä ihmiset saavat
voimaa, mistä voisi syntyä
elämän voima.
Kouluilla nuoret saavat
käydä suunnitteluvaiheessa
keskusteluja näkökulmista, millä lähestyvät aihetta.
Kuvataideopettajat ohjaavat heidän työskentelyään
suunnittelussa.
Niille oppilaille, joilla ei
hankkeen aikana kuulu kuvataidekurssit, käy kaupungin taidekasvattaja Heini
Nieminen pitämässä erikseen tunteja kouluilla.
Henni Kiri toivoi hankkeen
avaavan samalla nuorten

Oikaisu

Karhulalainen-lehdessä
14. lokakuuta 2020 Sijoittuminen Haminaan -artikkelin
kuvituskuvana ollut kuvaoli mainittu virheellisesti
Kotkan kaupungin kuvaksi.
Kuva on HaminaKotka Satama Oy:n.

Vihreä hiekka dyyneihin on ylijäämä hiekkaa,

minkä puistotoimi toi Katariinasta. Tammisotilaiden
alle levitettyä hiekkaa jäi yli, joten se päätettiin tuoda
dyyneiksi Karhulaan. Alun perin se on norjalaista,
oliivinväristä hiekkaa, jota puistotoimi sai toimintansa
lopettaneelta betonitehtaalta Mussalosta.
Hiekka on luonnonväriltään vihreää. Se on
rakenteeltaan painavaa, siksi sen muoto pysyy
kovassakin käytössä melko hyvin.

silmiä huomaamaan, kuinka
paljon lopulta Kotkassa on
patsaita ja julkisia yhteisiä
tiloja.
Keväällä nähdään koululaisten patsaat, joiden on
suunniteltu jäävän pysyviksi, kun sitten joskus koko
koulukeskus ja Karhulan
keskustan
arkkitehtuurisuunnitelma
valmistuu.

Karhulalainen-lehdessä
14. lokakuuta 2020 Hotelli
Jokipuisto avataan -artikkelissa mainittiin, että Kotkan
Saaret Oy omistaa Rakinkotkan. Rakinkotkan omistaa haminalainen Pertti Illi.
Kotkan Saaret Oy omistaa
Rankin saaren.

Niille sijoilleen ne eivät
välttämättä jää, mutta suunnitelmissa
huomioidaan
niille paikka.
Viisi patsasta voivat olla
abstrakteja tai näköispatsaita, sitä ei ole rajattu. Kirin
mielestä kiinnostavaa on
myös viiden teoksen välinen kommunikaatio, kun ne
lopulta sijoittuvat dyyneille.

JUTTUVINKIT
lehti@illuusio.fi

Sunilan tehtaalla
suuronnettomuusharjoitus

Karhula on aikanaan syntynyt niille sijoilleen, missä se
on, tietyistä painavista syistä. Silloiset kehittäjät ovat
katsoneet paikan joen ja
tien risteysaluella parhaaksi
mahdolliseksi.
Tien merkitys on suuri,
mutta tiedonkulun kannalta se on menettänyt painoarvonsa kuin postilaitos
konsanaan. Sen sijaan joki
on edelleen keskeinen teollisuuden kannalta. Se voisi
olla myös suurempi matkailun kannalta. Matkailutulo
on suurempi kuin Suomen
metsäteollisuuden vientitulot. Hyödynnämekö jokea ja
Karhulaa matkailussa? Uskallan sanoa, että ei.
Koko
Kotkan–Haminan
sedun matkailu on varsin
nuorta,
ammattimaisesti
toimivista matkailualan yrityksistä vanhimmat eivät
ole vielä kolmeakymmentä. Toinen hallitseva piirre
matkailussa on perhe. Matkailuyrityksemme ovat pääosin perheyrityksiä, pieniä
toimijoita, jotka eivät arvaa
satsata isosti.
Kymijoen rannat on suurelta

osin metsäyhtiön omaisuutta edelleen, sekin on esteenä
matkailun kehittämiselle.
Joen varteen ei ole päässyt
syntymään matkailupalveluja, majoitusta, vesiaktiviteettejä tai kulttuuriin pohjaavia tarinoita.
Kissanhännän veto Kotkan
saaren ja Karhulan välillä
on jatkunut 1970-luvulta,
kun Karhula liitettiin Kotkaan. Silti Kotkan merkittävin nähtävyys on hyödyntämättä Kyminlinnassa.
Meidän päättäjämme eivät osaa kehittää kuin yhtä
kohdetta kerrallaan, nyt se
on Kantasataman toinen
yritys. Ensimmäin outlet jo
haudattiin, koetetaan tapahtumakeskusta. Jonkinlaista
elämää voi syntyä Kotkan
saarelle, kun ammattikorkeakoulun kampus rakennetaan sinne. Silti se ei takaa
Kotkan vetovoimaisuutta
viisi kilometriä päätiestä
syrjässä. Maantietoa ei voi
muuttaa, ellei rakenna kokonaan uutta tielinjausta
Kotkan saaren kautta.

täisi kehittää Karhulasta
matkailun kärjen Kotkaan.
Rohkaisisi yrittäjiä panostamaan suurempaan matkailun kehittämiseen, tukisi
neuvotteluissa joen ja sen
rantojen
hyödyntämistä
matkailukäyttöön. Ottaisi
Karhulan arvorakennukset
ja rikkaan kulttuurin osaksi
tarinaa, jolla myydään koko
Kotkan matkailua. Jos olisi
fiksu päättäjä, ottaisi Karhulan matkailussa sille paikalle, missä sen kuuluu olla.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

Jos olisi fiksu päättäjä, päät-

Kotkan kaupunki

Viime viikolla oli suuronnettomuusharjoitus Sunilan tehtaalla.
Sunila
Karhulalainen

Kymenlaakson pelastuslaitos ja Stora Enso Sunilan
tehdas järjestivät Sunilan
tehdasalueella suuronnettomuusharjoituksen torstaina
5. marraskuuta 2020 aamupäivällä. Harjoituksen
vuoksi Sunilan tehdasalueen ympäristössä oli runsaasti hälytysajoneuvoja.
Harjoituksen aikana Sunilan alueella soitettiin ns.
kokeilumerkkiä, joka on 7
sekunnin pituinen tasainen
ääni. Kokeilumerkki kuului
tehdasalueen lisäksi Sunilan
asuntoalueella ja mahdolli-

sesti laajemminkin, muun
muassa Rauhalassa, Itärannassa, Popinniemessä ja
Suulisniemessä.
Pelastusviranomaiset kehottivat lisäksi kotkalaisia seuraamaan torstaiaamupäivän
aikana puhelimiin ladattavaa 112 Suomi -sovellusta,
jonka kautta Hätäkeskuslaitos lähetti alueellisia vaara- ja viranomaistiedotteita.
Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi
Android- ja iPhone-puhelimiin.
Sunilan tehtaalla järjestettävä suuronnettomuusharjoitus on lakisääteinen Seveso-direktiivin mukainen

harjoitus, jonka tarkoituksena on testata tuotantolaitoksen sisäistä pelastussuunnitelmaa, pelastuslaitoksen
suuronnettomuusvalmiutta
sekä harjoittaa viranomaisyhteistyötä. Suuronnettomuusharjoituksessa harjoitellaan
pelastustoimintaa
sellaisessa
onnettomuusvaihtoehdossa, jonka vaikutukset ulottuisivat myös
tehdasalueen ulkopuolelle.
Harjoituksessa ovat Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Stora Enson lisäksi
mukana Kotkan kaupunki,
HaminaKotka Satama Oy,
Hätäkeskuslaitos, Poliisi,
Kymsote Ensihoito ja AVI.

Suuronnettomuuden varalta harjoitellaan määräajoin teollisuuslaitoksissa.
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KULTTUURI

Kaupunkikalenteri ja
jouluikkunoita

Merikeskus
Vellamon
Ruumassa on 3.-27.11.2020
esillä kuvataiteilija Tatjana
Dmitrievan taidetta. Näyttelyyn voi tutustua Ruuman
aukioloaikoina ti, to-pe 10–
17, ke 10–20, la-ma suljettu.
Vapaa pääsy.
Tatjana Dmitrieva on Venäjän luovan taiteilijaliiton jäsen, Luovien naisten
taiteilijayhdistyksen Iridan
jäsen ja Venäjän taiteilijoiden ammattiliiton jäsen. Lisäksi hän on saksan kielen
opettaja ja kääntäjä. Hän on
osallistunut kansainvälisiin
näyttelyihin mm. Ranskassa
(Portbail), Bosniassa, Italiassa (Rooma) sekä Suomessa.

Tänä vuonna Kotkassa
avautuu myös erilainen
joulukalenteri:
kaupunkikalenteri.
Kotka

Jouluikkunoilla jouluntunnelmaa. Kotkan Kauppatie
ry kutsuu taas yrityksiä mukaan luomaan joulutunnelmaa Kotkaan Jouluiset näyteikkunat -tempauksellaan.
Kauniit jouluikkunasomistukset houkuttelevat, ilahduttavat, antavat virikkeitä
ja innostavat joulukaupoille.
Pimeän aikaan etenkin valot
luovat erityistä tunnelmaa.
Jouluiset ikkunat ”avautuvat” lauantaina 21.11.2020.
”Tänä vuonna ikkunoissa
toivotaan erityisesti kiinnitettävän huomiota valaistukseen.
– Tässä ikään kuin harjoitellaan ensi vuodelle suunniteltua valofestivaalia varten,
kertoi Kotkan Kauppatien
toiminnanjohtaja
Samuli
Kansa. Jouluiset ikkunakuvat julkaistaan Kotkan
Kauppatien netti- ja Facebook-sivuilla, joissa kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan kilpailun. Kolme
onnekasta voittaa Kotkan
Kauppatien tarjoaman 20
€:n lahjakortin valitsemaansa kampanjaan osallistuvaan
yritykseen.
Kysy tarkemmat ohjeet ja
ilmoita yrityksesi mukaan
12.11. mennessä osoitteeseen info@kotkankauppatie.fi. Tempaukseen voivat
osallistua kaikki Kotkassa
toimivat yritykset ja osallistuminen on maksutonta.

Jouluinen konsertti
Kymin kirkossa
Kotkalainen useita konsertteja viime vuosina pitänyt laulaja Tapio Jokinen
pitää Kymin kirkossa jo viidennen joulukonserttinsa.
Hänen kanssaan esiintyvät
myös Jarmo Kaijansinkko,
piano ja Aleksei Kalatsev,

sello. Mukana myös nuoria
esiintyjiä.
Torstaina 3. joulukuuta 2020
klo 18. Konserttiin on vapaa
pääsy. Konsertin jälkeen
ovilla vapaaehtoinen kolehti
Kotka-Kymin Seurakunnan
diakonian perhetyölle.

Eeva Ahosen roolissa Anne Niilola.

Näytelmän työkeskuksessa ommellaan pupujusseja.

Masennuskomedia – on
osattava nauraa itselleen
Näytelmä siitä, miten jotkut uupuu, kun
heillä on liikaa töitä ja toiset masentuu, kun
heillä ei ole lainkaan töitä.
Kotka
Hannu Lehtinen

Masennuskomedia
sai
ensi-iltansa lauantaina 7.
marraskuuta Kotkan Kaupunginteatterissa Suurella
näyttämöllä. Näytelmä on
Kirsikka Saaren ja Jenni
Toivoniemen käsikirjoittama ja se on kirjoitettu
näytelmän ohjaajan Mari
Rantasilan alkuperäisidean
pohjalta. Pääroolissa, Eeva
Ahosena, nähdään kaupunginteatterin oma näyttelijä, Anne Niilola. Muissa
rooleissa ovat tetterin omat
näyttelijät Kari Kukkonen,
Miia Maaranen, Osku
Haavisto ja Lise Holmberg. Vierailijoina ovat
Aapo Puusti Teatterikorkeakoulusta ja Sami Harjula Helsingistä.
Tarina kertoo suuren metalliyhtiön johtajasta Eeva
Ahosesta, joka on työlleen
omistautunut viisikymppinen nainen. Eeva saa työpaikallaan totaalisen hermoromahduksen – ja potkut,
joiden jälkeen kukaan ei
halua palkata häntä. Lääkärin kehotuksesta Eeva lähtee
vastentahtoisesti
tutustumaan mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen, jossa
Eeva huomaa pian luotsaa-

vansa huippuunsa hiottua
tehostamisprojektia ja perinpohjaista työkulttuurin
muutosta. Mutta onnistuuko
tämä mielenterveyskuntoutujilta? Ja onnistuuko se Eevalta? Inhimillinen komedia
kuvaa kilpailuyhteiskunnan

singissä Paloheinän työkeskuksessa, missä hän kävi ottamassa valokopioita, koska
ne olivat halpoja. Hän ihaili
työkeskuksen johtajaa
– Miten hyvä johtaja hän oli
ja miten hyvän ilmapiirin
hän loi sinne työkeskuk-

Työ määrittää
”ihmistä
ja sitä,
miten häntä
arvostetaan.
Mari Rantasila, ohjaaja
muottiin itsensä pakottavan
ihmisen rimpuilua, kontrollintarvetta ja itsepetosta hillittömän hauskasti, oivaltavasti ja suurella sydämellä.
– Työ määrittää ihmistä ja
sitä, miten häntä arvostetaan, totesi ohjaaja Mari
Rantasila esityksen teosesittelyssä ennen ensi-iltaa. Se
on yksi yhteiskuntamme
peruspilareista. Suhde työhön on kuitenkin muuttunut
sukupolvien myötä.
Alun perin elokuvaksi ideoidun näytelmän idea syntyi
ohjaajalle 1990-luvulla Hel-

”

seen. Mietin miksei oikeissa
töissä näe tällaista ilmapiiriä, miten jokaisen persoonallisuus otetaan huomioon,
jokainen tekisi töitä omien
resurssiensa mukaan ja
kaikien
henkilökohtaisia
ominaissuksia käytettäisiin
hyväksi. Silloin päätin, että
joskus teen tästä esityksen.
Ohjaaja ja käsikirjoittajat
viettivät Helsingissä kuntoutujien parissa aikaa kirjoitusprosessin aikana.
– Näytelmän kirjoitusvaiheessa yksi kuntoutuja sanoi työkeskuksesssa, kai

siitä tulee hauska, älä vaan
tee mitään uhrijuttua. Kuntoutujat itse käyttävät todella mustaa huumoria omasta
tilanteestaan. Se on niin vakava aihe, että se menee paremmin läpi, kun käsittelee
vähän huumorin keinoin.
Myös Kotkassa työryhmä
kävi tutustumassa Kakspy
Palvelujen työkeskuksiin.
Tämä oli tuonut aiheen lähemmäs tekijöitä ja auttoi
ymmärtämään monia tarinassa käsiteltäviä asioita ja
ihmisiä.
– Tekijöiden on myös osattava nauraa itselleen. Tehdessä on pitänyt samalla
arvioida omaa suhdetta
työhön. Näyttelijät ovat löytäneet hahmoista paljon tunnistettavaa. Aina pitää tehdä
paras versio itsestään, joka
on aika kuluttavaa.
Masennuskomedia on visuaalinen esitys, joka on lavastuksen videoilla ja kuvilla tuotu selkeästi Kotkaan.
Jos esitykset pyörivät suunnitellusti, eikä korona sulje yhteiskuntaa enempää,
näyttelijä Anne Niilola pääsee myös kevään esityksissä
juhlimaan Eeva Ahosen roolilla 30–vuotista näyttelijän
uraansa.

Näytelmän
kantaesitys
on ollut Suomen
Kansallisteatterissa
2017.
Muut tekijät
Lavastus Minna Santakari (vier.)
Pukusuunnittelu Iita Torvinen
Valosuunnittelu ja -toteutus Ada Halonen
Äänisuunnittelu ja -toteutus Kaj Gynther
Videosuunnittelu Mari Rantasila,
Minna Santakari,Niklas Malinen
Video- ja stillkuvatoteutus Niklas Malinen



    


 







 




  
  

Korona on tuonut, ja näyttää siltä että tuo koko ajan
lisää, tummia pilviä myös
Kotkan-Haminan
seudun
taivaalle. Samalla näemme
onneksi myös merkkejä siitä, että pitkällä tähtäimellä
olemme rakentamassa entistä valoisampaa tulevaisuutta.
Elinkeinoelämä on toimivan yhteiskunnan peruspilareita. Koronan kaikista
vaikutuksista ei vielä ole
tilastotietoa, mutta pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna seudulla toimivien
yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on nousussa. Tämä
voi hyvinkin olla lähtökohta
positiiviselle kierteelle. Toinen lähtökohta positiiviselle kierteelle ovat seudulle
suutautuvat
investoinnit.
Investoinnit todistavat, että
seutuumme ja sen tulevaisuuteen luotetaan.

Tällä en halua sanoa, että tilanne on helppo. Ja Korona
ja sen vaikutukset tekevät
siitä entistä vaikeamman
ja suorastaan dramaattisen.
Meidän pitääkin erittäin
vahvasti fokusoida yritysten
ja elinkeinoelämän tukemiseen tässä ja nyt. Mutta samalla koen, että nostamalla
katseemme voimme myös
nähdä sitä kuuluisaa valoa
tunnelissa.
Tilanne pitää nähdä positiivisena haasteena. Meillä
on velvollisuus jatkaa sitä
pitkäjänteistä työtä, jota
seudulla on tuloksellisesti
tehty. Haastankin kaikkia
mukaan omilla toimenpiteillään hyödyntämään ja
vahvistamaan saavutettuja
positiivisia trendejä. Cursor
tulee kuten aina tekemään
parhaansa.
David Lindström

Karhulalaiseen (korkeintaan 2000 merkkiä)
lehti@illuusio.fi

Kukkasidontaa
elämän erilaisiin hetkiin

Kukkasidontaa elämän erilaisiin hetkiin

Mahlamäentie 1  05 228 5015  kukkia@ruonalankukka.com

Mahlamäentie 1 p. 05 22850115
kukkia@ruonalankukka.com

Tällä kupongilla

Pimeänajonkoulutus veloituksetta
KÄSIKIRJOITUS KIRSIKKA SAARI JA JENNI TOIVONIEMI
MARI RANTASILAN ALKUPERÄISIDEAN POHJALTA
OHJAUS MARI RANTASILA PÄÄROOLISSA ANNE NIILOLA
Lippuvaraukset ja lisätiedot turvalliseen teatterivierailuun
www.kotkanteatteri.fi, www.lippu.fi ja teatteriliput@kotka.fi sekä
puh. 05 234 4199 / teatteriliput@kotka.fi (ti–pe 11–17 ja 2 h ennen esityksiä)

B-kortin tai Riskikoulutuksen yhteydessä
marras- ja joulukuussa!

N
ULLINE
-VASTU TTAJA
KOULU
p.050 375 1781

Tällä kupongilla
PIGMENTOINNIT -10%

Kestopigmentointi kulmat 275€
Microblading 250€
Mirabrows p.0442852483
varaa.timma.fi/mirabrows
Vesivallinaukioa 5 a, Kotka
Voimassa 2020 loppuun asti

Valmis ilmoitusaineisto
tulee olla toimituksessa
9.12.2020 mennessä.

nina@karhulalainenlehti.fi

Osoituksena positiivisesta kierteestä toimii myös
Tilastokeskuksen
tuoreet
luvut jotka osoittavat, että
pitkän negatiivisen trendin
jälkeen työpaikkojen määrä
kasvaa tasaisesti. Tämä on
erittäin tärkeä ja ilahduttava
trendimuutos. Kun seudulla
pystyy elättämään itsensä,
tänne jäädään. Ja kun tänne
syntyy uusia työpaikkoja,
niin tänne muutetaan.
Ja työpaikkojen määrä taas
lienee ainakin osasyy siihen, että olemme nähneet
ensimmäiset epäviralliset
signaalit myös siitä, että
muuttoliike on muuttumassa positiiviseksi. Ja positiivinen muuttoliike tulee taas
puolestaan
vaikuttamaan
positiivisesti seudun asukkaiden määrään. Kun tähän
vielä lisätään, että seutu
näyttää kiinnostavan myös
nuoria opiskelijoita, niin positiivisen kierteen osat alkavat olla valmiit.

MIELIPIDEKIRJOITUKSET

SEURAAVA
KARHULALAINEN
ILMESTYY
16.12.2020

Ilmoitusaineisto
ja ilmoitukset
toimitetaan osoitteeseen
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Positiivinen kierre

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA

Valmistettava aineisto
7.12.2020 mennessä.

|

KOLUMNI

www.kotkanteatteri.fi

JukkaPekka Inkisen ideoimassa Kotkan Joulukalenteri 2020 -tempauksessa
avautuu jossain päin Kotkaa
ikkunaluukku päivittäin klo
9 joulukuun alusta aattoon
asti. Tempauksella on tarkoitus tuottaa kotkalaisille
hyvää joulumieltä ja nostaa
paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä esille.
– Tällaisena aikana on tärkeää, että yhteisöllisyys
nostaa päätään ja kaupunkilaiset ovat valmiita tekemään asioita yhteisen hyvän
puolesta, totesi Jukka-Pekka
Inkinen. Tavoitteena on löytää vähintään 24 yritystä/
yhdistystä, jotka toteuttavat
oman kalenteriluukun sovittuna päivänä. Yritys vastaa
itse kalenteriluukun toteutuksesta ja sen kustannuksista, mutta mitään ulkopuolisia kuluja tempaukseen
osallistumisesta ei synny.
Facebookiin on perustettu ”Kotkan Joulukalenteri
2020” -ryhmä, johon voivat
liittyä kaikki oman kalenteriluukun toteuttamisesta
kiinnostuneet. Ryhmässä on
tarkoitus organisoida kalenterien toteutus yhdessä.
Facebookiin on perustettu
myös ”Kotkan Joulukalenteri” -sivu, jossa tulevien
kalenteriluukkujen sijaintia
markkinoidaan. Jouluiset
näyteikkunat ja Kotkan Joulukalenteri ovat hyvän mielen jouluisia tempauksia,
joiden toivotaan ilahdutta-

van kotkalaisia ja tuovan
paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä esille.

Tatjana
Dmitrievan
taidetta

Valokuva: Tommi Mattila
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Tällä kupongilla
Treenaat Huumalla
20€/4vkoa
Voimassa 2020.
Koskee uusia asiakkaita. (1/asiakas)

Huumantie 5
p. 045 1253277
clubhuuma.fi

|
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Hannu Lehtinen

Kiitos uskollisille asiakkailleni
kuluneista vuosista

Jos teistä tuntuu oudolta, että minä en ole tiskin takana, niin
minustakin tuntuu oudolta olla kotona keskellä arkipäivää.
Eiköhän me tähän totuta. Aikakausi.

EHDOTA HENKILÖÄ
haastateltavaksi
lehti@illuusio.fi

Terveisin, Ritva
Vesitorninkatu 2
p. 05 262 526

RS KOURU




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet
Ritva Penttilä-Molander (vas.) ja Tanja Aaltio.



Puh. 040 553 2025

Mukana
arjessa ja unelmissa.
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Karhulan liikkeenharjoittajat

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

Ilmestymispäivä keskiviikko 11.11.2020

el

Karhulan liikkeenharjoittajat
kiittävät asiakkaitaan yrittäjien
palvelujen käyttämisestä.

nro. 9/2020

sp

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.

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

|

07

Ilmestymispäivä keskiviikko 11.11.2020

02

6

OmaSp Kotka, Kirkkokatu 16
Palvelemme ma-pe 9.30-16.30
sekä osoitteeessa omasp.fi

TERVETULOA MYYMÄLÄÄMME
KARHULAN TORILLE!
Lotta Seppänen 040 180 4667 lotta.seppanen@zacus.com

Uusi yrittäjä
hyvinvointisi parhaaksi
Karhulan torin sisäkulmauksessa
Aito-kauppa on saanut uuden yrittäjän.

Karhula
Hannu Lehtinen

Aiemmin Yrtti-City nimellä vuodesta 1972 lähtien
palvellut
hyvinvointialan
liike on saanut uuden yrittäjän. Lähes kolmekymmentä
vuotta yrittäjänä ollut Ritva
Penttilä-Molander haki itselleen jatkajaa ja se löytyi
tavallaan läheltä. Syntyjään
karhulalainen,
nykyisin
pyhtääläinen Tanja Aaltio
otti haasteen vastaan. Parhaillaan on menossa siirtymä, saattaen vaihdossa tapahtuva yrityksen luovutus
tuo uuden, innokkaan tekijän ja vanhan kokemuksen
yhteen.
Karhulan
Aito–kauppa
palvelee vankalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella
asiakkaiden
hyvinvoinnin
parhaaksi.
Palvelussa otetaan aina huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja sairaudet sekä
jo käytössä olevat lisäravinteet ja lääkitykset. Ammattitaitoinen palvelu on ollut
liikkeessä sydämen asia asiakkaan terveyden parhaaksi.
Aito hyvän olon kauppa on
täysin suomalainen, elämäniloinen ja luonnonmukainen terveyskauppojen
ketju. Aito–kauppiaat ovat
koulutettuja ja lämminhenkisiä asiantuntijoita, joiden
intohimona on sinun terveytesi ja aito hyvä olo. Ketjuun kuuluu yli 50 kauppaa
ympäri Suomen sekä verkkokauppa.

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

www.zacus.com
KOTIMAISET KEITTIÖ-, KYLPYHUONE- JA MUUT KIINTOKALUSTEET

Mediyrtti Oy on ostanut
liiketoiminnan Penttilä-Molanderilta. Kaupan ulospäin
näkyvä nimi on Aito hyvän
olon kauppa, sen kasvot jatkossa ovat Tanja Aaltion.
Yrityksen taustalla on hänen

lisäkseen myös kaksi muuta
osakasta Bengt Kevin ja
Tero Juvonen.
– Tämä on hyvin hidas siirtymä uudelle omistajalle, ei
tällaiseen liikkeeseen pysty
siirtymään päivässä tai kahdessa, Aaltio totesi. – Meillä
on ollut jo reilu kuukausi
siirtymää ja tarvetta on jatkossakin ainakin silloin tällöin.
Hän kehui väistyvää omistajaa suuresta avusta. Sitä
on tulossa myöhemminkin
silloin tällöin.
– Ritva on ollut äärimmäisen hyvä tuki toiminnan
aloittamiseen.
Aaltio on taustaltaan koulutettu hieroja. Hän on
työskennellyt kanjonin toisella puolella Medilifen
hyvinvointilklinikalla. Kokemusta on kertynyt myös
lisäravinnevalmisteita valmistavassa yrityksessä.
Hän on kotoisin Karhulasta,
missä asui ensimmäiset parikymmentä vuotta. Sitten
elämä on vienyt Pyhtäälle
asumaan. Yrittäjänä hän on
toiminut toiminimellä, mikä
nyt innosti laajempaan yritystoimintaan?
– Ehkä se oli itsensä haastaminen, olin jo pitkään
miettinyt tuotantopuolelta
siirtymistä muihin tehtäviin.
Sitten tuli tilaisuus ja minua
pyydettiin tähän. Ei se ota
jos ei anna.
Uudet omistajat ovat pitkälti tyytyväisiä liikkeen
tuoterepertuaariin.
– Meillä on jonkin verran
ajatuksia. Lahjatavara puoli
saa olla, sinne lisätään ekokosmetiikkaa, luonnonmukaisia pesuaineita ja urheilun lisäaineita.
Kaupan aukioloajat pysyvät
samana.

Nimi ikkunoissakin on nyt
Aito – hyvän olon kauppa
Karhula. Entinen nimi Yrtti-City jää pois Ritvan myötä.
Onko liikkeellä selkeästi
tunnistettavia asiakasryhmiä?
– Asiakkaita ovat ikääntyvät ja keski-ikäiset ihmiset,
Aaltio eritteli. – Sitten on
+40–vuotiaat itsestään huolta pitävät naiset, jotka ovat
lisääntyneet asiakaskunnassa.
Suosituimpia tuotteita ovat
erilaiset vastustuskykyä ja
vatsantoimintaan liittyvät
tuotteet. Etupäässä ostetaan
vitamiineja ja elintarviketuotteita.
Miten korona on vaikuttanut asiakaskuntaan? Siihen
osaa vastata vanha kauppias
Penttilä-Molander.
– Ihmiset ovat alkaneet
kiinnittää huomiota, että peruskunto on hyvä. Ihan selvästi on kiinnostuttu omasta
hyvinvoinnista ja tankataan
lisäaineita.
Hänen mukaansa korona ei
ole merkittävästi vaikuttanut kaupankäyntiin. Vaikka
liikkuminen kaupoissa on
vähentynyt, ostot sinänsä
ovat hieman lisääntyneet.
Sen sijaan viimeisen kahdentoista vuoden aikana terveyskauppa-ala on kasvanut
huomattavasti.
Aito–kaupan tuotteet luokitellaan elintarvikkeiksi,
joita myydään ravintolisinä. Kaksi muuta päätuoteryhmää ovat lahjatavarat ja
kosmetiikka. Yhteistyö näkyy sujuvan hyvin pienessä
kaupassa.
Naiset naurahtivat, että ensimmäinen yhdessä tehty
päätös oli kuitenkin käydä
ostamassa possot Karhulan
torilta.
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Hannu Lehtinen

KULTTUURI

Huutjärvellä
kerättiin roskia
Noin sadan pyhtääläisen voimin
siistittiin Huutjärven ja Siltakylän
yhteisiä ulkoilualueita.
Huutjärvi
Pyhtääläinen

Huutjärven koulun vanhempainyhdistys ry järjesti
toistamiseen puhdas Pyhtää-tapahtumaan, jossa tänä
vuonna yhteistyössä olivat
Pyhtään kunta, ohjaamo,
Eaglekarting ja K-Market
Siltis sekä Pyhtään yrittäjät.
Pyhtään naisvoimistelijat
toivat puolet osallistujamäärästä, kun he osallistuivat
keskiviikon lasten jumpparyhmien kanssa tapahtu-

maan
sisäliikunnatuntien
sijaan.
– Paikalla oli eri-ikäisiä
osallistujia, nuorisoa saatiin houkuteltua, kun saivat
kuulla, että kerääjille on tiedossa siivoamisen jälkeen
makkarat ja kaakaot, kertoi
Kati Almgren vanhempainyhdistyksestä.
Pyhtään nuorisotoimi osallistui myös nuorten kanssa
jo tiistaina seikkailukerholaisten kanssa näihin
roskatalkoisiin ja saivat
melkoisen määrän kerättyä

Pyhtään kultturitalon luovuutta kannattelemassa Vesa Ristimäki (vas.), Jouni Eho ja Netta Norro.

Huutjärven rannan polun
varsilta.
Pyhtään koulut osallistuivat
myös koulupäivän aikana
talkoisiin opettajien johdolla.
Yleisin roska oli edelleen
tupakantumppi. Suklaapatukka kääreet olivat myös
nyt tippuneet enempi maahan kuin roskakoriin.
Viime vuoteen nähden kuitenkin roskia kertyi vähemmän keräilijöiden mukaan,
vaikka keräilijöitä oli tänä
vuonna enemmän. Sen si-

Innokkaat keräilijät Samu Kiiski (vas.) ja Wili Almgren.
jaan sitäkin ihmeellisempiä
roskia tuli kerättyä, kuten
supparilaatikko, pakoputki
ja ostoskori.
– Huutjärven vanhempain-

yhdistyksen hallitus kiittää
kaikkia yhteistyökumppaneista ja osallistuneita ja
toivottaa jatkossakin ihmiset tervetulleiksi järjestettä-

viin tapahtumiimme joista
ilmoitamme yleensä kotisivuillamme.

Neljän naisen
näyttely Loviisassa

Joulussa Taidekeskus Almintalon
yläkerrassa naisten yhteisnäyttely.
Loviisa

Joulukuun 1. päivästä alkavasta yhteisnäyttelyssä
ovat mukana taiteilijat Porvoosta, Pyhtäältä ja Kotkasta. Tekijät kuvasivat vaatimattomasti, että tarjoutui
mahdollisuus, joten se yhdisti.
– Kuulun Kotkan ja Pyhtään Taideseuroihin. Olen
työskennellyt noin parikymmentä vuotta. Käytän
akvarelli- ja mustevärejä,
jonkin verran pastelleja.
Kokeilemalla erilaisia menetelmiä, siveltimillä, ilman
tai mitä ikinä mieleen tuleekaan, löydän aina jotain
uutta. Kuljen paljon luonnossa, metsissä ja merenranta poluilla, joista haen
vaikutteita, kertoi teostensa
Anja Laukkanen, Tönöt

taustoista kotkalainen Anja
Laukkanen.
Muut tekijät ovat Seija
Westman, Anna-Liisa Lönnberg ja Siv-Ann Antell.
Pyhtäällä syntynyt, nykyisin
Kotkassa asuva Seija Westman on
erikoistunut herkkiin, persoonallisiin ja tunnelmallisiin akvarelleihin. Aiheina
hänellä on useimmiten fiktiiviset henkilökuvat, sekä
eläinaiheet. Öljy- ja akryylillä työskentely ovat myös
hänelle tuttua.
Tussipesutyöt ja öljyväri
ovat Anna-Liisa Lönnbergin vahvuus. Hän on ollut

pitkään Pyhtään Taidesuran
aktiivi ja vaikuttaja. Edellisessä taideseuran vuosinäyttelyssä hänellä oli esillä
hauraan kaunis teos Valo,
joka myytiin ensimmäisenä
näyttelystä.
Porvoolainen Siv-Ann Antell on tunnettu posliinista
ja lasimaalauksista. Hän on
toiminut myös harrastusten
puolesta teatterin lavastajana, puvustajana, maskeeraajana ja ohjaajana. Hänen korujaan, kynttilöitään
sekä puu, kivi ja lasi töitä
on myynnissä käsityöpuoti Rouva Hulda Huolettomassa.

TILAA LEHTI

jakelualueen ulkopuolelle
lehti@illuusio.fi
Lähetyskulut 2,40 € / lehti

Pyhtään
kulttuuritalo
vanhaan
kunnanvirastoon
Kauppakirja allekirjoitettiin viime
viikolla kiinteistön omistuksesta.
Siltakylä
Hannu Lehtinen

Kiinteistökaupalla uudet
toimijat ovat synnyttämässä
Pyhtäälle kulttuurikeskusta, missä sijaa on niin paikalliselle tekemiselle kuin
laajemminkin taiteilijoiden
residenssitoimintaan, kursseihin ja monenlaisiin tapahtumiin.
Kunnanjohtaja Jouni Eho
kertoi, miten idea ja kauppa lähti etenemään, kun
pyhtääläinen Emilia Vesalainen-Pellas otti yhteyttä
asialla, löytyykö kunnasta
paikkaa, missä voisi pitää
laulutunteja. Sopraano kokeili vanhaa kunnantaloa ja
sai Ehon vakuuttumaan, että
Pyhtäällä voisi olla potentiaalia kulttuurin ja luovien
alojen tilalle. Yhteydenotto
tapahtuma-alan vaikuttaja
Vesa Ristimäkeen eteni
tämänkin innostuessa kiinteistön mahdollisuuksista.
Lokakuun lopussa kunnanhallitus hyväksyi Ristimäen
tarjouksen 32 500 euroa.
Kaupan ehtona on myös että
Sepra rahoittaa hanketta 120

000 eurolla. Sepran hallitus
hyväksyi hankkeen, joka
odottaa vielä ELY-keskuksen oikeellisuustarkistusta. Sepran tuella Ristimäki
ja kulttuurituottaja Netta
Norro totesivat pystyvänsä
tarjoamaan tiloja yleishyödylliseen hintaan etenkin
toimistosiivestä.
Uudet omistajat kertoivat
perustaneensa yleishyödyllisen yrityksen tälle pyhtääläiselle projektille.
Pyhtään Kulttuuritalo Oy:n
tarkoitus on yksityisen ja
yleisen yhdistäminen.
– Itelläni on ollut haave etsiä vapaa-ajanviettopaikkaa,
koronatilannekin vaikutti
siihen, että tässä maailmantilanteessa pitää luoda pysyvämpiä paikkoja, missä pääsee pois Helsingin keskusta,
kertoi Norro tilaisuudessa.
Tässä syntyi ajatus, missä
voisi yhdistää yksityinen,
yleinen ja luovuus.
Ristimäki on kemiläissyntyinen kulttuurialan vaikuttaja. Historiassa hän on ollut
kehittämässä Tampereella
Tullikamari klubia ja Van-

haa Ylioppilastaloa. Sen
jälkeen hän perusti yrityksen PopZoo, joka oli muun
muassa kehittämässä Helsingin Kaapelitehdasta ja
Juhlaviikkojen Telttaa.
Kaupantekotilaisuudessa
kulttuuritalon esittely oli
lähinnä ideoiden esittelyä,
mitä kaikkea toimintaa vanhalla kunnantalolla voisi
olla.
Norro on päätyössään porvoolaisen kulttuuriosuuskunta Lilithin palkkalistoilla. Lilith on Suomen suurin,
noin 450 kulttuurintekijän
työosuuskunta.
Ristimäki korosti, että Lilithin jäsenistössä on etenkin
se potentiaali, joka voisi
tuoda kursseja tai käyttää
kiinteistöä residenssitoimintaan.
Kiinteistöön
suunnitellun galleria- ja kahvilatoiminnan sekä myyjäisten
ja kirpputorien toteutuessa Kulttuuritalo työllistää
hankkeen tiimoilta Pyhtään
seudun nuoria erityisesti kesäaikaan.
Kurssi-, työtila- ja koulutustoiminta kiinteistön toimis-

tosiivessä toteutetaan myös
ensisijaisesti lähialueen toimijoiden kanssa.
– Alustavasti olemme käyneet keskusteluja muun
muassa laulunopettaja Emilia
Vesalainen-Pellaksen,
kitaransoiton opettaja Wiljami Salmisen sekä kurssija työtilatoiminnan osalta
Pyhtään Taideseuran Jaana
Klamin kanssa. Kotimainen kitaranvalmistaja Arvo
Guitars Oy tulee myös toimimaan kiinteistössä, Ristimäki kertoi.
Myöhemmin
kiinteistön
kellaritiloihin pyritään rakentamaan myös puitteet
musiikin harjoitteluun ja äänitystoimintaan sekä nuorten musiikki-, äänitystudioja pelikoulutukseen.
Kaupallisesti kulttuuritalon pyörittäminen on haaste,
sillä talon ylläpitokustannukset jo ovat kymmeniätuhansia euroja vuodessa.
Toivotaan uudelle yritykselle rohkeutta ja hyviä kanavia, että toiminta kerää
riittävästi tuloja. Alussa
näyttää siltä, että Ristimäen
ja Norronkokemus erilaisista yhteiskunnan rahoituskanavista tulee olemaan merkittävässä osassa toiminnan
kannattavuutta.
– Toivotaan yhteydenottoja
ja halutaan jutella paikallisten kanssa. Toivomme, että
tämä olisi hyvä lisä Pyhtään
kulttuurielämään.
Kunta luovutti kaupanteko
tilaisuudessa lahjaksi Timo
Perin tekemän taulun Luovuus uudelle Pyhtään Kulttuuritalon edustajille.
Allekirjoituksen jälkeen
Ristimäki totesi, että pitää
olla huolissaan, mitä tuli
tehtyä, johon Eho naurahti
vastauksena: – Me emme
ole enää.

Kaikki ei ole aina
itsestään selvää
Timo Mähösen teoksia
Tiitiäisen kellarigalleriassa
näyttelyssä Kaikki ei aina
ole itsestään selvää.
Näyttely on avoinna 20. mar-

raskuuta saakka ja uudelleen
1.-23. joulukuuta 2020.
Kellarigalleria Karjalankatu
6:ssa on avoinna maanantaista torstaihin kello 10-15.

Mari Sihvonen, Hiljainen satama

Kaunissaari-idylliä
kirjaston näyttelyssä

Kaunissaaren oma kuvataiteilija on ripustanut
töitään vuosilta 2016-20 Huutjärven kirjastolle.
Huutjärvi
Hannu Lehtinen

Kaunissaaren
idylliset
maisemat ovat tuttua ja taattua saaristokuvausta. Mari
Sihvosen kädenjälki on
kuin tunnelma sellaisenaan
siirrettynä kankaalle. Pysähtynyt saaristolaiskylän tunnelma huokaa kuva toisensa
jälkeen katsojaa vastaan.
Sihvonen hallitsee harmonian, joka syleilee katsojan
huomaansa.
Näyttelyn tummimmat työt
ovat Sisarukset ja Valontuoja, jotka pysäyttävät ensimmäiseksi tulijan. Valkeat
hahmot tummissa taustoissa
lumoavat, läsnä on kuolema
ja samaan aikaan toivo, kirkkaus. Untuvan kevyinä hahmoja voisi katsoa pitkään.

Aaveiden onnela on hieno
kaupunkitutkielma jostain
Etelä-Euroopasta,
mutta
sillä ei ole väliä. Teos vie
kurkistamaan maailmaan,
mistä voisi unelmoida, ehkä
etäältä.
Hienoimpia töitä oli mustanpuhuvien
valkeiden
hahmojen rinnalle nostettu
Hiljainen satama. Kuva on
hyvin elokuvamainen, valaistus yöllisessä satamassa,
miehen asento ja katseen
suunta luovat jännitettä.
Odotus hiljaa laituriin lipuvasta laivasta, yön hetkestä
antaa samalla kuvaa kaikesta muusta kuin hiljaisuudesta. Kenties kyse on hiljaisesta hetkestä, ennen kuin
taas alkaa elämä. Arkisen
sataman jännite on vuodelta
2016.
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URHEILU

Teemu Pukin
lähiliikuntapaikka
käyttöön
Jalkapalloilijan nimeä kantava
lähiliikuntapaikka avattiin lokakuussa.
Lähiliikuntapaikka Hirssaarentie 14 kohdalla kunnioittaa Teemu Pukkia.
Valtuustoaloitteesta syntynyt idea nostaa kotkalaisen
urheilusaavutuksia. Ei ehkä
aivan yhtä näyttävästi kuin
vanhemmille jalkapalloilijoille nimetyt areenat, mutta
ainakin reagointi on ollut
kiitettävän nopeaa. Onhan
vielä aika antaa arvostusta
jollain näyttävämmällä kohteella, jos ura potkii ylöspäin edelleen.
Lähiliikuntapaikka
on
otettu käyttöön vuonna 2011

osana lähiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien kehittämistä
Kotkassa. Liikuntapaikka
on kuitenkin ehtinyt osin
rapistua huonoon kuntoon
ja on tärkeää, että vanhoja
lähiliikuntapaikkoja peruskorjataan säännöllisesti niiden pitämiseksi käyttökunnossa. Lähiliikuntapaikalla
on ollut ulkokuntoilulaitteita ja monitoimikaukalo palloilua varten.
Lähiliikuntapaikkaa on
monipuolistettu niin, että
se mahdollistaa entistä pa-

remmin omaehtoista liikuntaa. Vanhat yhden liikkeen
suoritusvälineet on korvattu
monikäyttöisemmillä välineillä ja palloilukaukalon
pintoja on uusittu. Lisäksi
lähiliikuntapaikan ulkoasua
oh kohennettu niin, että
Teemu Pukkia nostetaan
näkyvämmin esiin lähiliikuntapaikan ”symbolina” ja
kotkalaisena valtakunnallisesti merkittävänä urheilijana. Kenttä on jo perustamisvaiheessa nimetty Teemu
Pukin mukaan jo tuolloisten
saavutusten perusteella.

Jakob Brandnerille kutsu
maajoukkueeseen
Kotkan Titaanien maalivahti Jakob Brandner on saanut
kutsun synnyinmaansa Itävallan U20-maajoukkueryhmään.
Kotka

Kotkan Titaanit lainaa kahden Suomi-sarjan runkosarjaottelun ajaksi riveihinsä
2. divisioonassa pelaa-van
Valkealan Kiekon sopimusmaalivahti Tomi Raution.
Titaaneille tuli tarve tuurausavun löytämiseen, kun
kotkalaisten oma sopimusvahti Jakob Brandner sai
kutsun Itävallan U20-maajoukkueen matkaan, jonka
myötä nuorukaiselta jäävät
marraskuun 2.–7. päivänä
järjestettävän St. Pölten Cupin ja matkustamisesta seuraavan koronakaranteenin
myötä väliin punanuttujen
tulevat Suomi-sarjan runkosarjaottelut.
– Olemme olleet jo Brandnerin sopimuksen teon
yhteydestä saakka tietoisia, että näitä maajoukkueko-mennuksia voi tulla kauden aikana eteen ja tällöin
tilalle tarvitaan mitat täyttävä
tuuraaja, toteaa Titaanien manageri Juho Hannukainen.

Brandnerin hetkellisesti
tyhjäksi jättämälle tontille
Titaanit on täten lainannut
Valkealan Kiekon pai-dassa
tähän mennessä pelaamissaan kahdessa 2. divisioonan
runkosarjataistossa kiekkoja
torjuneen Tomi Raution.
Rautio on Suomi-sarjakiekkoa pidempään seuranneille
jo entuudestaan erittäin tuttu
kasvo, sillä 24-vuotias Kouvolan KooKoon kasvatti
valittiin kauden 2017–2018
päätteeksi Nokian Pyryn
veräjällä
suorittamiensa
esitysten perusteella koko
sarjan parhaaksi maalivahdiksi sekä 1. All Stars-kentälliseen.
– Tomi on todistetusti todellinen laatuveskari tähän
sarjaan, joten siinäkin mielessä on erittäin hieno juttu,
että hän nimenomaan halusi
tulla toisen maalivahtimme
Niilo Pussisen tueksi tuleviin koitoksiin.
Titaanien kanssa keväällä
yksivuotisen pelaajasopi-

muksen solminut ja tähän
mennessä kahdessa tor-jumassaan Suomi-sarjan runkosarjaottelussa
varmuudella pysäyttänyt maalivahti
Jakob Brandner kut-suttiin
mukaan synnyinmaansa Itävallan U20-maajoukkueryhmään.
– Brandner on urheilullisesti
ja teknisesti lahjakas kaveri,
mutta itse pelissä ja pelinluvussa on vielä tekemistä –
niitä osa-alueita olemmekin
jumpanneet aika huolella
harjoituksissa ja työ on alkanut pik-kuhiljaa tuottaa
tulosta, kommentoi Titaanien maalivahtivalmentaja
Tino Turkia tyytyväisenä.
Itävallan U20-maajoukkueen päävalmentaja Marco
Pewal nimesi Brandnerin
yhteensä 29 pelaajan kokoiseen ryhmäänsä, joka
otti osaa marraskuun 2.–7.
päivänä järjestettävään St.
Pölten Cupiin. Isän-tämaan
lisäksi myös Latvian, Tanskan sekä Valko-Venäjän
U20-maajoukkueet.

KARHULALAINEN -lehti on luettavissa
näköislehtenä verkko-osoitteessa
karhulanliikkeenharjoittajat.fi/karhulalainen

KÄY LUKEMASSA!

Karhulalaisen sivulle päivitetään myös uutisia
printtilehden ilmestymisen välillä.
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Rantarata ja mittasuhteet
Rantaratakeskustelu näyttää
liikkuvan sisälämpöisesti
juupas-eipäs-tasolla. On selvää, ettei Kaakkois-Suomen
pystysuoria liikenneyhteyksiä pidä väheksyä. Ne ovat
korostuneen tärkeitä erityisesti vientiteollisuutemme
voimatekijöinä. Niitä pitää
kehittää ja jatkaa ne Kotkan
ja Sillamäen kautta keskiseen Eurooppaan. Mutta
niiden lisäksi on olemassa
olennaisesti mittavampiakin
näkymiä, poliittisia sotilaallisia ja taloudellisia.
Koillisväylä saattaa muuttaa
tavaravirtoja ja sotilasstrategisia asetelmia. Taustateki-

jänä vaikuttaa jättimäisessä, sekä sotilaallisessa että
taloudellisessa
nosteessa
oleva Kiina. Hidasteet tai
tilapäiset vaikeudet eivät
kiinalaista stressaa niin kuin
länsimaiden hetkessä eläjiä. Suomen rantarata tulisi
linjata Karjalan kannakselta yli ja ali Viipurinlahden
Vaalimaalle ja edelleen Suomenlahden satamiin. Mutka
Viipuriin, Lappeenrantaan
ja Kouvolaan ei kuulu tämä
mittaluokan pohdiskeluun.
Kiinan intressit ulottuva
länteen ja itään, Eurooppaan ja Pacific Rimiin. Ne
ovat toteutumassa biljoo-

nan euron, siis tuhannen
miljardin euron, Belt and
Road-investointiohjelmana.
Mukana on ilmakuljetusten
täydentämiä maa- ja meriyhteyksiä vanhan Silkkitie-mallin kerrannaisina.
Suomenlahden ja Itämeren
tuolla puolen ovat sopivasti
Pohjanmeri, Brittien ja koko
läntisen Euroopan satamat
ja liiketoiminnat, kysyntä ja
tarjonta. Tässä mittaluokassa Suomi kilpailee Baltian
maiden, Norjan ja Välimeren satamien kanssa.
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Tällä kupongilla
Lounaan ostajalle
pulla tai leivos -50%

Myös take away lounaisiin

p.050 411 0814
mekaksoy.fi
Matkakuja 6 LH 10, 48600 Kotka

Voimassa 11/2020

050 5555431//katscafe.fi//Vesivallinaukio 10

Tällä kupongilla
Säilytämme renkaasi puhdistettuina,
valolta ja uv- säteilyltä suojattuna!

KAHVI & PULLA
2,50€
p.0440 525 100
timo.lyijynen@kotkansahkoasennus.fi

Voimassa 11/2020
Huumantie 5 p.050 304 4402 jussinjättikirppis.fi

Tällä kupongilla

Pertti Huhtanen, Kotka

Kaikki kukat

-10%

Svenska veckan - ruotsalaisuuden viikko
Tällä viikolla vietetään ruotsalaisuuden viikkoa. Niin
tänään kuin myös muina
päivinä on tärkeää, että vaalimme maamme kaksikielisyyttä eri puolilla Suomea.
Näemme kaksikielisyyden
Suomelle rikkautena ja tässä
globaalissa maailmassa on
kaksikielisyys myös kilpailuvaltti, josta meidän tulee
pitää huolta. Yhä lisääntyvässä pohjoismaisessa turvallisuusyhtesityössä ruotsinkielen taidolla on myös
oma merkityksensä.
Ruotsinkielisillä kouluilla
on suuri merkitys suomenkielisillä
paikkakunnilla.
Ruotsinkielinen opetus ja
päivähoito on paljon enemmän kuin pelkkä opetus.
Koulut vaalivat omalla
paikkakunnallamme kunta-

laisten suomenruotsalaista
kulttuuria ja vahvistavat
kansalaistemme kielellistä
identiteettiä. Omat koulut ja
rakennukset luovat yhteisöllisyyttä ruotsinkielisten ja
kaksikielisten kesken muutoin perin suomenkielisillä
paikkakunnilla. Kielisaarekkeilla ja niissä toimivat
ruotsinkieliset
”huoneet”
edesauttavat sitä, että meillä
on elävä ja rikas kaksikielisyys
koko maassamme.
Olemme nähneet kielisaarekkeilla positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka suomenkielisetkin perheet ovat
valinneet lapsilleen ruotsinkielisen koulun. Moni näkee
ruotsin kielen rikkautena ja
haluaa, että heidän lapsensa oppivat kaksikielisyyden

mahdollisimman varhain ja
valitsevat siksi lapsilleen
ruotsinkielisen
koulun.
Tämä vahvistaa monen
lapsen myöhempiä opiskelumahdollisuuksia,
osaamista ja työnsaantia sekä
toimimista kansainvälisessä
kanssakäynnissä.
Jotta meillä olisi myös jatkossa elävä kaksikielisyys,
joka on maamme etu, on
meidän huolehdittava siitä, että Suomessa voi elää
ja vaikuttaa omalla ruotsin
kielellä kodin ulkopuolellakin. Meidän tulee päätöksenteossa ottaa huomioon
kansallinen kaksikielisyys
ja huolehtia siitä, että meillä
on toimivia peruspalveluja
myös ruotsin kielellä.

Voimassa 11/2020// Ei koske sidontatöitä

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-15, su 10-15
Eteläinen Karjalantie 7, Karhula

p.05 - 262 011

Kaatiskeikka? Muutto?
Isompia ostoksia?

Ystävällistä huolenpitoa lämmöllä

AJA! ME TANKKAAMME! p.05 212 212

hittäjiä. Verkostoon kuuluu
tällä hetkellä 11 organisaatiota ja sen keskeisinä tehtävinä on edistää Kymenlaakson
innovaatiotoimintaa,
kehittää innovaa-tioneuvontaa, tarjota innovaatiopalveluja, järjestää ideakilpailuja
ja inno-vaatioseminaareja ja
välittää innovaatiorahoitusta ja -koulutusta.
Verkostoon kuuluvat tällä
hetkellä
kehittämisyhtiöt
Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen
ammatti-korkeakoulu
XAMK,
Aikuiskoulutus
Taitaja, Kotkan-Haminan
seudun koulutus-kuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen
Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.
Elinkeinoministeriön/Kaak-

Hoivapalvelu Airi Hyvönen
hoiva-airi.fi /p.040 5550885
ETÄTÖIHIN RANKKIIN

- Ei ihan tavallinen autopesula -

Rivitalokaksio viikoksi (1-4hlö:lle)
viikonlopun hinnalla 250€
Kolmio(4-6 hlö:lle) 300€
Kasarmimajoitus 25€/yö/hlö
Hinnat sisältää lakanat
ja pyyhkeet.
Tarjous voimassa 11/2020
Varaukset p. 044 055 7493
myyntipalvelu@kotkansaaret.fi

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

Johan Bardy

Kymenlaakso tarvitsee uusia ideoita
Korona-aika rajoittaa tekemistä. Voit unelmoida
mutta sen sijaan että unelmoit, voit myös innovoida.
Kannattaakin aloittaa heti!
Kun korona joskus loppuu,
uusille ideoille on käyttöä!
Kymenlaakson innovaatioverkoston käynnissä oleva
Ideakymi-ideakilpailu tarjoaa 15.11.2020 saakka valmiin väylän siihen – hyvien
palkintojen kera. Herätetään
ideoimalla toivo paremmasta tulevaisuudesta!
Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakso kiistelevät monista
asioista, viimeksi ratalinjojen linjauksesta. Monesta voi tätä taustaa vasten
tuntua yllätykselliseltä, että
samaan aikaan keskeiset innovaatiotoiminnan edistäjät
ovat muodostaneet yhteisen
Kymenlaakson innovaatioverkoston tukemaan keksijöitä, yrittäjiä ja muita ke-

VARAA ILMAINEN
TUTUSTUMISKÄYNTI

Erä

kois-Suomen Ely-keskuksen ja Keksintösäätiön
myötävaikutuksella maakuntamme on nyt myös
pilottimaakunta
malliksi
muualle Suomeen innovaatiotoiminnan
järjestämisessä. Koronan jälkeinen
Suomi ja sen maakunnat
nousevat innovaatioilla ja
keksinnöillä!
Ohjeet osallistumisesta kilpailuun löytyvät edellä mainittujen
organisaatioiden
verkkosivuilta.

joulukoristeita

19,(29,-)

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry
KUSTANTAJA
Kotpytham Oy

• Kylmähuoltopalvelut

JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
SSM Itä-Suomi Oy
p. 029 001 0042
www.jakelupalaute.fi

• Jäähdytys- ja
lämmitysjärjestelmät

MEDIAMYYNTI
Jari-Pekka
p. 041 315 1343
jp@karhulalainenlehti.fi
Nina
p. 044 901 7076
nina@karhulalainenlehti.fi

• Lämpöpumput

OTA KUPONKI TALTEEN JA TULE
EDULLISILLE OSTOKSILLE!

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

VOIMASSA NIIN KAUAN, KUIN TAVARAA RIITTÄÄ

ET.KARJALANTIE 5
48600 KOTKA

Sirokokoinen
seinäkello
N
VAI




12,-

(19,-)
halk. 22 cm
harmaa ja valkoinen

Markku Merovuo
Kymen Innovaatioyhdistyksen
puheenjohtaja, Ideakymi-kilpailun arviointiraadin puheenjohtaja, Etelä-Kymenlaakso

ET.KARJALANTIE 5 48600 KOTKA

TOIMITUS
Päätoimittaja Hannu Lehtinen
p. 0400 433 020
lehti@illuusio.fi
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka

VOIMASSA NIIN KAUAN,
KUIN TAVARAA RIITTÄÄ



  

SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
esteen johdosta tapahtuvasta
ilmestymisen keskeytymisestä.


 

Markku Saari
Kymen Innovaatioyhdistyksen
varapuheenjohtaja, Ideakymi-kilpailun arviointiraadin jäsen,
Pohjois-Kymenlaakso

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA



Seuraava Karhulalainen
ilmestyy 16.12.2020


Kyminlinnan�e 22 48600 Kotka

044 2599 600

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI

 

  


  



© Koskee Karhulalaisen
toimesta valmistettua aineistoa.
Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston (JSN) periaatteita.
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Mika Tiitinen

TÄSSÄ ESIMERKKI VALOKATKAISIJAN TOIMINNASTA
NOLLA
ASENTO:

AUTO ASENTO:

vain päiväajovalot
toimivat

hyvissä sääolosuhteissa toimivat
päiväajovalot ja hämärtyessä
syttyvät lähivalot automaattisesti.

SEISONTAVALO
ASENTO:

AJOVALO
ASENTO:

”parkkivalot”
palavat

”ajovalot”
palavat

Osaatko käyttää ajovaloja oikein?
Uusien autojen valoautomatiikka voi pettää, osaatko käyttää valoja oikein?
Karhula
Mika Tiitinen

sataa lunta tai vettä. Onko
valoissa jokin vika?

Tuttu näky, pimeällä tai
hämärässä vastaan tulee
auto, jossa palaa edessä vain
pienet led valot. Tai edessä
menee auto, jossa ei pala takana mitään valoja, vaikka

Ongelma on, ettei uudemmissa autoissa automaattisesti toimivat päivävalot
eivät automaattisesti toimi
oikein kaikissa sääolosuhteissa. Päiväajovalo toimin-

to voi kytkeytyä päälle, kun
valoa on auton tietokoneen
mielestä riittävästi, mutta
näkyvyys on muutoin heikko esimerkiksi aamu-usvan
tai lumi / vesisateen takia.
Takavalot eivät myöskään
jokaisessa automallissa pala
samanaikaisesti.

Automaattivalojen hämärätunnistin sijaitsee yleensä tuulilasissa taustapeilin
takana yläviistoon, josta
tietokone saa informaatiota
valoisuus olosuhteista.
Tietokoneen virhearviointi on mahdollista ja myös
merkki- ja mallikohtainen

vaihtelu voi olla suurtakin.
Kuljettajan vastuu ja tehtävä on korjata tekniikan
virhearviointi ja kytkeä
varsinaiset ajovalot päälle.
Vastuullinen kuljettaja etsii
nöyrästi tiedon oman autonsa valojen toiminnasta. Tie-

to löytyy ”maailman eniten
julkaistusta ja vähiten luetusta kirjasta”, auton käyttöohjekirjasta.
Tällaisella henkilökohtaisella pienellä päivityksellä
jokainen kuljettaja voi helposti lisätä omaa ajoturvallisuutta, myöskään unohtamatta muita tielläliikkujia.

ASUNTOKAUPPA ON NYT
KOVASSA NOSTEESSA!
Habita juhlii 31-vuotista taivaltaan!
Habitan listaamat asunnot näkyvät yli 100:lla hakukoneella ympäri maailman – näin asiakaskunta kasvaa
ylivoimaisesti Suomen suurimmaksi!
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Ota meihin yhteyttä 010 585 5540, sovi maksuton
asuntoarvio ja saat parhaan hinnan kodistasi!
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Pasi Hyvärinen
050 420 0771

Minna Gren
050 420 0773

Henna Hytönen Maria Kohvakka
050 420 0775
050 420 0777

Kymen Habita Oy, Habita Kotka, Keskuskatu 5, 48100 Kotka
puh. 010 585 5540, kotka@habita.com

