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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

Pyöräilijän
säännöt
s. 12

Tasapuolista kaupungin kehittämistä
Karhulan edustajaksi
Kotkan valtuustoon.
Karhulan
Liikkeenharjoittajat ovat tukeneet joka
kuntavaaleissa ehdokastaan
valtuustoon. Siten Karhulan keskuksen ääni saadaan
kuulumaan kaupungin pää-

töksissä. Näissä kuntavaaleissa ehdolla on Päivi Leijamaa, joka haluaa kehittää
Karhulaa ja Kotkaa houkuttelevana paikkana elää ja
yrittää.

– 35-vuotisen yrittäjäurani aikana olen aina halunnut viedä kotikaupunkiani
eteenpäin. Olen myös saanut
vaikuttaa Kaupunkirakennelautakunnassa Karhulan
osayleiskaavan suunnittelussa sekä mm. koulujen uudelleen sijoittelua koskevissa asioissa, kertoi Leijamaa.
Hän antoi tunnustusta Kot-

kan kehittyneelle positiiviselle ilmapiirille yrittäjyyden suhteen. Työtä on vielä
paljon jäljellä, että kaupunkiin saadaan lisää työpaikkoja ja asukkaita.

Näissä vaaleissa kampanjointi on haasteellista, kun
ihmiset eivät juurikaan liiku.
Leijamaa totesi, että pitäisi

ehtiä enemmän kampanjoida
sosiaalisessa mediassa. Yrittäjänä pitää kuitenkin olla
palvelemassa asiakkaita.
Miten lisäisit Kotkan vetovoimaa?
– Markkinointia ehdottomasti lisää, siitä kuinka hieno kaupunki on ja edullinen
asua. Haasteemme on saada
monipuolisemmin työpaik-

koja, että tänne muuttaville
löytyisi molemmille työpaikka. Ihmisten pitää osata
kehua ja taas kehua omaa
kaupunkiaan.
Miksi yrittäjä on hyvä valtuutettu?
Jatkuu sivulla 2.
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Jatkoa etusivulta.

– Yrittäjät tekee työtä ensisijaisesti yrityksen näkökulmasta, mutta yritys ei
menesty, ellei hyvinvointi
sen ympärillä ole kunnossa.
Yritystoiminta työllistää ja
tuo hyvinvointia kerrannaisesti ympärilleen. Yritykset
käyttävät muiden palveluja
ja työllistävät sitä kautta jälleen lisää.
Hän korosti, miten yrittäjä näkee suoraan, millaisia
vaikutuksia päätöksillä on
esimerkiksi kaavoituksessa,
koulujen sijoittamisessa tai
liikenteessä.
–Niillä asioilla on suuri vaikutus siihen, miten yritykset
sijoittuvat ja haluavat sijoittautua.
Päivi Leijamaa

Päästötöntä
puistonhoitoa

Kotkan puistotoimi on siirtynyt konekannassaan päästöttömiin vaihtoehtoihin
Kotkan kaupungin puistotoimessa päätettiin muutama
vuosi sitten, että sen konekannassa siirrytään päästöttömiin
vaihtoehtoihin
kaikessa missä se on mahdollista.
– Puistotoimella on jo runsaan kymmenen vuoden ajan
ollut käytössä akkukäyttöisiä pienkoneita ja kokemukset niistä ovat olleet pääosin
hyviä. Tulevaisuudessa niitä
hankittaneen lisää, varsinkin
jos niiden tehot verrattuna
polttoainekäyttöisiin paranevat. Kalustomme on kovassa
käytössä ja ihan kevyimmät

akkukoneet eivät meillä
kestä, kertoi kunnossapidon
työnjohtaja Satu Ylämäki
puistotoimesta.
Vuonna 2019 puistoimi
päätti hankkia jo seuraavana
vuonna kokeiluun akkukäyttöisen huoltoajoneuvon sekä
akkukäyttöisiä käsityökoneita kuten puhaltimia, raivaussahoja, oksasaksia ym.
Kilpailutus tehtiin vuoden
2020 lopussa, ja uudet koneet otettiin käyttöön nyt
keväällä 2021.
John Deere -huoltoauton
Kotkaan toimitti Wihuri ja

Pellenc-merkkisen käsityökaluston toimittaja on Hautala Service Oy. Huoltoauton kustannus oli noin 18
000 € ja käsityökalujen noin
15 000€.
Konekalusto on täysin päästötöntä.
– Ensikokemukset sähkökäyttöisestä huoltotraktorista ovat olleet miellyttäviä,
erityisesti siksi, että se on
hiljainen ajettava ja kulkeekin riittävän kovaa. Akku
joudutaan lataamaan suurin
piirtein kerran vuorokaudessa, työnjohtaja Ylämäki
kertoi.

Karhulalainen Mediatehdas
Dakar osaksi Valve Mediaa
Kolmen mediatoimiston uusi nimi on
Filmbutik Oy
Karhulalainen

Helsinkiläinen Valve Media on kansainvälistä kasvua
tavoitteleva B2B-yritysten
ja julkisyhteisöjen markkinoinnin, viestinnän ja teknologian yhdistävä palveluyhtiö.
Valve Media Oy, DigiPeople Studio Oy ja Mediatehdas Dakar Oy yhdistyvät
videotuotantoyhtiö Filmbutik Oy:ksi.

Lähes 50 henkilöä työllistävästä Filmbutikista tulee
satoja videoita ja animaatioita vuodessa suunnitteleva
ja tuottava yritys, jolla on
toimipisteet ja studiot Helsingissä ja Kotkassa. Yhtiön tavoitteena on tarjota
erityisesti
B2B-yritysten
ja julkisyhteisöjen liikkuvan kuvan ja visuaalisen
tarinankerronnan palvelut
kokonaisvaltaisesti – suunnittelu, tuotanto, mediava-

linnat, videoiden julkaisu ja
vaikuttavuuden sekä tavoitteiden mittaaminen.
– Videomarkkinoinnin räjähdysmäinen kasvu tarvitsee tuotantoyhtiön, jolla on
resursseja palvella yrityksiä kokonaisvaltaisesti videostrategiasta julkaisuun.
Yhdistymisen myötä pystymme palvelemaan asiakkaita hyvin monipuolisesti,
sanoo Filmbutik Oy:n toimitusjohtaja Isto Kannisto.

Jääkö Karhula syrjään Kotkansaaren kehittämisessä?
Ensin Leijamaa pohdiskeli
jatkuvasti pinnalla olevaa
Kantasatama –keskustelua,
mutta toisaalta hän on nähnyt kaupunkirakennelautakunnassa myös Karhulan
myönteisen kehityksen.
– Odotan Karhulan lukion
sijoittumisen linja-autoaseman tontille luovan sellaisen
olohuoneen Karhulaan, että
siihen on helppo tulla. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi on yksi voimatekijä.
Siksi hän nostaa tasapuolista
kaupungin kehittämistä.
– Karhulan kanjoni on ikuinen haava keskellä keskustaa. Karhulan kehittäminen
on vaikeaa niin kauan, kun
se on avoimena.
Hän tunnusti, ettei kanjoniin
ole helppoa ratkaisua ja rahaakin tarvitaan melkoisesti.

Veronkorotuksia Päivi Leijamaa ei kannata.
– Veronkorotukset on siitä
huono asia, ettei me voida korottaa veroja muihin
kuntiin verrattuna. Ihmiset
muuttavat pois Kotkasta,
koska meillä on korkeampi
verotus kuin esimerkikisi
Pyhtäällä. Siinä mielessä olen veronkorotuksia
vastaan. Täytyy löytää tehokkuus palvelujen tuottamiseen. Se on vetovoimakysymys.
Hän korosti työpaikkojen
luomisen merkitystä hyvinvoinnin tuojana asukkaille
ja kunnalle.
– Cursor voisi olla enemmän hereillä, että houkuteltaisiin pieniä ja keskisuuria
yrityksiä, se elävöittäisi
kaupunkia huomattavasti ja
loisi työpaikkoja.
Hän luottaa siihen, että virkamiehet tarkastavat tiukan

Kotkansaaren
koronatestauspiste muutti
Kotkansaaren näytteenottopiste on muuttanut 26.5.
Korkeavuorenkadulta osoitteeseen Keskuskatu 30. Piste sijaitsee vanhan sairaalarakennuksen sisäpihalla.
Näytteiden otosta vastaava
Pihlajalinna informoi jo aikansa Kotkansaaren pisteelle varanneille asiasta erikseen.Uusi osoite päivittyy
myöhemmin myös Omaoloon. Tällä hetkellä sivusto
viittaa vanhaan näytteenottopisteen osoitteeseen.
Ennen
koronavirustesiin
hakeutumista, tee koronavirustaudin sähköinen oirearvio Omaolo-palvelussa tai
oirekysely Koronabotti-palvelussa. Palvelusta saat

lähetteen ja ohjeet koronavirustestiin hakeutumisesta. Omaolo- ja Koronabotti-palvelua voivat käyttää
henkilöt, joilla on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen (pankkitunnukset,
mobiilivarmenne). Palveluissa voi asioida myös lapsen puolesta (Omaolossa
alle 15-vuotiaan ja Koronabotissa alle 16-vuotiaan
lapsen).
Mikäli sähköisten palveluiden käyttö ei ole mahdollista, ota yhteyttä puhelimitse
Päivystysapuun p. 116 117.
Saat lähetteen ja ohjeet
näytteenottoa varten. Koronavirustestiin mennään aina
vain ajanvarauksella.
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Vapaita
Vapaita aikoja
aikoja
silmälääkärille
silmälääkärille

seulan läpi eri yrityshankkeiden ympäristövaikutukset. Siksi ei pitäisi valittaa
niin paljon.
– Joku valittaa, että on liikaa meteliä, mutta onko se
yhden ihmisen vallassa, että
toinen yrittäisi luoda työpaikkoja? Eikö pitäisi painaa, mikä on taloudellinen
vaikutus suuremmalle joukolle kuin yhdelle.

Minna & Mikko
Minna
Karhula& Mikko
Karhula
Varaa aika lääkärillemme
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� 262 926
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Päivi Leijamaa nosti yli 30
vuoden kokemuksella yrittäjänä Karhulassa kaikkien
käyttäytymisen merkityksen.
– Jokainen jäätelön osto
ja paikallisten palvelujen
käyttäminen
lähiseudun
liikkeissä voidaan laskea
hyvinvoinniksi tänne. Ihmisten pitää mielessä, että
käyttämällä oman kylän
palveluja, keskusta säilyy
Karhulassakin.

puh. 05 262 926
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Reijo Ahonen
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Alexander Ehrnrooth
15.6
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Näemme ihmisen.
Näemme ihmisen.





  

PÄÄKIRJOITUS


 


Käsillä ovat kuntavaalit.
Ne ovat aidosti kuntalaisten
merkittävimmät vaalit, ohi
eduskunta- ja EU-vaalien.
Näissä vaaleissa päätetään
juuri niitä asioita, jotka koskevat oman paikkakunnan
asumista ja yrittäjyyttä.

Kokemusta
valtuustoon
Kokoomus


 

  


  



SEPPO EEROLA

COVID19-pandemia
on
osoittanut, miten ei ole kuntia ilman yrityksiä. Palvelut,
työpaikat ja hyvinvointi on
kiinni siitä, että palvelut
toimivat. Ei vain kuntien
peruspalvelut, vaan kaikki.
Iso osa palveluista on myös
kunnilta yksityistetty, koska
yritykset tuottavat niitä kustannustehokkaammin.
Suoraan voi suositella, äänestä yrittäjää, joka vaikuttaa omaan asuinalueeseesi,
sillä varmistat parhaiten hyvinvointia lähiympäristöösi.
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Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi
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MYÖS KRAUKSI
VUO

JUTTUVINKIT
lehti@illuusio.fi

p.05 46050100
Kyminlinnantie 18, 48600 Kotka
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HENKILÖ

Osta pala Rankkia ja
rakenna unelmiesi
saarikohde!
Lisätiedot: Ismo Räty
p. 044 055 7491
Karhulan liikkeenharjoittajien hallitus, Seppo Raanti takarivissä oikealla.

Seppo Raantin
ANSAITSEMATKUNNIAMERKIT

Kaupalle
kasvot ja
asiakaspalvelua
Karhula
Hannu Lehtinen

Yhdet kenties tunnetuimmat kasvot Karhulassa
kuuluvat monessa mukana
olevalle, toukokuussa 80
vuotta täyttäneelle Seppo
Raantille. Perhe asui tuolloin vuonna 1941 Kymissä,
mutta syntymäpaikaksi on
merkitty Kotka.
– Olen alkuperäinen kymiläinen, jonka sukujuuret
ovat Suursaaressa.
Nyt vasta yksitoista vuotta
täysiä eläkepäiviä viettänyt
mies on edelleen täydessä
vedossa. Positiivisuus paistaa kasvoilta, hymy on edelleen herkässä ja asiakaspalveluasenne kantaa edelleen
lukuisissa harrastuksissa.
Työuransa Raanti teki
käytännössä samalla alalla,
mihin hän pestautui ammattikoulun jälkeen Urho
Halmeen väriliikkeeseen.
Alkutaival kesti vuodesta
1956 vuoteen 1974 Kymen
Väri ja Rauta yhtiön palveluksessa. Sen jälkeen hän

perusti ensin Halmeen pojan
Matin kanssa Karhulan Väri
Oy:n ja 1984 toisen veljeksen tullessa vielä mukaan
syntyi keskolainen Cityrauta Oy. Sen he myivät pois,
kun kumpikaan ei halunnut
jatkaa uusilla sopimuksilla
Keskon kanssa.
Sen jälkeen hän oli vielä

”

olenkin eläkkeellä. Ei sitä
osannut sanoa ei. Järjestöistä on löytynyt hyviä ystäviä
ja kavereita.
Sotaa ennen vuonna 1941
syntynyt Raanti muistaa
pommituksen kotona Jumalniemessä. Kattilat alkoi
pudota, jolloin äiti nappasi

joka tipahti päästä, kun piti
juosta pommisuojaan. Hän
olisi halunnut hakea myssyn, mutta täti veti suojaan.
Myssyn katoaminen harmitti pitkän aikaa.
40-luvun lopulla 1948 poika
aloitti Korkeakosken kansakoulussa. Äiti vei kouluun,
missä myös naapurin poika

Positiivinen karhulalainen Seppo Raanti.

Viime viikon
tiistaina 80 vuotta
täyttänyt
Seppo Raanti
on edelleen
aktiivinen.
po oli käynyt siinä vaiheessa
kansakoulun ja Sunilan ammattikoulun. Talousneuvos
Urho Halme otti 15-vuotiaan väriliikkeeseen töihin ja
opetti kaiken.
– Hän piti kuin omana poikana. Halme opetti minulle
kaupankäyntiä vuosien aikana.

Hänen suuri viisautensa oli, että
on asiakas minkä näköinen tahansa,
se pitää hoitaa loppuun asti. Aina pitää
olla palvelemassa ja auttamassa.
Seppo Raanti muisteli Urho Halmeen viisauksia
mukana Karhulan torin liikekiinteistöjä omistavassa
Karhulan Kauppa-Rakennus Oy:ssä vuosina 20042010.
Työt eivät jääneet vielä siihenkään, sillä harrastustoimintaa ja erilaisia luottamustoimia on riittänyt työksi asti.
– Olen jatkanut, vaikka

kädestä ja juostiin metsään
piiloon.
Toinen muistikuva oli vuodelta 1944 Kouvolasta. Äiti
oli lähtenyt viemään Seppoa
Tampereelle siskonsa luokse. Matkalla he pysähtyivät
toisen siskon luona Kouvolassa. Kolme vuotiaalla
pojalla oli hieno myssy,

kävi.
– En osannut lukea kouluun
mennessä, mutta opin nopeasti. Opettajat pitivät hyvänä, kun ei osannut lukea,
koska silloin ei olisi oppinut
tavaamaan.
Isä rakensi rintamamiestalon 1954-56 Hovilaan. Sep-

”

Aikanaan hurjat teinivuodet
sattuivat 50-luvulle. Vapaa-ajat meni muiden poikien kanssa. He pelasivat
jalkapalloa ja talvisin hiihtivät.
Armeijaan astuminen tapahtui 1961 Kotkan Rannikkopatteristoon Kirkon-

maalle. Sieltä kävi välillä
aliupseerikoulun Kouvolassa.
– Olihan Kirkonmaalla aika
eristettyä siihen aikaan. Kirkonmaasta hänellä on sinänsä hyvät muistot. Oma ja
veljen mökkikin ovat olleet
Kirkonmaassa, joten siellä
on käyty myöhemminkin.
Armeijan jälkeen Raanti palasi taas takaisin Halmeen
palvelukseen.
– Hänen suuri viisautensa
oli, että on asiakas minkä
näköinen tahansa, se pitää
hoitaa loppuun asti. Aina
pitää olla palvelemassa ja
auttamassa.
Jos pitää huutaa, voi mennä
yksin varastoon huutamaan.
Henkilökunnalle ei saanut
huutaa.
– Halme ei koskaan nostanut ääntään henkilökunnalle. Asiat pitää pysytä selvittämään muutenkin.
YK vei Raantin vuonna
1964 puoleksi vuodeksi
Kyprokselle Nikosiaan.
– Halusin lähteä, kun olin
ollut jo maanpuolustushommissa mukana. Eikä siihen

SVR I lk mitali kultaristillä, 1985
Suomen Urheilun ansiomitali, 1995
Suomen Urheilun ansiomitali kultaristillä, 2005
Reservin aliupseeriliiton hopeinen ansiomitali, 1981
Reservin aliupseeriliiton kultainen ansiomitali, 1993
YK-mitali, Kypros, 1964 • Nobel muistoristi, 2008
Reserviläisliito erikoisluokan ansiomitali
aikaan oltu käyty ulkomailla Ruotsia lukuunottamatta.
Muistikuvat Kyproksesta
jäivät nättinä saarena. Kyproslaiset eivät riidelleet, ne
olivat turkkilaisia ja kreikkalaisia, joita heidän piti
rauhoitella.
– Ammuskelivat toinen toisiaan. Sen verran kokemusta sain itsekin, millainen on
kuula, kun se osuu kalkkiseinään.
Yrittäjyys omassa liikeessä
toi Seppo Raantin mukaan
myös Karhulan liikkeenharjoittajien
toimintaan
1970-luvulla. Tuohon aikaan kirjoitettiin paljon, että
karhulalaisten pitää ostaa
Karhulasta. Kymijoki jakoi
selvästi Karhulan ja Kymin
toisistaan.
Liikkeenharjoittajien
toiminta oli järjestötoimintaa.
Joskus oli luentoja verotuksesta, mutta paljon sosiaalista yhdessäoloa, matkustettiin ja käytiin tutustumassa
ei paikoissa. Yhdistys ei
tuolloinkaan ollut niinkään
etujärjestö
1970-luvulla vasemmistolaisuus näkyi, mutta Karhulan Värissä ei asiasta keskusteltu.
– Monet maalarit olivat vasemmistoliittolaisia, mutta
kaikki asiakkaat olivat maksavia asiakkaita. Ei niitä ruvettu pois ajamaan, vaikka
olisi ollut eri mieltäkin.
Hän muisteli joskus olleensa yhden maalarin luona kylässä, silloin otettiin ryyppyjä ja paistettiin makkaraa.
Tuolloin hän meni Pe-

li-Karhujen toimintaankin
mukaan. Hänellä oli siinä
taka-ajatus.
– Oli helpompi luoda asiakas- ja henkilösuhteita, kun
oli mahdollisimman monessa mukana. Tutustui ihmisiin ja kun halusi myydä
jotain, ei tarvinnut mennä
ostopäällikköjen kautta, kun
soitti suoraan seuratoiminnasta tuntemalleen.
Tähän samaan ajatteluun
liittyi sekin, että omassa yrityksessään hän halusi olla
näkyvillä.
– Että asiakkaat tuntee, tein
kaupalle kasvot.
Koetettiin muistaa nykyisistä kauppiasta kuinka monen
kasvot on mielessä. Niitäkin
on, mutta ei vaan tule mieleen. Ehkei sitä niin ymmärretä tänään osaksi kaupankäyntiä ja firman mainetta.
Karhulan liikkeenharjoittajien hallituksessa Raanti
oli mukana Seppo Rytkölän ja Veikko Vistalan puheenjohtajakausilla vuosina
1978-84. Järjestötoimet veivät myös politiikkaan. Liikkeenharjoittajat oli pyrkinyt,
että joku hallituksen jäsen
olisi aina valtuustossa. Se
vuoro tuli Raantille 198084, jolloin hän sai nauttia
vuosista rivivaltuutettuina.
Aika oli värikkäämpää kuin
nykyisin.
– Oli siellä joskus sanomista. Ryhmäjohtajat yleensä
sopivat ryhmien välillä, joten melko paljon eteen tuli
valmista asiaa. Oltiin eri
mieltäkin, mutta joskus jäi
kakkoseksi.

Cirtyraudan työt veivät niin
paljon aikaa, ettei hän lähtenyt enää uudelleen ehdokkaaksi.
Myöhemmin on riittänyt
aktiivisuus muun muassa Kymin Seurakunnan
kirkkovaltuustossa ja seurakuntaneuvostossa, Karhulan-Kymin
Reservin
aliupseeripiirin hallituksessa, Karhulan-Kymin Kokoomuksen hallituksessa,
Lions Clubissa, Karhulan
liikkeenharjoittajissa, Suursaari-seurassa, Temppeliherrain Ritarikunnassa ja
Seuratalo Sammon toimitusjohtajana.
Tuolla tekemisellä Seppo
Raanti on varmasti tunnetuimpia karhulalaisia. Hän
käy edelleen mielipaikassaan Karhulan torilla.
– Se on kiva paikka tavata ihmisiä. Yhteen aikaan
sanottiin, että ihmisillä on
oma ruutu, missä piti seurustella torilla.
Pyhtään puolellakin Seppo
tunnetaan, kun hän on ollut
Peli-Karhujen
järjestyksenvalvojien pomona kymmeniä kertoja vahtimassa
järjestystä Pyhtään Saaristomarkkinoilla. Muita isoja
tapahtumia ei olekaan ollut.
– Aikanaan oli pikkasen levotonta, mutta sitten se lähti
sujumaan.
Isot juhlat piti olla nyt, juhlapaikkojakin oli katsottu,
mutta koronan takia syntymäpäiviä vietettiin perheen
keskuudessa. Kenties korona vain siirsi juhlat.

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA
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TASAPUOLISTA KAUPUNKIKEHITTÄMISTÄ

Paikallinen, palveleva
kukkakauppa

Mahlamäentie 1  05 228 5015  kukkia@ruonalankukka.com

Mahlamäentie 1 p. 05 22850115
kukkia@ruonalankukka.com
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PÄIVI
LEIJAMAA

Tehdään yhdessä elinvoimaisempi Kotka

TEHDÄÄN YHDESSÄ ELINVOIMAISEMPI KOTKA

ARI
LILJASTO
Maksaja Karhulan Kymin Kokoomus ry

Kukkasidontaa
elämän erilaisiin hetkiin

äsi

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-15, su 10-15
Eteläinen Karjalantie 7, Karhula
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Kukkasidontaa elämän erilaisiin hetkiin
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Karhulan Kymin
Kokoomus ry

TASAPUOLISTA KAUPUNKIKEHITTÄMISTÄ
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KUNTAVAALIEHDOKAS KOTKASSA

KATTORISTIKOT

» AMMATTITAIDOLLA » EDULLISESTI JA NOPEASTI

WWW.PUURAKENNE.INFO

VALMIINA PALVELUKSEEN

JOUKO
48
RAUHALA
Julkaisija Jouko Rauhalan kannatusyhdistys
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Hyvää, aurinkoista kesää

Ajattele järjellä,

ÄÄNESTÄ SYDÄMELLÄ.
4

MINNA
AHOKAS

46-v.,
sairaanhoitaja,
Perhehoitoliiton pj.

5

MIKA
ArOLA

72-v., merkonomi

13

MIKKO
hAuHIA

22

31

39-v., DI,
tutkimuspäällikkö

15

23

71-v., merikapteeni,
eläkeläinen

30-v., myyjä

26-v., päällikkö,
merenkulun
opettaja

74-v., Ttk.,
työfysioterapeutti,
eläkeläinen

24

MAtTI
KEKARAINEN

32

LAurI
EEROLA

44-v.,
asiakkuusjohtaja

52-v., kuljetus- ja
konealan yrittäjä

33

9

SEppO
EEROLA

ALISA
hYyTIäINEN

20-v., opiskelija,
myyjä

73-v., eläkeläinen

19

JuKKA-pEKKA
INKINEN

64-v., oik.kand.,
m.a.

29-v., yrittäjä,
tradenomi

27

MAtTI
KOSKI

41-v., DI,
farmaseutti

34

48-v., yrittäjä

hEIKKI
häRö

72-v., LVI-insinööri

35

11

RIITtA
FAgERStröM

18

26

SEppO
KOLARI

10

RAMI
ErÄNEN

74-v.,
eläkeläinen

17

25

SAMI
KIRjAVAINEN

53-v.,
kuljetusyrittäjä

8

16

MIA
hOLmBERg

45-v.,
vuoroinsinööri.

RAImO
KANTANEN

7

OLLI-pEKKA
BruNILA

SAMI
hOhTI

56-v., yrittäjä

JANI
KANSONEN

ANSSI
AVELIN

14

pASI
hIRVONEN

41-v., yrittäjä,
kuoronjohtaja

6

IDUN
MINERAALIMEIKKISARJA
Puhtaista, luonnollisista
aineista kaikille sopivat tuotteet.

78-v.,
kunnallisneuvos,
ent. ylikomisario

36

JOhANNA
hASu

57-v., toiminnanjohtaja, terveydenhuollon maisteri

20

NOOrA
JäRVIKANgAS

27-v., ammattikoripalloilija

21

71-v., tieisännöitsijä,
rikosylikonstaapeli

JOONA
KuIVALAINEN

19-v.,
kiinteistönhoitaja,
toimitusjohtaja

37

30

päIVI
LEIjAmAA
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MONIMERKKIKORJAAMO
MUURALANKUJALLA

-20%

ACO JA AVENE
AURINKOTUOTTEET -20%
Useita vaihtoehtoja
niin kasvoille
kuin vartalollekin.

Renkaanvaihdot
Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Ohjauskulmien säädöt
Öljynvaihdot
Korjaukset

hELENA
KALEMA

29

28

tOpIAS
KOtINIEmI

12

|

APTEEKKI ANTICRAMP
( norm. 14.20 eur )
Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit
edistää lihaksien ja hermoston
normaalia toimintaa.
Purutabletti.

-20%

TERVETU

LOA!

63-v., yrittäjä

38

39

p 05 220 0440
Karhulantie 30, Kotka
Tarjoukset voimassa 30.6.2021 asti

Puh. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 48600 Kotka
Avoinna arkisin 8-17
Löydät meidät myös facebookista

ArI
LILjAStO

55-v., yrittäjä,
rakennusinsinööri

JYRI
LIppO

46-v.,
henkilöstöjohtaja

40

pEKKA
MätTö

55-v., kiinteistönvälittäjä, KiAT

42

tONjA
pAANE

85-v., DI,
eläkeläinen

49

MARIA
LuOTIO

58-v.,
merikapteeni,
luotsivanhin

41

tIMO
OjAmIES

72-v., DI,
eläkeläinen

hANNu
LuKKArI

46-v., yrittäjä,
vakuutusedustaja

50

pEtrI
LuOTIO

55-v., merikapteeni,
opettaja

43

hELI
pAASI

51

38-v., maanviljelijä,
agrologi

45

JOONAS
pENTtILä

50-v., KTM,
intendentti

52

OLLI
MARTtILA

27-v., KTM,
kontrolleri

44

pIA
pAuKKu

48-v., IT- ja
laatupäällikkö

RIINA
MARKKANEN

53

52-v., insinööri

47

tARjA
RANTAruIKKA

53-v., opiskelija,
matkailualan
ammattilainen

54

JANNE
MuSSALO

57-v., yrittäjä,
toimitusjohtaja

46

ANu
pIKKArAINEN

40-v., yrittäjä,
kotipoika

MAtTI
MEtSOLA

58-v., KM, opettaja,
tietokirjailija

55

KARHULAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

48

JOuKO
RAuHALA

56-v., eversti evp,
tuntiopettaja

56

57

• Lvi-urakointi
• Lvi-remonttityöt
• Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset ja asennustyöt
• Keskuslämmityskattila asennukset
• Viemärikuvaukset ja -tarkastukset
• Automaatiotyöt

Aidosti Kotkalainen, aidosti kotimainen
Yleishammaslääkäri
-3D teknologiat
Veikko Peltola
Erikoishammaslääkäri
-suukirurgia ja implanttihoidot
Jussi Federolf
Suuhygienisti
Anne Mussalo-Kerttula

Karjalantie 6
48600 Kotka
Puh. 05 266 060
JARI
RAvANTtI

41-v.,
järjestelmäasiantuntija

tARjA
RENLuND

60-v., liikuntakoordinaattori

58

SAMI
RISTINIEMI

44-v., yrittäjä,
kauppias

KARI
RäMä

72-v., DI,
eläkeläinen

tEppO
SAINIO

75-v., yrittäjä,
insinööri

pASI
SALmIKIVI

43-v.,
fysioterapeutti

KAI
SAvOLAINEN

44-v., puoluevaltuutettu, markkinoinnin ammattilainen

hEIKKI
SuuTArI

64-v., puutarhuri,
mv

tuOmAS
tIAINEN

44-v., logistikko

EHDOTA HENKILÖÄ

Voit varata ajan verkkosivuiltamme
www.karhulanhammaslaakariasema.fi

lehti@illuusio.fi

Särkypäivystys arkisin ajanvarauksella.
Hoitoon pääsee nopeasti!

haastateltavaksi

Maksaja: Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö

58-v.,
projektipäällikkö

LEENA
vIKEväINEN

76-v.,
kehityspäällikkö,
eläkeläinen

1. NOSTAmALLA KOuLuTuStASOA
2. LISääMäLLä tYötä, yrITtELIJäISyYtTä JA OSALLISuuTtA
3. KESTäväSTI, tALOuTtA vAhVIStAEN
puhALLAmME KOtKAN yHtEIShENgEN NIIN vOImAKKAAKSI,
ETtä JOKAINEN vOI KOKEA SEN JA tuNTEA yLpEyTtä täSTä
OmAStA KOtIKAupuNgISTAmME.

Tutustu lisää:

KOKOOmuSKOtKASSA.FI
KOKOOmuSKOtKASSA

SYDAN ON
OIKEALLA.

Meillä on töitä tarjolla!
Tehtäväsi on markkinoida
puhelimitse erilaisia tuotteita
tai palveluita. Voit työskennellä
kokoaikaisesti päivävuorossa tai
osa-aikaisesti iltavuorossa
3-6 iltana viikossa.
Edellytämme sujuvaa
suomen kielen taitoa ja
vähintään 16 vuoden ikää.

59

LupAAmME KEhItTää KOtKAA

JuhA
tILLI

ETSITKÖ KESÄTÖITÄ?

NYT MYYDÄÄN

Kirkonmaan linnakesaaren
entiset puolustusvoimien rakennukset
uusiokäyttöön!
Osta itsellesi tai yritykselle
vaikka kokonainen rivitalo!

Lisätiedot: Ismo Räty
p. 044 055 7491

Lähetä hakemus: sm-mega.fi
Lue lisää,
tai soita
meille ja
kysy lisää!

044 335 0736
Kaivokatu 3, Hamina

045 7731 3707
Mariankatu 14 A, Kotka
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VANHAA KARHULAA

MIIA KURTTILA

KULTTUURI

Mieli mukana päätöksenteossa
Maksaja Miia Kurttila

PÄIVI PIRTILÄ

109

Äidin suvun tarina

YHTEISTYÖLLÄ

97

PAREMPAA
PAIKALLISPOLITIIKKAA

KOTKA

SAMI
MUSTONEN

KARI NIININEN

Nukkeja ja fotomontaaseja näyttelyssä
Vellamossa.

Karhulalainen
30 vuotta sitten

Karhulalaisen kevään 1991 numerossa kannettiin
huolta vedensaannista, kerrottiin veroseminaarista,
esiripun raotuksesta ja myönteisistä hankkeista
Karhulan kehittämiseksi.

TEHDÄÄN
Kaikkien Kotka
Vetovoimainen Karhula
Kestävän kehityksen Kotka

99
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Erkki Hartikainen
 Uudet kokoproteesit
 Pohjaukset
 Korjaukset

Puh. (05) 266 214

Vesitorninkatu 2C, ( 1 kerros ), Karhula

Karhulan Snagari
esää!
k
a
t
s
koi
Aurin n grillillä!
ää
Nähd

Maksaja: Kotkan SOS DEM TY/ Sami Mustonen

Maksaja Päivi Pirtilä

Torin laidalla

Palvelemme ma-pe 10.30- , la 13- , su 13-

Jumalniemessä jo liitoskappaleet odottamassa. Kesällä 1992, siis reilu vuoden
kuluttua, saavat karhulalaiset paljon puhuttua Utin vettä. Kun putki otetaan käyttöön, poistuu Langinkosken
vesi kokonaan kytöstä.
Kaikkiaan Kymenlaakson
halki kulkeva vesityömaa
on Helsinki-seudun tunnelihankkeen jälkeen maan
suurin.
– Karhulassa vettä käytetään vuorokaudessa noin 6
000, 7 000 kuutiota, laskee
Kymenlaakson Vesi Oy:n
toimitusjohtaja Timo Kulmala. –Kun uusi vesi otetaan käytöönn, vesi muuttuu
Karhulan putkissa aivan toiseksi.
Kun uusi vesi tulee, putket
spuulataan,
Umpiperistä,
esimerkiksi Suulisniemestä,
ajetaan vettä ulos tavallista
kovemmalla paineella. Siinä tapahtuu puhdistumista
ja irtoroskatkin lähtevät putkistosta ulos.
Kyminsuun Kulttuuritalo
Karhulassa oli lähestulkoon
täynnä kiinnostunutta yleisöä, kun kirjanpito Huusari
Ky ja Tili-Karhula Ky järjestivät asiakkailleen Vero-

tiedon Asiakasiltapäivän.
Iltapäivän aikana käsiteltiin
yrittäjiä koskevia asioita,
kuten verotusta eri yhtiömuotojen
näkökulmasta,
uutta liikevaihtoverolakia
sekä ennakkoperinnän muutoksia.
Matti Vikstenin ilmeikäs
esittämistyyli piti yleisön
virkeänä ja kiinnostuneena,
jaksettiin kuunnella vaikeiltakin tuntuvia asioita.
Karhulan Töväennäyttämö raottaa esirippua. Karhulan Liikkeenhrjoittajien
järjestäessä toritapahtuman
ja avointen ovien päivän
karhulalaisissa liikkeissä,
haluaa Karhulan Työväennäyttämö omalta osaltaan
osallistua
tempaukseen
järjestämällä avoimet ovet
kulttuuritalo Kyminsuussa.
Yleisöllä on mahdollisuus
tutustua teatterimaailmaan
esiripun takana mm. Niskavuoren Heta näytelmän
lavastukseen, tekniikkaan ja
maskeeraukseen.
Isot hankkeet oikeaan aikaan. Karhulan kohdalla
kehitys on myönteinen. Isot
hankkeet ajoittuvat Karhulassa oikeaan aikaan, kun

niitä toteutetaan matalasuhdantee paineissa. Näin
arvioi Karhulan Liikkeenharjoittajien puheenjohtaja
Eero Kivinen.
Moottoritie Karhula–Hamina on 300 miljoonan markan
hanke. Samalla yhdistetään
Karhulan keskusta sillalla
kehittyvään Jumalniemeen.
Karhulaan saadaan uutta
vettä Utista. Vesijohdon rakentaminen on parhaillaan
meneillään paikkakunnalla.
Reilun vuoden kuluttua Utin
Kuivalasta tuleva vesi korvaa Kymijoesta puhdistetun
talousveden.
Jumalniemen alueella on

vireillä useita, osa on jo
aloitetu,
liikerakennushankkeita. Jumalniemestä
on kasvamassa kaupunkiin
todellinen uusi keskus. Valtakunnalliseen ketjuun kuuluva hotellihanke on toteutumassa Karhulassa.
Karhulan torin ketjuun liikerakennuksia saneerataan
ja jalkakäytäviä katetaan.
– Kaikki edellä luetellut
hankkeet ovat niin suuria,
että niillä on merkitystä
koko kaupungille, arvioi Kivinen. –Samalla ne nostavat
seiskatien arvostusta juuri
meidän kohdallamme.

Marjatta Huuskosen näyttely ”Äidin suvun tarina”
tuo Merikeskus Vellamon
Ruumaan näytteille posliininukkeja ja fotomontaaseja. Huuskonen on vuosien
varrella rakentanut nukkeja,
jotka kertovat hänen äitinsä
suvun historiasta n. vuosilta 1890-1938. Taiteilija on
pukenut nuket aikakauden
tyyliin ja valanut niiden päät
ja jäsenet posliinimassasta.
Uudempiin nukkeihin on

nro. 02/2021

Minua voi äänestää numerolla
#järjenääni
#verorahoillevastinetta
Minna Gren

85

Hyvinvoiva ja elinvoimainen
Kotka - meille kaikille!

|

kokeiltu erilaisia muovailumassoja. Luurangot ovat
rautalangasta ja vartalot on
huovutettu. Näyttelyssä on
esillä myös fotomontaasitauluja, jotka nekin esittelevät Marjatta Huuskosen
suvun historiaa.
Marjatta Huuskonen valmistui
Taideteollisesta
oppilaitoksesta kuvataideopettajaksi vuonna 1965.
Opettajatyönsä ohessa hän

on tehnyt taidetta monipuolisesti, pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin. Viime vuosina
Huuskonen on perehtynyt
varsinkin pastelli- ja digipiirrostekniikoihin.
Näyttelyyn voi tutustua
25.5.-24.6.2021 Monikulttuuritila Ruuman aukioloaikoina. Näyttelytilassa voi
olla enintään viisi henkilöä
kerrallaan. Vapaa pääsy.

11
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Uusi elokuvaKotka-palkinto 2021 tapahtuma
Leo Märkälälle
Kyminsuuhun
TAPAHTUMAT

KULTTUURI

&

Tämän vuoden Kotka-palkinto on myönnetty pitkän
linjan kotkalaiselle elokuvantekijälle Leo Märkälälle, joka on ansiokkaasti
taltioinut kotkalaista paikallishistoriaa jo 1960-luvulta
lähtien.
Suurin osa Märkälän elokuvista liittyy Etelä-Kymenlaakson ja erityisesti Kotkan
menneisyyteen.
Märkälän kokoelma sisältää
muun muassa dokumentin
sahanperustaja Hans Gutzeitista sekä muistoja Kantasatamasta, itäisen Suomenlahden saarista, Kyminlinnasta,
seudun oppilaitoksista, Kotkan
kaupunginteatterista
sekä Kolmikulman joulumarkkinoista.

Leo Märkälä on lisäksi
taltioinut noin 30 vuoden
ajan Karhulan Työväennäyttämön teatteriesityksiä
kulttuuritalo Kyminsuussa
ja Kyminlinnan kesäteatterissa.

Viime joulun alla Märkälä
lahjoitti 134 ohjaamaansa
dokumenttielokuvaa
kotkalaiselle Muistojen Talon kannatusyhdistykselle,
jonka tiloissa Merikadulla
kaupunkilaiset voivat halutessaan käydä katsomassa
filmejä.
Lisäksi vuonna 2019 Märkälä lahjoitti 72 dokumenttia Kymenlaakson museon
kokoelmiin.
Lahjoitetut dokumentit käsittelevät paikallishistoriaa

ja ajankuvaa 1960-luvulta
tähän päivään. Ne esittelevät niin Kymenlaakson
paikkoja kuin ihmisiäkin.

Kotka-palkinto luovutettiin Leo Märkälälle toukokuussa Kotka-päivän tilaisuudessa, joka järjestettiin
kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä. Tilaisuuteen
ei koronarajoitusten vuoksi
voitu ottaa yleisöä, joten se
striimattiin suorana lähetyksenä Kotkan kaupungin
YouTube-kanavalla.
Taltiointi on nähtävissä kanavalla kahden viikon ajan.

Essee innosti
ilmaisuun
Indie ja Kaakkois-Suomen elokuvantekijät uuteen elokuvatapahtumaan.
Kotkalaisten kulttuurialan
toimijoiden yhteistyöllä järjestämän Uusi suomalainen
essee
-kirjoituskilpailun
tekstien lähettämisen määräaika päättyi vappuaattoon.
Sähköpostilla ja kirjeitse
määräajassa
saapuneita
tekstejä oli yhteensä yli 400.
– Arvelimme, että kilpailu
herättäisi paljon mielenkiintoa, kertoi kilpailun esiraadin puheenjohtaja, Kotkan
opiston rehtori Mika Kempas. –Valitsemamme ”raja”teema on monella tavalla
ajankohtainen, ja sillä on
selvästi myös valtakunnallista kaikupohjaa. Olemme
saaneet tekstejä kaikkialta
Suomesta.

Kilpailun seuraavassa vaiheessa tekstit arvioi kevään
aikana kotkalaisista asiantuntijoita koostuva yhdeksänhenkinen esiraati. Jokaisen tekstin lukee kolme
arvioijaa, jotka valitsevat
yhdessä 10 finalistiesseetä. Tämän jälkeen kilpailun
päätuomari kirjailija-teatteriohjaaja Juha Hurme
valitsee voittajan. Uusi suomalainen essee -kirjoituskilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestetään Kotkan
pääkirjastossa kotkalaisen
kirjallisuuden päivänä, perjantaina 10. syyskuuta 2021.
– Raatimme sukeltaa innolla uusien esseiden maailmaan, Mika Kempas iloitsi.

–Valitsemamme teema avautuu todella moneen suuntaan,
ja uskoisin, että korona-aika
tuo teksteihin vielä omaa,
juuri tähän aikaan liittyvää
tunnelmaa.
Uusi suomalainen esseekirjoituskilpailun järjestäjät
ovat Työväen sivistysliiton
Kotkan seudun opintojärjestö ry, Kotkan kaupungin
kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Vellamon ystävät ry,
Kotkan opisto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan
kulttuuri ry, Kirjoittajayhdistys Paltta ry ja Kymen
Sanomat. Kilpailun suojelija on Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, ja kilvan
yhteistyökumppaneita ovat
Kotkan Energia Oy, Kymen
Vesi Oy ja Cosmopolis Oy.

Indie ja Kaakkois-Suomen
elokuvantekijät uuteen
elokuvatapahtumaan.
Karhulalainen

Kotkan kulttuuri ry järjestää yhteistyökumppaneiden
ja Kotkan seudun elokuvaverkoston (Kulttuuritalo
Kyminsuu, Kotkan Leffat
Oy ja Kotkan kaupunki,
seudun indie-elokuvien tekijät) kanssa lokakuussa
2021 kaksipäiväisen indie-elokuvafestivaalin Karhulan Kyminsuussa.
Kyminsuu, Karhulan Työväennäyttämön kannatusyhdistyksen kotipesä on
aikanaan toiminut myös
elokuvateatterina. Elokuvafestivaali järjestetään 16.17. lokakuuta 2021.

Ajatus festivaalista syntyi elokuussa 2020 Kotkan
kulttuuri
myötätuulessa
–ideointitapahtumassa. Indielle on kotkalaisessa elokuva-skenessä
kysyntää.
Elokuva on yhtenä painopistealueena Kotkan kaupungin kulttuuristrategiassa
vuonna 2021. Myös Kaakon elokuvakomissio tukee
Kotkan seudulla tapahtuvaa
elokuvatoimintaa monella
tavoin.
Nyt suunnitteilla oleva festivaali tarjoaa alustan elokuvasta ja sen tekemisestä
kiinnostuneiden kohtaamisiin ja verkostoitumiseen,
sekä tuo esiin kotkalaisia ja

Tapahtuman kohderyhmänä ovat elokuva-alan tekijät,
ammattilaiset ja asiantuntijat, indie-elokuvista kiinnostunut yleisö eli nykyiset
ja tulevat fanit sekä elokuvaharrastajat.
Tekijöiden toive on tuoda
yhteen
elokuvantekijöitä
koko Kymenlaakson alueelta, että uudet elokuvan tekemisestä kiinnostuneet tekijät löytäisivät toisensa.

Epäselvät pyöräilijän
säännöt
Liikennesääntöjen tuntemisessa
parannettavaa.
Mika Tiitinen

Kuusi kymmenestä suomalaisesta kokee, että omaa
liikennesääntötuntemusta
olisi hyvä kerrata. Etenkin
väistämisääntötuntemuksessa on aukkoja. (Liikenneturvan kysely)
Parannettavaa on erityisesti
autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen tietämyksessä. Vain
kolmasosa vastaajista arvioi
pyöräilevien ja autoilevien
välisten väistämissääntöjen
olevan hyvin hallussa.
Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, hänen
on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa

ajoradan liikennettä – paitsi
jos väistämisvelvollisuus on
toisin osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi on muistettava, että kääntyvä ajoneuvo
väistää aina risteävää tietä
ylittävää pyöräilijää, jalankulkijaa tai mopoilijaa.
Suojatie on jalankulkijoille
tarkoitettu paikka tien ylittämiseen. Suojatiesäännön
mukaan kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle,
joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sinne.
Polkupyörä on ajoneuvo.
Suojatiesääntö ei siis kosketa pyöräilijää, joka ylittää
suojatietä ajaen. Mutta jos
pyöräilijä taluttaa pyöränsä
suojatietä pitkin, on hän ja-


0400-251 322 R.Labbas, 0400-258 055 J.Äyräväinen
www.labbas.fi



Kymenlaaksossa vaikuttavia indie-tekijöitä, -kulttuuria ja -elokuvia.




  
     



lankulkija, jolloin autoilevien
on annettava hänelle tietä.
Usein pyöräilijät kuvittelevat, että heillä on aina oikeus ylittää katu suojatietä
pitkin ajaen. Eli pyöräilijä
rinnastetaan
jalankulkijan oikeuteen ylittää katu.
Autoilijat taasen saattavat
olettaa, että pyöräilijää pitää
aina väistää. Riskitilanteita
syntyy silloin, kun osapuolien sääntötuntemus kemiat
eivät kohtaa. Kokonaisuutena suojatiesäännöissä on
monta variaatiota, joita uusi
tieliikennelaki pyrki yksinkertaistamaan. Kevätvinkki,
kertaa säännöt. Olitpa sitten
liikkeellä jalan tai muulla
menopelillä.

RS KOURU




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025

Aktiivisesti mukana Jouko Rauhala

Nuoruuden ja
vanhuuden puolivälissä
Reservikoulun johtajasta nuorten pariin siirtynyt Jouko Rauhala.
Kotka
Karhulalainen

Kotkan
Mussalossa
1990-luvun
puolivälistä
asunut Jouko Rauhala jäi
vuodenvaihteessa 2019-209
vahdinvaihdossa eläkkeelle RUK:n johtajan paikalta. Tuolloin kollegat olivat
painottaneet, että tee suunnitelma ainakin puoleksi
vuodeksi, kun jäät reserviin,
muuten käy huonosti.
– Tein suunnitelman, että juhannukseen mennessä pitää
pestä lipputanko. Sen tein.
Eläkkeelle vapautuminen
käynnistyi patterien lataamisella, paljon lukemista ja
hiihtämistä.
Jämsän Kaipolasta viime
vuoden vaihteessa lakkautetun tehtaanpiipun varjosta
lähtöisin oleva Rauhala tunnistaa samankaltaisuuden
Kotkan ja Karhulan henkisessä yhteydessä. Sielläkin
aikanaan Jämsä ja Jämsänkoski yhdistettiin. Sieltä
työläisperheen poika lähti
armeijaan vuonna 1983 ja
pääsi pois 2020.
– Edelleen siellä on rakkaimpia ystäviä ja yhteydet
kotiseudulle löytyy.
Nykyisin vaimon, nuorimman pojan ja mäyräkoiran

kanssa asusteleva mies harrastaa metsällä käyntiä. Rakas harrastus on myös jalkapallon tuomarointi.
– Kun en pystynyt enää antamaan ohjeita meidän keskimmäiselle pojalle, miten
tehdään maali, ajattelin, että
erotuomarina voin antaa lajille jotain.
Pikku hiljaa kaipuu vahvistui, että jotain vielä olisi.

raanijärjestöille, että minulla on halu osallistua jollain
lailla veteraanityöhön.
Rauhala onkin nimetty
muutosvastaavaksi Kotkan
sotaveteraaneihin.
– Ollaan siirtymässä veteraaniajasta perinneaikaan.
Tänne ollaan perustamassa
viiden kunnan yhteinen sotiemme 1939-45 perinneyhdistys. Haluan olla saat-

kun itse olit koulussa?
– Silloin aikanaan ei ehkä
ollut niitä vapauksia, oli
hiljaisempaa.
Aikanaan
oli peräkammarin poikia
ja kympin tyttöjä. Skaala
on nykyään laajempi, tuen
tarvetta on tänä päivänä
enemmän. Nuoret ovat sosiaalisempia, tietotekniikka
ja englanninkieli hallitaan
matalammalla kynnyksellä.

ja tulevaisuudessa. Koen,
että minulla on realistinen
kuva. Haasteita riittää, mutta valtavan hyviä juttuja on
tehty.
Hän korosti talouteen panostamisen lisäksi hyvän
hengen nostattamisen ja
uskon herättämisen suunnitteilla oleviin isoihin hankkeisiin olevan tärkeää.
–Kenraali Gustav Hägglund

Tämä on ihmisen kokoinen kaupunki,
”missä
on ihmisten kokoista palvelua. ”
Jouko Rauhala

Hänellä on energiaa ja halua
tehdä asioita, joita kokee
tärkeiksi. Hän ei kaivannut
sellaista, joka täyttää koko
päivän vieden illat ja viikonloput, mutta jotain.
Jotain tuli vastaan, kun
Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikainen ehdotti tuntiopettajan tehtäviä.
Apuopettajana eri aineiden
parissa hän on auttanut oppimaan muun muassa äidinkieltä, historiaa, vähän englantia ja teknisiä käsitöitä.
–Toinen asia, mikä minulla
oli mielessä, kun jäin pois,
kerroin paikallisille vete-

tamassa asiaa seuraavaan
vaiheeseen.
Hän korosti, miten veteraaneja on vähän jäljellä, joten
muistot pitää saada talteen.
– Se on keskeinen osa Suomen tarinaa, mitä tapahtui
silloin sodissa. Miten he ja
heidän
kasvattamansa lapset rakensivat tämän maan ja loivat
hyvinvointimme.
Tässä työssä Rauhala haluaa
olla aktiivisesti vapaaehtoistyössä.
Siirrytään kouluun, missä
Rauhalan päivät kuluvat.
Onko koulu muuttunut siitä,

Koulu tukee nykyään niin
oppimisvaikeuksissa kuin
laajemmin elämän hallinnassa.
Hänen taustansa armeijasta
tiedetään koulussa oppilaidenkin keskuudessa. Hän
kuitenkin totesi, mikä oli
ennen, oli ennen ja nykyisessä työssä tarvitaan toisenlaisia eväitä.
Millaisen
kiinnostuksen
kotikuntaa Kotkaa kohtaan
koulu on avannut?
– Tämä on ihmisen kokoinen kaupunki, missä on ihmisten kokoista palvelua.
Kotka on elinvoimainen nyt

kirjoitti aikanaan asetetuista
tavoitteista, että riittää, jos
liike menee oikeaan suuntaan. Esimerkiksi Kantasatama ei ole se, miksi joskus
jonkun pöydällä se on ensi
kerran esiintynyt. Täytyy
huomioida, millainen on
meidän taloudellinen kantokyky ja resurssit, millainen
siitä tulee.
Kantasataman tapahtumakeskus ja turvapuisto tulevat muokkautumaan vielä
paljon ennen kuin nähdään,
millaisilta ne näyttävät lopullisesti. Töitä Kotkassa
riittää positiivisen pöhinän
aikaansaamiseksi.
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Entä tuovatko hankkeet uutta yrittäjyyttä vai jäävätkö
ne julkishallinnon hankkeiksi?
– Tuo ilman muuta. Tämmöinen kansainväliset mitat täyttävä foorumi tuottaa
välittömästi ja välillisesti
yrittäjyyttä. Samoin Turvapuiston tulevaisuuden näen
sellaisena mahdollisuutena,
joka vetää alan toimijoita.
Niihin
yhdistettynä
XAMK:n kampus, joka
tuo opiskelijoita ja tulevia
ammattilaisia. Ne tuovat
yhdessä vetovoimaa, joka
lisää esimerkiksi asuntojen
tarvetta.
–Hotellia tarvitaan tulevaisuudessa. Nyt ei voi nostaa
käsiä pystyyn ja vetäytyä
pää kainalossa.
Hän antoi Kantasataman
kehittämisen lisäksi tuen
biojalostamolle ja akkuklusterille.
– Merkittävintä on, millaisia valomerkkejä nuo ovat.
Niiden takana on kuitenkin
luoda terveellinen ja turvallinen elinympäristö, että
täällä saisi elää perheelliset
miehet ja naiset. He haluavat yrittää ja
saavuttaa hyvää pöhinää
perheilleen tulevaisuudessa.
Minkälaisena näet kotkalaisten hyvinvoinnin? Rauhala empii ensin tunteeko
hän sitä vielä riittävän hyvin.
– Meillä ainakin tehdään
hyviä asioita ja kiinnitetään
huomiota. Nuorista pidetään
huolta. Meillä porukka vähenee, ikärakenne muuttuu.
Pitää saada ilmapiiri sellaiseksi, että nuoret palaa tänne opiskelun jälkeen.
Hän painotti mahdollisuuksia, vaikka yliopistoa ei
olekaan, on meillä ammattikorkeakoulu. Pärjäämisen ja
mahdollisuuksien luomista.
Liikenne ja tietoliikenneyhteydet täytyy saada tehokkaiksi. Rantarata on pidettävä keskustelussa, sataman
kautta mennään maailmalle.
Asioita täytyy hoitaa itselleen rehellisesti. Vaikka
politiikassa on jonkinlainen
ryhmäkuri, Rauhala haluaa
tehdä selväksi, mikä hän on
ihmisenä.
– Haluan mennä iltaisin
nukkumaan, että voin huomennakin tehdä asioita pystyssä päin. Sotaväki on sellainen, että annetaan tehtävä
ja se sitten tehdään.
Samaa ajattelua hän haluaisi kunnallispolitiikkaankin.
Asioita hoidetaan sivistyneesti, on sydän rinnassa
minkävärinen tahansa.
– Perustan päätökseni kattavaan tilannearvioon ja faktoihin, mutta tulokset toimivaan yhteistyöhön.
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RUUTULIPPU
ON AVATTU!
Lounas aina arkisin klo 11-14
10,50
sis. keiton,
salaatin ja
kaksi lämmintä
ruokaa

Huom risteilyjen
hintaan sisältyy
ateriapaketti*

Helsinki - Tukholma 12.6, 14.6, 16.6, 20.6, 22.6, 24.6, ja 26.6
Tukholman maisemista Maarianhaminaan risteilyt
alk. 35€
(vain Suomalaisille). B4T-hytti (ilman ateriapakettia)
/hlö

Kahvila palvelee joka päivä 6-18
Suolaisia ja makeita
herkkuja leipomostamme nautittavaksi
paikan päällä tai
mukaan!
Tervetuloa!

Honda Center Kotka - 250x176 mm

Helsinki - Visby 5.8.
Seikkaile Visbyssä omin päin
tai osallistu opastetuille retkille.

alk. 207 €
/hlö

Helsinki - Turku 4.7.
Pääkaupungista Suomen Turkuun
rennosti herkutellen katsomaan
Tall Ships Race tapahtumaa.

alk. 105 €
/hlö

Helsinki – Hanko 8.7. ja 10.7
Koe perinteikäs regatta 8.7 lähdöllä.

alk. 147 €
/hlö

Kyminlinnantie 22, p 05 22 333 22

SE TEHOKKAAMPI VAIHTOEHTO

Ahvenanmaa 22.7. ja 26.7.
Koko pitkä päivä Maarianhaminassa klo 10.00-01.00
alk. 126€
Nauti keikkahumusta Rockoff-festivaalilla tai koe
Maarianhaminassa vierailevat Tall Ships Race -purjelaivat /hlö
22.7. lähdöllä.

alk. 131€

Helsinki - Riika 3.8.
/hlö
Koko päivä aikaa Riiassa,
jonka arkkitehtuurissa hansa-aika
kohtaa jugendin ja gotiikan.

Ahvenanmaa 30.6. ja 7.8.
Maarianhaminassa klo 09.00 – 17.00

*Huom risteilyjen hintaan sisältyy ateriapaketti
(1 illallinen ja 1 meriaamiainen per/henkilö) joko meno- tai paluumatkalla.
Risteilyille vaaditaan mukaan voimassa oleva passi tai uudenmallinen
henkilökortti. Koskee myös lapsimatkustajia.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
p. 05 211 1600
www.kymenmatkat.fi
Palvelumaksu 15 €/varaus




Kampaamo Leila
Leila Reinikkala
p. 05 267876

Karhulantie 36, Karhula

alk. 126€
/hlö

040 740 8738 / PÄIVI PURTILO-USKI
PUUTARHURI@PURTIFLORA.FI

    


 







 

MIELIPIDE

Akkusaha

Ruohonleikkuri

40CS12 akkusaha + 110 Wh akku + 40C60 laturi

40LM35 ruohonleikkuri + 110 Wh akku + 40C60 laturi

40CS12
299 € * (sh. 353 €)
+ sis. akku ja laturi
+ ketjunopeus 20 m/s
+ moottorinteho 1,2 kW

40LM35
299 € * (sh. 383 €)

+ sis. akku ja laturi
+ leikkuuleveys 35 cm
+ keräävä/silppuava

MEILTÄ PERÄMOOTTORI- JA
MOOTTORIPYÖRÄ-HUOLLOT!

Trimmeri

40T05
199 € * (sh. 253 €)

40T05 Trimmeri + 110 Wh akku + 40C60 laturi

+ sis. akku ja laturi
+ säädettävä ohjainkahva

*) Hinta sis. alv 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Kyminlinnantie 22, 46800 Kotka
Avoinna: ark. 9-17, la 10-14
puh. 05 212 212

hondacenterkotka.fi

Kymen Vesi Oy

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry
KUSTANTAJA Kotpytham Oy
JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
SSM Itä-Suomi Oy
p. 029 001 0042
www.jakelupalaute.fi
MEDIAMYYNTI
Minna
minna@karhulalainenlehti.fi

Rankaisemisesta kannustamiseen

Nina
p. 044 901 7076
nina@karhulalainenlehti.fi

”Verot köyhälistön verta juo”. Vai juoko? Pääministeri Sanna Marin on
nostanut veroprogression
keskusteluun. Hyvä! Käsitesekamelska
kuitenkin
häiritsee. Puhutaan tasaverosta, kun tarkoitetaan
tasaveroprosenttia.
Tasaveroprosentti on kuitenkin
tuplapalkasta
tuplamäärä
maksettavia euroja. Tasaveroprosentti ei siis ole tasavero. Enemmän ansaitsevat
tietenkin maksavat yhteiskunnalle enemmän, kuin
vähemmän ansaitsevat, joista osa saa erilaisia hyvinvointiyhteiskunnan tukia.
Yhteiskunnallinen vastuu
seuraa vastuunkantokykyä
ja siihen kykyyn tulisi kannustaa.

samassa paketissa, vaikka
niiden perusteet ovat aivan
erilaisia. Ansioeläke perustuu tehtyyn työhön ja ansaittuihin palkkatuloihin, joten
niiden tulisi seurata ansiotasoindeksiä. Kansaneläkkeet
perustuvat hyvinvointivaltion etuihin, joten niiden ja
mahdollisten lisätukien tulisi seurata elinkustannusindeksiä. Progressiivinen veroprosentti rankaisee siitä,
että on pätevöitynyt hyvin
palkattuihin töihin tai tekee
töitä paljon tai sekä että.
Opiskeluun ja työntekoon
tulisi kannustaa. Opiskelun
ja työnteon tulisi kannattaa.
Eläkkeitä myöten.

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

Pertti Huhtanen
Kotka

© Koskee Karhulalaisen
toimesta valmistettua aineistoa.

Jos esimerkiksi 6000 euron
pomopalkasta
maksetaan

veroa puolet, niin tilille tulee 3000 euroa. Jos 4500
euron pomopalkasta maksettaisiin veroa kolmannes,
niin tilille tulisi samat 3000
euroa. Tällöin yrityksen
palkkakustannukset laskisivat olennaisesti. Palkkojen ja sivukulujen säästöt
voitaisiin käyttää erilaisiin
kehittämishankkeisiin. Yritysten kilpailukyky nousisi
välittömästi. Kilpailukyky
nousisi myös välillisesti,
koska olisi paremmin varaa
palkata uusia osaavia ja motivoituneita tekijöitä. Palkkausjärjestelmän tulee myös
olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Tämä kilpailukyky koskee korostuneesti
pääomaverotusta.
Eläkekeskustelussa käsitellään ansioeläkkeitä ja kansaneläkkeitä verotuksineen

TOIMITUS
Päätoimittaja Hannu Lehtinen
p. 0400 433 020
lehti@illuusio.fi
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka
SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
esteen johdosta tapahtuvasta
ilmestymisen keskeytymisestä.
Karhulalainen ilmestyy pääsääntöisesti joka kuukauden
toinen keskiviikko.

Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston (JSN) periaatteita.
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Valitse paikallinen ja
yrittäjävetoinen katsastusasema

REKISTERÖINTI

REKISTERÖINTI- JA
MUUTOSKATSASTUS

Traficomin ajoneuvorekisteröinnit

Henkilö- ja pakettiautot
(max. 3500 kg)

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautot
Kuorma-autot (enint. 3900 kg)
O2-luokan perävaunut

Kyminlinnantie 22 48600 Kotka

044 2599 600

K O T K A N A U T O K AT S A S T U S . F I

Konepesua autollesi
Pese jopa 7 kertaa kuukaudessa

Katso lisää osoitteesta: autopesu.net/jasenyys

Määräaikainen, voimassa 12 kk

Puhelin 040 125 7104

Autokohtainen

24/7
24€/kk
Pesulamme auki 24/7 osoitteissa:
Kouvola Laturinkatu 5

Kotka Kyminlinnantie 22

YÖ

Klo 22–06

19€/kk
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