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Kassiin lihaisat makkarat.

Ke: Karhulan tori klo 8-12 ja
Pyhtää Siltakylä klo 15-18
Lauantai: Karhulan tori klo 8-12

044 055 7481 www.rrtili.fi

Heikinkatu 7, Datariina | Kyminlinnantie 22, Karhula

Mysteerikontit sivu 5
Seppo
Rytkölä

sivu 9

Stipendiaatit
Ilmestymispäivä keskiviikko 17.6.2020 |

nro. 5/2020

|

Paikallisia uutisia vuodesta 1958

sivu 16

Yrittäjät kriittisinä kunnille
Suomen yrittäjät on julkaissut kuntabarometrin kertomaan yrittäjien
näkemykset kuntien elinkeinopolitiikasta.

Yrittäjien kuntabarometri
haastaa kuntia kehittämään
elinkeinopolitiikkaansa.

Kuntabarometri on korvannut Suomen yrittäjien
aiemman joka toinen vuosi
tehdyn ELPO-kyselyn. Elpo
tuli sanasta elinkeinopolitiikka, mutta se ei hahmottunut. Siksi kysely yrittäjille
uudistettiin ja nimeksi annettiin kuntabarometri.
Perinteisesti tulokset on
julkaistu toukokuussa Kunnallisjohdon seminaarissa,
missä yrittäjät ja kuntien
päättäjät ovat kokoontuneet
kahdeksi päiväksi keskustelemaan yrittäjyydestä ja
elinkeinopolitiikasta, mutta
koronaepidemian takia seminaari on siirretty syksyyn.
Kuntabarometrin julkaisu
viime viikon alussa antoi
palautetta kaikkiin maakuntiin. Mitkä asiat toimivat ja
mitä pitää parantaa, kuntiin
tulos on suoraa palautetta
yrittäjiltä niiden toiminnasta, muun muassa hankintojen merkityksestä ja elinvoimapolitiikasta.
Kaikista Suomen maakunnista Kymenlaakso sai
heikoimman
arvosanan
elinkeinopolitiikan hoitamisesta. Maakunnassamme ja
yksittäisissä kunnissa pitää
entrata
elinkeinopolitiikkaa, yritysystävällisyyttä ja
hankintapolitiikkaa, niin tulokset nostavat maakunnan
jumbo–sijalta tai yksittäiset
kaupungit lähemmäs aluksi
julkistettua TOP-10 –listaa.
Elinkeinopolitiikan hoitamisesta Kymenlaakso jäi

Kotkan kaupunki

Karhula
Hannu Lehtinen

hännille koko Suomessa
2,69 pisteellä. Maan keskiarvo oli 2,97 ja kärjessä Etelä-Pohjanmaa 3,20 pisteellä.
Kymenlaaksossa Pyhtää sai
parhaat pisteet (3,25). Muut
eivät nousseet yli kolmen.
Iitti (2,85), Kotka (2,71),

kolmanneksi parhaat pisteet.
Kotkan yrittäjät nostivat
päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankintapolitiikassa, yrityspalveluissa ja
elinkeinopolitiikan asemassa kunnassa Haminan edelle. Koulutuksen ja osaami-

ta yrittäjät eivät näytä kunnilta juuri kaipaavan.
– Valmisteluvaiheen avoimuus, läpinäkyvyys ja
vuorovaikutteisuus parantaisivat kunnan ja yritysten
välistä yhteyttä. Paikoin
yhteys toimii erinomaisesti

Valmisteluvaiheen avoimuus,
”
läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus
parantaisivat kunnan ja yritysten
välistä yhteyttä. ”
Anssi Kujala, Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja

Hamina (2,69) ja Kouvola
(2,59). Virolahdessa ja Miehikkälässä ei yrittäjiltä tullut
riittävästi vastauksia, joten
niitä ei ole tilastoitu.
Kuntabarometri on tehty
16.2.–13.5. välisellä ajanjaksolla. Siihen vastasi
10 400 yrittäjää eri puolilta
Suomea. Kymenlaaksossa
vastaajia oli 288.
Maakunnan sisällä Kotka
sai elinkeinopolitiikastaan

sen edistämisessä Kotkassa
oltiin niin ikään edellä.
Hamina pärjäsi yleisen infrastruktuurin kehittämisessä, joka ei kohdistu erityisesti yrittäjiin, vaan kaikkiin
kuntalaisiin.
Yrityspalveluista kärkeen
nousivat aloittavan yrityksen palvelut, verkostoituminen ja investointineuvonta.
Sen sijaan kansainvälistymis- ja mentorointipalvelui-

ja nyt koronakriisin aikana
tästä nähtiin hyviä esimerkkejä. Koronakriisin opit ja
tiiviimpi yhteistyö kannattaa nyt ottaa arkipäiväiseen
käyttöön, Suomen yrittäjien
varatoimitusjohtaja Anssi
Kujala sanoi.
Pyhtää sai parhaat arvosanat
(3,25) kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydessä.
Kotka kipusi (2,85) kolmanneksi heti Iitin jälkeen
(2,85). Hamina jäi hiuksen

hienosti alle maakunnallisen keskiarvon (2,59). Yrityspalveluissa koko maakunnan alueella annettiin
paremmat arvosanat kuin
päätöksenteon yrityslähtöisyydessä.
Kymenlaaksossa yrittäjät
painottivat kunnan hankintapolitiikkan merkitystä koko maata enemmän.
Kunnan hankintapolitiikan
onnistuminen sai kuitenkin
maan keskiarvoa (2,71) heikomman arvosanan. Pienet
kunnat Iitti (2,91) ja Pyhtää (2,81) menestyivät jälleen siinä parhaiten. Kotka
(2,53) ja Hamina (2,52) jäivät perän pitäjiksi hankintapolitiikan onnistumisessa.
Hankintapolitiikan kehittämiseksi on tehty paljon töitä koko maakunnassamme,
mutta Kotkan toimenpiteet
alkoivat vasta toukokuun lopussa, kun kysely oli jo ohi.
Kotka keikkuu kuntabarometrin palautteessa juuri ja
juuri keskiarvolla. Niinhän

Kotka taitaa keikkua monessa muussakin asiassa.
Miten Kotkaa ja koko seutua saisi nostettua keskiarvon yläpuolelle?
Pienistä, alle 10 000 asukkaan, kunnista Kärsämäki
nousi koko Suomen kärkeen. Heidän salaisia aseitaan oli samanlaiset kuin
Kymenlaakson menestyjien,
Pyhtään ja Iitin. Kunnan
päättäjät kävivät tutustumassa yrityksiin, keskustelivat ja kuuntelivat yrittäjiä.
Kuntabarometrin tarkoitus
on nimenomaan herättää
kuntien päättäjiä. Koronaepidemia teki sen sähäkämmin, mutta reaktiot eivät
ehtineet aivan kuntabarometriin. On olennaista, ettei
tuloksia nähdä kilpailuna
yrittäjämyönteisimmästä
kunnasta, vaan miten saadaan
elinkeinopolitiikka aidosti sellaiseksi, että
kunnassa kannattaa yrittää
ja työllistää ihmisiä. Ei se
kuitenkaan sen vaikeampaa
ole.
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Me Karhulan liikkeenharjoittajat olemme tehneet
vuosikymmeniä töitä Karhulan elinvoimaisuuden
puolesta. Tarjoamme palvelujamme edelleen
ihmisten arjen helpottamiseksi, hyvinvoinnin
lisäämiseksi ja Karhulan säilymiseksi hyvänä paikkana asua. Yrittäjille tarjoamme ainutlaatuisen verkoston, missä yhdistyvät markkinointi, vertaistuki
ja rentoutuminen. Siksi kannattaa kuulua Karhulan
liikkeenharjoittajiin.

Karhulan liikkeenharjoittajat
kiittävät asiakkaitaan yrittäjien
palvelujen käyttämisestä.
Karhulan liikkeenharjoittajat

|

1886 Production Oy/K-M Karhula
Apremium
Beauty Works and Nails
Charter Ilkka Heino
CoCo Konditoria
Danpii Oy
Desirax Oy
Etelä-Kymen Psoriasisyhdistys ry
Fenno Optiikka
Fielmente LT
Futuredent Oy
H.J.Suninen Oy
Hautaustoimisto Pulliainen
Hiushuone Alexia
HK - Taloussuunnittelu
Hotelli Kesti-Karhu
Immo Ky
Kalastus Kirjavainen
Kampaamo Leila
Karhulan Autokoulu
Karhulan Helmi
Karhulan kaupparakennus
Karhulan Lehto Oy
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
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Hankintakalenterissa Markkinat odottaa
kaupungin
– torikauppa käy
tarjouspyynnöt

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

Kotkan kaupunki on päivittänyt selkeäksi
hankintakalenterinsa toukokuussa.
Kotka

Osana yrityksille suunnattua koronatukipakettia Kotkan kaupunki on aktiivisesti
tunnistanut tulossa olevia
hankintojaan ja kertoo niistä
avoimesti verkossa. Hankintakalenteria seuraamalla
yritykset pääsevät mukaan
kaupungin kilpailutuksiin,
saavat tietoa niistä ajoissa ja
osaavat valmistautua. Hankintakalenteriin on nostettu
runsaasti pienhankintojen
tarjouspyyntöjä.
–Toivottavasti
mahdollisimman moni paikallinen
yrittäjä tutustuu sivuun, jos
vaikka siellä olisi omaan
toimialaan liittyviä kilpailutuksia tulossa, kertoo Kotkan hankintapäällikkö Mervi Veini.
Hank intakalenterissa
sekä vuosihankintoja että
kertahankintoja. Kalenterin
mukaan Kotkan kaupunki
hankkii tänä vuonna mm.
tietoturvallista tuhoamista,
Kotka-tuotteita sekä maanrakennuskone- ja hinauspalveluita. Kalenteri lisää
kaupungin hankintatoimen
avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Myös sisäisesti kaupungin toimintaa tehostuu, kun
palvelualueet ovat tietoisia
toistensa hankintasuunnitelmista.
Hankintakalenterin tiedot

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

ovat alustavia ennakkotietoja, eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta
julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, hankinnan ennakkotieto poistetaan hankintakalenterista.
Kotkan kaupungin viralliset
kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt
julkaistaan Hilma, julkiset
hankinnat –sivustolla ja
kaupungin omalla Tarjouspalvelut.fi –portaalissa.
Pienhankinnat
kaupunki
pääsääntöisesti
toteuttaa
lähettämällä sähköpostilla
tarjouspyynnön vähintään
kolmelle yritykselle.
Sivustolla on myös ladattavissa pdf-muotoinen,
tiiviis oppas julkisista hankinnoista. Se on tehty Kotkan kaupungin hankintoja
silmällä pitäen, esimerkiksi
kaupungin käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä vaikuttaa hankintojen
ilmoittamisen vähimmäismääräaikoihin lyhentävästi. Oppaassa onkin annettu
aihepiireittäin lisätietolinkkejä, joista saa enemmän
tietoa aiheesta.
Kaupungin hankinnat on
jaettu kuuteen ryhmään niiden arvon mukaan. Alin on
alle 60 000 euron hankinnat
ja kallein 400 000–5 000
000 euron hankinnat.

Hankinnat löytyy verkko-osoitteesta:

www.kotka.fi/tyo-ja-yrityspalvelut/
hankinnat/hankintakalenteri/

Karhula
avautuu
Koronaepidemiassa ollaan siirrytty seuraavaan
vaiheeseen, missä elinvoimaa aletaan hiljalleen palauttaa. Ravintolat ja niiden
terassit saavat vastaanottaa
asiakkaita, vaikkakin kannattavuuden
rajamailla.
Museot ja kirjastot ovat
saaneet avata ovensa kulttuuria kaipaavalle kansalle.

Suomalaisille suodaan mahdollisuus lomailuun, kunhan
turvaetäisyydet säilyvät.
On tärkeää, että avautuvan
Karhulan ja koko Kotkan
palveluja aletaan käyttää.
Luonnollisesti omien tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta
myös työllisyyden lisäämiseksi. Tämä onnistuu vain

Kotkan kauppatorilla ei järjestetä kuukausimarkkinoita
ainakaan vielä kesäkuussa.
Seuraamme viranomaisten
ohjeita ja toimimme niiden
mukaisesti kaikkien tapahtumiemme osalta.
Tavallinen torikauppa jatkuu normaalisti sekä Kotkan
kauppatorilla että Karhulan

Uusi kahvilakioski Karhulaan
Viime perjantaina avautui
uusi kahvilakioski Autotalon jäde ja nakki Kyminlinnantie 22 pihalle.
Sinisen kioskin takana on
pieni terassi. Tarjolla tietenkin jäätelöä ja pehmiksiä,
mutta myös kahvia, teetä ja
lohileipiä.

Karhulaa ja koko seudun
yrittäjyyttä on arvostettu
virkamiehistön
toimesta,
on oltu konkreettisesti yhteydessä ja helpotettu yrittäjyyttä. Koronaepidemian
aikana on saatu signaaleja
yrittäjyyden
tärkeydestä.
Toivoa voi, että se ymmärretään jatkossakin. Yrittä-

jyys ei ole vain yrittäjän
tai hänen perheensä työllistämistä, vaan pk-yritykset
Suomessa ovat luoneet eniten työpaikkoja viimeisen
kymmenen vuoden aikana.
Ehkä hassu toive, mutta
toivotetaan ihmiset takaisin
töihin kesän aikana.
Pian on juhannus ja alkaa
perinteisesti kesän vietto.
Monien kesälomat on menneet sekaisin koronan takia.
Mikään ei ole silti muuttanut suvesta nauttimista
ja ystävien, perheiden tai
sukulaisten
kohtaamista.
Edelleen voimme yhdistää
kesän viettoon yhdessä olemisen ja yhteisöllisyyden

Samalla, kun autoilija käy
pesemässä autonsa viereisessä autopesulassa, voi
matkustajat virkistäytyä kesäisillä herkuilla.
Jäde ja nakki on avoinna
koko kesän maanantaista
lauantaihin kello 10-18.

Kiinteistön puhdistus vei aikaa
Kyminsuuntiellä Jumalniemessä paloi tyhjänä ollut kiinteistö marraskuussa. Tontin raivaus alkoi toukokuun lopulla.
Jumalniemi
Hannu Lehtinen

Naapureita
tuskastuttava roskaaminen palaneen
kiinteistön jäljiltä jatkui yli
puoli vuotta. Palojätteet lensivät tuulessa ja sai naapurit
tuntemaan ne jo terveydelle
riskiksi.
Kiinteistö on Kotkan kaupungin, mutta siitä huolimatta rojukasat makasivat

PÄÄKIRJOITUS
kaupankäynnillä, palvelujen
käytön lisäämisellä.
Uskalletaan keksiä uusia
tarpeita ja haluta hullunkurisiakin palveluja. Heittäydytään ideoimaan sellaista,
mitä ei ole tullut ennen kokeiltua, kyllä sen joku meille palveluna tuottaa, jos ei
itse saa kehitettyä.

torilla. Myyjiä on pyydetty
hankkimaan myyntipisteisiin käsidesiä ja asiakkaita
pyydetään välttämään kokoontumisia.
Kotkan Kauppatie haluaa
muistuttaa, että nyt jos koskaan on tärkeää suosia paikallisia palveluita ja erityisesti kotimaisia sekä lähellä
tuotettuja tuotteita.

tunteen. Ei se meille suomalaisille niin vaikeaa ole,
vaikka pitäisi olla yhdessä
puolentoista metrin päässä.
Nautitaan kesä-Suomesta
maailman onnellisimpina
ihmisinä.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

ilman toimenpiteitä.
–Kaupunki on saanut ilmoituksen poliisilta, että heidän
puolestaan tutkinta kiinteistöllä on päättynyt, kertoi
kaupungin rakennustarkastaja Eero Mikkelä Karhulalaiselle.
Kaupunki aloitti välittömästi toimenpityeet tontilla.
Aluksi käynnistyi siivoustoiminta, koska kyseessä oli
naapureita haittaava palojätteen leviäminen.
Mikkelä totesi, että suunnitelmissa on poistaa samalla
tontilla olevat kaksi huonokuntoista varastorakennusta. Hän valitti, että kaupungin kädet olivat sidotut
toimenpiteisiin niin kauan,
että poliisilta tuli lupa.
Toinen kaupungin palanut
kiinteistö odottaa siivousta
Hovinsaarella.
Mikäli kiinteistö olisi yksityisessä omistuksessa ja
aiheuttaa haittaa ympäristöön, kaupunki voi kehottaa
tai uhata tekemään asialle
jotain.
–Yleensä kestää muutamasta kuukaudesta puoleen
vuoteen. Ymmärrän, että
mieluummin asiat pitäisi
lähteä tapahtumaan nopeasti.
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Kun on aika
uusia
vesi- ja lämpöjohdot

SOITA
044 303 0800

Käymme veloituksetta tekemässä
putkiston kuntoarvion ja teemme
tarjouksen sen uusimisesta.

VANKKAA PAIKALLISTA OSAAMISTA!

Suurniitynkatu 14, KOTKA
Ma-pe 7-16
p. 044 303 0800
kouvolanputkityo.fi

MIEHIKKÄLÄ
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Kotkan kaupallinen
elinvoima on kasvussa

Hannu Lehtinen

Kotkan keskustojen elinvoima on kasvanut ja
yritysten määrä on lisääntynyt.
Kotka

Myönteinen kehitys näkyy Kotkan Kauppatie
-yhdistyksen toteuttamassa
tuoreessa elinvoimalaskennassa. Seurantaa tehdään
vuosittain Kotkan keskustassa, Karhulassa, Jumalniemessä ja Sutelassa Elävät
Kaupunkikeskustat ry:n valtakunnallisen elinvoimalaskennan mukaisesti.
Elinvoimalaskenta tehtiin
kevään 2020 aikana 35 suurimmassa kaupungissa.
Kotkan elinvoimalaskennan elinvoimaluku imartelee kaupunkia 4,1 prosentin
kasvulla
edellisvuoteen.
Laskennat tehtiin ennen koronakriisin aiheuttamia rajoitustoimia.
–Keskustat ovat kokonaisvaltainen kuvaus seudun
identiteetistä.
Keskustat

ovat välttämättömiä ja kuvaavat alueiden elinvoimaisuutta,
persoonallisuutta
sekä hyvinvointia. Kehityssuuntaa on tärkeä seurata
myös numeroiden valossa,
jolloin pystymme paremmin
ohjaamaan kehittämistyötä
keskustojen hyväksi, totesi
Kotkan Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa.
Elinvoimaluvun laskennassa
merkityksellisimmät tekijät ovat lauantaisin
avoinna olevat kaupat ja
ravintolat sekä tyhjät liiketilat, jotka suhteutetaan kaupungin asukaslukuun.
–Kotkaan on syntynyt myös
uutta liiketilaa, kivijalkaan
sekä suurkauppaan. Lukemien kehittyessä positiiviseen suuntaan voi olla
iloinen yrittäjien uskoessa
yrittämiseen sekä Kotkaan
kaupunkina, sanoi Kansa.
Kotkan elinvoimaluvun kas-

vua selittääkin positiivisena
ilmiönä tyhjien liiketilojen
1,6 % väheneminen. Kansallisesti tyhjien liiketilojen
osuus on ennemminkin kasvanut.
Tyhjien liiketilojen osuus
kaikista liiketiloista Kotkan
keskustassa laski 9,2 % prosenttiin.
Myös Karhulassa kehitys
oli samansuuntaista. Lauantaisin avoinna olevien
kauppojen ja ravintoloiden

...lähellä luontoa
Vaella, melo, pyöräile, retkeile ja matkaile Miehikkälän upeissa
maisemissa. Vieraile Salpalinja-museossa, seikkaile Salpapolulla,
herkuttele nuotiolla, tee päiväretkiä tai viivy yli yön.
Vapaassa käytössä Salpapolun taukopaikat, ja lisäksi 11 muuta
laavua/ kotaa.
Miehikkälässä on helppo viihtyä!

...lähellä rantoja
Vietä mukava kesäpäivä rannalla Miehikkälässä.
Valita voit jonkun kahdeksasta vaihtoehdosta, tai viettää aikaa
vaikka niillä kaikilla. Myllylammen ulkoilu- ja virkistysalueella
kunnostetun uimalan lisäksi frisbeegolfrata, tulipaikka, kuntopolku,
ja luontokuntosali.

www.miehikkala.fi

Oma joulukalenteri
palkittiin
Juho Kääriäinen
menestyi Yritys Hyvä
-kilpailussa.

kokonaismäärä on pysynyt
samana, tyhjien liiketilojen
osuus on vähentynyt 1,5 %.
Positiivista
molemmissa
keskustoissa on se, että samalla kun lauantaisin avoinna olevien yritysten määrä
on pysynyt jokseenkin ennallaan, niin arkiyritysten
määrä on kasvanut. Suhteessa edelliseen vuoteen
vain arkena avoinna olevien
yritysten määrä kasvoi Karhulassa 17,6 %.

...lähellä ihmistä
Perusta perheesi turvalliseen,
luonnonläheiseen ja yhteisölliseen
Miehikkälään.
Kunta tukee sinua muhkealla
Lahja lapselle -rahalla, ja
Ensiasunnon hankinta -avustuksella
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Kotka

Mysteerikontit ja Karoliina Koivula (vas.), Sari Hakuli sekä Anne Kainlauri.

Mysteerikontit
kertovat
koulutuksesta

Mysteerikontin voi kutsua tuomaan Ekamista.
Mitä kontissa on, selviää paikan päällä.
Kotka
Hannu Lehtinen

Ekamissa on kehitetty
Mysteerikontteja, joita on
tarkoitus lähettää eri yhteistyökumppaneille seudulle ja
kaikkialle Suomeen.
Kontit on toteuttanut Ekamin Rannikkopajat. Idea
lähti opettaja Anne Kainlaurilta, kun piti viedä loppuun useamman oppilaitoksen yhteishanke Mystery of
Vet. Hän esitti ideansa pajalle ja nämä tuottivat valmiit
kontit.
– Idea lähti mysteeriboxista, mitä maailmalla kiertää
erilaisilla ideoilla, Kainlauri
kertoi.
Hän on erittäin tyytyväinen
tulokseen oppilaitoksen sisällä liiketalouden ja rannikkopajojen Thalia ja Puu
–pajan yhteistyönä. Konttien toteutus lähti liikkeelle
helmikuussa ja ne tulivat
valmiiksi juuri ennen koronakriisin alkua.

Mysteerikontti
voidaan
kutsua tai viedä eri paikkoihin. Kolme eri väristä konttia ladataan joka kerralla eri
tavalla, riippuen vastaanottajasta.

Kontin sisältöä varioidaan
joka kerralla.
– Se on markkinointiin tarkoitettu infopläjäys Kotkan
murteella, Koivula selvitti.
Kerrotaan eri koulutusaloi-

Se on
”
markkinointiin

tarkoitettu
infopläjäys Kotkan
murteella. ”
Karoliina Koivula

– Kontin voi tuoda esimerkiksi joku opiskelija, joka
samalla kertoo Ekamista, kertoivat taidepajojen
apuohjaaja, oppisopimusopiskelija Sari Hakuli ja
Karoliina Koivula. Kontissa voi olla mukana ystävänpäiväkirja, johon laitetaan
terveisiä seuraavalle kontin
avaajalle.

hin liittyvää tietoa, uratarinoita ja kertomuksia seudun
yrityksistä.
Konteilla viedään myös
seudun ulkopuolelle viestiä
Kotkan seudusta. Esittelijät
huomauttivat, ettei ihmiset,
jotka elävät tällä, välttämättä aina huomaa, miten ihania juttuja on olemassa. Se
unohtuu arjessa.

Yritys Hyvä -kilpailu järjestettiin 35. kerran. Esi- ja
alkuopetuksen
oppilaat
suunnittelivat omat vahvuussankarinsa ja tutustuivat erilaisiin yrittäjiin ja
yrittämiseen Suomessa.
Yritys Hyvä on valtakunnallinen kilpailu, jonka tavoitteena on yrittäjyyden
ja yritteliäisyyden käsittely
lapsille ja nuorille mielekkäällä tavalla. Kaikenlainen
luovuus ja villi ideointi on
sallittua ja osallistua voi
mm. kirjoittamalla, pitchaamalla, bloggaamalla, säveltämällä, videoimalla ja piirtämällä.
Kilpailua järjestävät yhteistyössä
Kehittämiskeskus
Opinkirjo ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Loppukilpailuun
osallistui lähes 500 kilpailutyötä yli 1 400 lapselta ja
nuorelta. Kilpailulautakunta valitsi 26 voittajaa ja 17
kunniamaininnan saajaa.

Sarjassa 3.-6. luokkalaiset
palkittiin yksilötyöstä ´Itsekirjoitettu joulukalenteri´
kotkalainen Juho Kääriäinen. Viidesluokkalainen kirjoitti oman joulukalenterinsa, joka sisälsi Taneli-tontun
kirjeitä helpottamaan joulun odotusta. Vapaa-ajalla
suunniteltu ja markkinoitu
joulukalenteri sai positiivisen vastaanoton ja tilauksia
asiakkailta tuli, niin että pikkusisaruksetkin piti palkata
työvoimaksi.
Työ on tehty vapaa-ajalla ilman ohjaajaa. Valitsijaraati
arvosti työtä.
–Todella vakuuttavaa tekemistä ja yrittämistä. Työ
esittelee mahtavasti yrittäjyyden erilaisia puolia, mm.
mainostus, haasteet ja niiden ratkaisut, lisätyövoima,
omaperäinen idea, taloustaidot, tavoitteeseen pyrkiminen ja oma-aloitteisuus.
Lisäksi tekeminen ilahdutti
moni ihmisiä. Ehdoton voittajatyö, vau.
Teksti perustuu tiedotteeseen

– Kontti-ajatus tuli satamasta, Kainlauri sanoi.
Niin kuin kontit lähtevät
Hamina-Kotkan satamasta, samalla tavalla viedään
nyt Kotkan ihanaa sisältöä
muualle Suomeen Ekamin
konteila.
Paluumatkalla voi tulla jotain sikäläistä sisältöä juuri
niin kuin oikeassa konttiliikenteessäkin.
Urahaaveita ja unohtuneita
haaveita nostetaan konttien
mukana, valotti Kainlauri. Mysteerikonttien lisäksi
hankkeessa toteutettiin neljä
entisen ekamilaisen videohaastattelua. Valokuvaaja
Sofia Virtasen kuvaamat
videot löytyvät youtubesta
hakemalla ”mysteerikontti
of Ekami”.
Konttien on tarkoitus haastaa avaajia muistelemaan
omia koulumuistojaan tai
suunnittelemaan, mitä aikoo
tehdä tulevaisuudessa.
– He, jotka saavat mysteerikontin, voivat samalla eh-

dottaa, mihin konttia voisi
käyttää muuten. He voivat
laittaa omaa sisältöä vaikka
omasta yrityksestään. Näillä voi yrittäjä markkinoida
omaa tapahtumaansa.
Mysteerikonttien
ulkokuori on yksinkertainen.
Silti itse toteutus on ollut
laaja projekti. Opiskelijat
ottivat haasteen vastaan
innoissaan. He haastattelivat yrityksiä, suunnittelivat
toteutuksen, äänittivät tarinoita paikallismurteella ja

kuvasivat eri vaiheet. Kontit
on tehnyt Thaliala paja ja
Taidepajalta yksi valmentautuja, Miska Koskinen.
– Kun lopputuloksen pelkistystä katsoo, ei heti ymmärräkään, miten paljon työtä
tämä on vaatinut, Koivula
painotti.
Hän huomautti konttien
näyttävän samalla, millaista
osaamista Rannikkopajoilta
voi saada mille tahansa yritykselle. Siellä kouluttautuu
paljon lahjakkuutta, mitä ei
kannata jättää käyttämättä.
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Hellahuone puutarhakaupungissa

”Olen yli kolmekymmentä
vuotta pitänyt asuinpaikkanani Katariinan kaupunginosaa Kotkassa. Perheeni
asettui sinne monien sattumusten seuraamuksena,
en sinne määrätietoisesti
osannut silloin vuonna 1983
haluta”. Näin aloitti kuvataideopettaja ja taidehistorioitsija Leena-Riitta Salminen Kotkan Katariinan
kaupunginosan historian.
Katariinan historia on Kymenlaakson museon julkaisemana
ensimmäinen
varsinainen kaupunginosalaishistoriikki. Sen kirjoittaja ei ole museon henkilökuntaa, vaan historiikki on
syntynyt kirjoittajan omasta
innostuksesta ja kotiseuturakkaudesta.
Kirjan ja kannen ulkoasun
on tehnyt Lasse Lehtinen.

Historiikki rakentuu kaupunginosan
kehityksestä
sekä kuvauksista kaupunginosan ihmisistä ja elämästä.
Painotus jää alkuaikoihin ja
kaikkiaan 1970–80-luvun
vaiheisiin.
Teos lähtee varsinaisesti
liikkeelle metsäisen ja kivikkoisen Katariinanniemen
laidunmaiden kaavoituksesta. 1920-luvun asuntopulan
ratkaisuksi rekrytoitiin entinen kotkalainen, asemakaavoituksen pioneeri Birger
Brunila Helsingistä suunnittelemaan kaupunginosaa.
Lähtökohtana oli eurooppalainen idea puutarhakaupungista, jossa asuinympäristö oli luonnonläheinen ja
sopusointuinen. Brunilan lisäksi Salminen nostaa esille
monen ammattinimikkeen
Armas Laitisen, joka suunnitteli suurimman osan Katariinan rakennuksista.
Syntyyn vaikutti koulutta-

Kuvat: Hannu Lehtinen

Kymenlaakson museo

Kymenlaakson museon julkaisuna
on ilmestynyt Kotkan Katariinan
kaupunginosan historia.
Kotka
Hannu Lehtinen

mattoman työväestön rohkeus lähteä rakentamaan
taloja.
Katariina on lähtöjään punainen, työväestön kaupunginosa, joka kirjan sanoin ei
koskaan valmistu. Jokainen
sukupolvi muovaa sitä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Niitä yksityiskohtia Salminen on nostanut
teokseen.
Elämästä ja ihmisistä nousee yhteisöllisyys. Naisen
paikka oli kotona, kodin
ylläpitäjä, kun kodinhoitoa
opetettiin naisille suunnatuilla kursseilla ja julkaisuissa.
Yhteisöllisyys korostuu niin
pihojen, saunojen, pyykkitupien kuin huvielämän
kautta. Katariinan tori keskeisenä tapahtuma-alueena,
urheilutoiminta ja monenlaiset yhteiset huvit kerrataan kirjassa.

Kaupunginosan
edelleen
näkyvät opinahjot ja kadonneet palvelut luovat
muistojen kehää. Niin moni
muistaa vielä opinahjonsa
tai lukuisia kauppoja; seppä,
halkokauppa, leipomo, ajuriliike, peltiseppä, suutarit,
vaatturit ja kiertävät kauppiaat.
Kirjoittaja
Leena-Riitta Salminen kuuluu tähän
työläiskaupunginosiin
1980-luvulla muuttaneeseen

keskiluokkaan, joka on hurmaantunut puutalokaupunginosien yksilöllisyyteen ja
menneisyyteen. Samanlaisia kaupunginosia meillä on
jokaisella tehdaspaikkakunnalla. Asuinalueita, jotka
vanhan perinteisen työväestön asemesta on asuttanut
keskiluokka, jolla on varaa
asua, korjata taloja ja aikaa

vuorovaikutuksessa kehittää
kaikenlaisia
kylätapahtumia, joista syntyy tarinoita
jatkoon.
Odotetaan jatkoa 1980-luvulta
eteenpäin.
Ehkä
saamme odottaa 2100–luvun puolelle, ellei nykyiset
asukkaat ala tallentaa sitä
digitaalisena jo nyt.

Konepesua autollesi
Pese jopa 7 kertaa kuukaudessa
Määräaikainen, voimassa 12 kk
Autokohtainen

Katso lisää osoitteesta: autopesu.net/jasenyys
Puhelin 040 125 7104

Tapio Heino ja rakkaimmat kulkupelit.

Perinteinen
pirssimies
Tapio Heino
Petäjäsuo
Hannu Lehtinen

24/7
24€/kk
Pesulamme auki 24/7 osoitteissa:
Kouvola Laturinkatu 5
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Kotka Kyminlinnantie 22

YÖ

Klo 22–06

Nyt 16€/kk

– Olen niin kotkalainen,
kun olla ja voi, syntymäpäiväsankari Tapio Heino totesi. Minut on laitettu alkuun
Kotkan Meritornissa, synnyin Kotkan saaren sairaalassa ja asuin alkuun Norskan kallion ja ison puiston
välisellä alueella.
Nykyisin hän asustaa isovanhempiensa taloa Petäjäsuolla.
Isä Raimo Heino oli taksimies, hänen autojaan olivat
Popeda Volga, Opel, Mersu
ja Plymouth Valiant.
– Isällä oli autokauppa samaan aikaan, sitten tuli
70-luvun energiakriisi. Autokauppa meni, mutta taksin
ajaminen pelasti, Heino kertoi. Äiti oli kauppahallissa
myyjänä, iltaisin painimies-

ten nakkikioskilla töissä ja
aamulla vielä jakoi Eteenpäin-lehden. He paikkasivat
meidän talouden tällä työnarkomaniallaan, he olivat
todellisia
työnsankareita.
He olivat viimeisen päälle
yrittäjiä, sieltä minä olen
tämän yrittäjyyden perinyt.
Tapio Heino lähti ensin
17-vuotiaana prosessiteollisuuskouluun Summaan,
mutta taksi vei voiton.
– Taksi loi vapauden ja itsenäisyyden tunteen, että sai
näillä vehkeillä tehdä tätä
työtä.
Ensimmäinen isän omistama taksi, millä hän ajoi, oli
Peugeot 504. Sen jälkeen
kaikki muutkin automerkit
ovat tulleet tutuiksi.
Taksien ja taksimiesten status on muuttunut vuosien
saatossa. Heino on ehtinyt
tehdä töitä jo vuodesta 1979.

– Mie olen perinteinen pirssimies. Tämä on laajentunut,
kun nykyään on seitsemän
autoa. Yksikään kuljettajista
ei ole vanhan liiton miehiä,
ne on tosi notkeita kavereita
ottamaan hanskaan tämän
homman, niin kuin se tänä
päivänä otetaan.
Heino kuvaili, miten hänen
autonsa ovat normaalisti
liikkeellä yötä päivää.
– Ei siinä mitään lisälämmittimiä tarvita, kun mies
vaihtuu ja autot on liikkeellä
jatkuvasti.
Yrittäjänä hän kannattaa
nykyistä vapaata taksitoimintaa.
– Ennen jaettiin taksivuorot,
että autot seisoivat vuoron
perään. Nyt tämä on sellaista peliä, että pohditaan
milloin kannattaa olla töissä ja milloin otetaan lepoa,
ehdottomasti kannatan tätä
nykyistä systeemiä. Tämä

Toukokuun 19. päivänä Kotkassa syntynyt,
itsensä perinteiseksi pirssimieheksi esittelevä
Tapio Heino ei järjestänyt juhlia.
on oikeanlaista markkinataloutta.
Hänen yhtiönsä tarjoaa
taksien lisäksi ajoja pikkubusseilla. Hän on aina panostanut pieniin ryhmiin.
Kotkasta kulki aikoinaan
laiva Sillamäkeen Viroon.
Silloin Heino aloitti matkat
Narvaan. Se työ on jatkunut
näihin päiviin saakka.
– Se on vaikuttanut minun
elämääni tosi paljon. Ei sitä
kukaan muu olekaan tehnyt
samalla tavalla.
Kotimaan turismi tulee tänä
kesänä olemaan tosi kovassa imussa. Ehkä vielä
seuraavankin kesän, mutta
sitten ihmiset kaipaavat jo
pidemmälle.
Autoilla ei ole nyt yöaikaan
ajoa koronaviruksen takia.
Tuleeko tilanne säilymään
tällaisena tai muuttuuko taksien tarve tulevaisuudessa?
– Yksilöllisiä palveluja
tarvitaan
tulevaisuudessa
enemmän, Heino vakuutti.
Mikään muu ei pysty siihen
niin tehokkaasti kuin taksi.
Heino on hakenut kehittämistukea pitkäaikaiselle

haaveelleen yhdistää kotipalvelun ja taksin palveluja.
– Nuorena tein tätä ihmisten
läheishoitoa, kodissa huolehtimista, opin ymmärtämään mitä he tarvitsevat,
että siellä kotona voidaan
jatkaa asumista turvallisesti
mahdollisimman pitkään.
Hän kertoi taksin voivan
yhtä lailla viedä asiakkaan
minne tahansa, mutta myös
tuovan mitä tahansa palvelua asiakkaan luokse.
–Mulla on se verkosto, että
voin saada koko orkesterin
kasaan. Perinteisellä kodinhoidolla ei ole sitä.
Kymenlaaksossa lähes jokainen taksimies kantaa kyllä kauppakassin asiakkaalle,
mutta syvempi palvelu on
vielä siitä kaukana.
–Me ollaan taksina hetkessä siinä paikalla, mutta
soitapa kotihoitoon. Seuraavan vuorokauden aikana
tullaan. Perinteinen taksin
turvallisuus on tässä kysymyksessä. Taksi perustettiin
aikanaan, että joka paikassa
on päivystys. Nythän se on
romutettu.
Turvallisuudentunne purettiin. Minä otan sen vastuun

niistä asiakkaista, jotka siirtyvät meidän asiakkaiksi.
Kun päätös tulee, alkaa koulutus, millä hän saattaa toiminnan kannattavuuden ja
lupa-asiat kuntoon.
Kuusikymmentä vuotta ei
ole merkittävä virstanpylväs.
– Asioita tehdään samalla
tavalla hautaan asti, Heino
naureskeli tuttuun tyyliinsä.
Elämä on kivaa.
Hän haluaa kertoa kaikille
onnellisuudestaan ja ihanuutta pursuavasta elämän
ilosta. Se on näkynyt monenlaisena
yrittämisenä,
missä välillä on tullut vastoinkäymisiäkin. Silti hän
ei jättäisi yhtäkään elettyä
päivää pois.
– Kun luonne on tällainen,
se näkyy joskus kateutena ympäristössä, mutta en
minä siitä välitä. Heitetään
lisää löylyä, en minä pelkää sanoa, mitä ajattelen.
Sitä on saanut yrittäjänä olla
pompoteltavanakin, mutta
en minä sitä enää tee. Kun
on elämää eletty, pitää palkita itsensä hyvällä itsetunnolla.
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Kauppalat kaupungeiksi
– paitsi Karhula
Karhulan kauppala yritettiin liittää Kotkaan
ensimmäisen kerran jo vuonna 1949.
Karhula

Kauppalat olivat kunnallishallintoon
kuuluvia
käsitteitä Ruotsissa ja Suomessa. Maakuntiin kuuluva epäitsenäinen kauppala
tai kaupunkimainen kunta
tuli käyttöön vuonna 1959.
Ruotsissa kuntamuotojen
erityisnimitykset jäivät kokonaan pois vuonna 1971.
Suomessa kaupunki –nimitys säilyi ja vuoden 1977
uudistuksessa kauppaloista
tuli kaupunkeja, paitsi Karhulasta, joka liitettiin Kotkaan.

Kunniapuheenjohtaja Seppo Rytkölä on ollut jo 1960-luvulta pitämässä Karhulan pyöriä pyörimässä.

Seppo Rytkölä
kunniapuheenjohtajaksi
Karhulan liikkeenharjoittajat nimittivät
kunniapuheenjohtajan.
Karhula
Hannu Lehtinen

Kahdesti yhdistyksen puheenjohtajana vaikuttanut
Seppo Rytkölä nimitettiin
kunniapuheenjohtajaksi kesäkuun alussa.
– Aloitin omia liiketoimia
vuonna 1964, kertoi nykyisin aktiivisena eläkeläisenä
vaikuttava Rytkölä. Joskus
60-luvun lopulla tulin mukaan Karhulan liikkeenharjoittajien toimintaan.
Haastattelupäivänä hän oli
seuraamassa Karhulan torin
vilinää. Hän käy myös seuraamassa edelleen liikkeenharjoittajien
hallituksen
kokouksia ja on muutenkin
toiminnassa mukana.
Yhdistystoiminta on ollut
merkityksellistä ja sen kautta ovat yrittäjät päässeet vaikuttamaan Karhulan kehittämiseen. Rytkölä muisteli
Karhulan liikkeenharjoittajien arvokasta roolia.
– Aikanaan yrittäminen
oli päällimmäisenä. Se oli
enemmän yhdessä yrittämistä, jos jollain oli jotain
huolia, niin yhdessä katsottiin, miten voidaan ongelmat ratkaista. Yrittäminen

oli ihan erilaista ennen.
Hän painotti, miten ihminen oli keskiössä yhdistyksessä. Muistot 50-luvulla
alkaneesta
yhdistyksestä
korostuvat yhteistoiminnallisuutena.
– Nykyiset yhdistykset eivät ole kuin poliittista toimintaa.

ennen myös Karhulan liikkeenharjoittajien asema ja
osuus oli hallitsevampi.
– Nyt, kun hallinto on
muualla, ei ääni enää kuulu
sillä lailla, Rytkölä huokaisi.
Kanjoni on niin kamala esimerkki, miten vähän ääntä
kuullaan. Paikallinen yrittäjä ei pysty vaikuttamaan,

oli tapahtunut aiemman puheenjohtajan Ervo Johanssonin aikana vuonna 1971.
Rytkölä valittiin aikanaan
myös Suomen yrittäjien liittovaltuustoon.
Hän kirjoitti Kymen yrittäjät lehdessä puheenjohtajana: Arvoisa lehtemme
lukija, tämän lehtemme tar-

yhdessä katsottiin, miten voidaan
ongelmat ratkaista. Yrittäminen
oli ihan erilaista ennen.

Vuosien varrella myös Karhulan
liikkeenharjoittajat
ovat olleet politiikassa mukana.
– Puheenjohtajista aika
monta persoonaa on ollut
valtuustossa ja politiikassa
mukana. Ollaan oltu mukana päättämässä, miten Karhulaa pitäisi kehittää.
Karhulan pakkoliitos on hänellä syvällä takaraivossa
edelleen. Suomen hallitus
päätti pakkoliitoksesta. Sitä

vaikka visiot olisivat alueelle ihan hyvät.
Seppo Rytkölä oli Karhulan liikkeenharjoittajien
puheenjohtajana
kahteen
otteeseen, ensin vuosina
1976-80 ja uudelleen vuosina 2011-2017. Hänen aikanaan yhdistys kuului myös
Kymen yrittäjiin, minkä
hallituksessa oli peräti kolme liikkeenharjoittajien jäsentä. Jäseneksi liittyminen

Unto Turunen 1947-50
Veikko Ketola 1950-53



asukasta. Karhula oli kauppala-nimityksen
lakkaamisen yhteydessä jäljellä
olleista kauppaloista ainoa,
jota ei muutettu kaupungiksi.

Ensimmäisen kerran
”
Karhulan liittäminen Kotkaan
oli ollut esillä jo vuonna 1949,
mutta tuolloin Kymin
maalaiskunnan
teollisuustaajamasta
muodostettiin kauppala.

”

na Karhula kuului edelleen
Kymin seurakuntaan.
Karhulan kauppala liitettiin
Kotkaan vuonna 1977 yhdessä Kymin kunnan kanssa. Tuolloin Karhulan asukasluku oli 22 867, Kymin
5 204 ja Kotkan 34 074 eli
yhdistyneen kunnan 62 145

TAA
KOHANLIIKU IT
R
PIHAPELILEI
2010-2013 SYNTYNEILLE

Pakkoliitoksesta
päätti
Martti Miettusen II hallitus.
Kansanrintamahallituksessa
oli viiden puolueen lisäksi
virkamiehiä eli niin sanottuja
ammattiministereitä.
Tämä hallitus pysyi koossa vain marraskuusta 1975
vuoden 1976 syyskuuhun.

6.-9.7. KOTKANSAARI
13.-16.7. KARHUVUORI
20.-23.7. KARHULA
MA-TO KLO 10-14
ILMOITTAUTUMISET:
KOTKANHARRASTE@GMAIL.COM

Urho Halme 1953-58
MAKSUTON!

Eino Konttinen 1959-67

enemmän yhdessä yrittämistä,
” Sejosolijollain
oli jotain huolia, niin

Seppo Rytkölä

KARHULAN
LIIKKEENHARJOITTAJIEN
PUHEENJOHTAJAT:

Ensimmäisen kerran Karhulan liittäminen Kotkaan
oli ollut esillä jo vuonna
1949, mutta tuolloin Kymin
maalaiskunnan teollisuustaajamasta
muodostettiin
kauppala. Karhula nimi
otettiin
Karhulanniemen
teollisuusalueesta. Karhulan ensimmäinen yleiskaava
tehtiin vuonna 1955. Sillä

hahmoteltiin kauppalan asumalähiöt ja luotiin Helilästä
liikekeskusta.
Karhulan
naapurikunnat
olivat tuolloin Kotka, Kymi
ja Vehkalahti. Seurakunta-

”

koitus on sisällöllään mahdollisimman laajasti tuoda
esiin näkökantoja yrittämisestä, yrityksestä ja yrittäjästä, korostaen sitä, että
yrittäjäsana kaikissa muodoissaan sisältää ihmisen.
Ihminen ja ihmissuhteet on
kaiken yrittämisen ehtona,
vain kahdenpuolinen luottamuksellinen ihmissuhde luo
edellytykset yrittäjyydelle.
Tällainen suhde ei ole mikään automaatio, ihmisyys

Bruno Posti 1968-70

KATSO MYÖS MUU MATALAN

Ervo Johansson 1971-75

LIIKUNTARYHMÄTARJONTA

Seppo Rytkölä 1976-80
Veikko Vistala 1981-90
Eero Kivinen 1991-93
Teemu Alho 1994-2001
Sirkku Lipponen 2002-2010
Seppo Rytkölä 2011-2017
Ismo Räty 2018-

KYNNYKSEN
HTTPS://KOTKAN-HARRASTE-

JUTTUVINKIT

RY.WEBNODE.FI

Karhulalaiseen
lehti@illuusio.fi

Edellinen kunniapuheenjohtaja on ollut Urho Halme

ja inhimillisyys ovat aina tapahtumissa mukana, sitä pitää arvostaa ja jopa palvoa.
Nykyisin varsin rauhallinen
ja leppoisan oloinen mies
muisteli puheenjohtajakausiaan. Yhdessä päättäminen
oli haasteellista, mutta lopulta aina sovinnolla päästiin eteenpäin. Hän tunnusti,
että hänellä oli oma tapansa
johtaa, eikä se aina sopinut
kaikille.
– Puheenjohtajuuteen liittyy myönteisiä ja kielteisiä
asioita.
Nykyisin muistellen kuitenkin suurimmaksi osaksi

myönteisiä, niin kuin arvostus kunniapuheenjohtajuuteenkin.
– Ehkä se kuuluu siihen
tunteeseen, minkä sisältä
löytyy tunne karhulalaista
yrittämistä kohtaan. Mieluummin se on hyvän tuntuinen asia.
Miten nimitystä on tarkoitus
juhlistaa?
– Mitenkähän sitä voisi juhlistaa kahden metrin erolla korona-aikana, naurahti
Rytkölä. Juhliminen tuntuu
tähän ikään vain tuolla puseron alla, se parhaimmillaan siellä. On oltava jo joka
askeleesta iloinen.

Alueen suurin romukauppa

OSTAA ROMUA
Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-15, su 10-15
Eteläinen Karjalantie 7, Karhula
p.05 - 262 011


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




  
     



yrityksiltä sekä
yksityisiltä
paikkakunnan
parhain hinnoin.

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

UNINOVA OY

Haminan Satama, Syväsatamantie 26

Puh. 050 518 7852

SOITA JA TARJOA!
KATSO AJO-OHJEET : WWW.UNINOVA.FI
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Lentokentällä oma
ratikkapysäkki
Pyhtään lentokentän odotustila on design
ratikkapysäkki Helsingistä.

Yrittäjät mahdollistavat kesätyön

Kirkonkylä
Hannu Lehtinen

Pyhtään yrittäjät, kunta ja Ekamin ohjaamo
mahdollistivat kesätyöpaikan nuorille.

Vintage Fly-In -tapahtuma
keräsi ilmailusta kiinnostuneita Pyhtään lentokentälle.
Koronan takia ei tapahtuma
voinut olla avoinna yleisölle, vaikka vanhat koneet
olisi varmasti kiinnostanut
suurempaakin joukkoa.

Huutjärvi
Hannu Lehtinen

Pyhtään yrittäjät osti Huutjärven uimarannan kioskin,
että kunnan nuorille saadaan kesätyöpaikka. Kioski
on aikanaan satutaiteilija
Petronella Grahnin toimesta
rantaan saatu. Viime vuodet
sitä pyöritti kahvila Uusi-Pullis ja nyt toista kesää
Ekamin Ohjaamon huomassa nuoret työllistävät itseään
pitämällä kioskia avoinna
päivittäin klo 10-20.
– Yrittäjät kysyi kunnalta
ja ohjaamolta yhteistyötä ja
siihen tartuttiin, kertoi Pyhtään yrittäjien puheenjohtaja Mikko Almgren. Ohjaamo ilmoitti hoitavansa
työnohjauksen ja kunta lähti

mukaan kustannuksissa.
Yhteistyöllä Pyhtäälle saatiin aikaan vaikka kahdeksan kesätyöpaikkaa 15-17
-vuotiaille.
Yrittäjät hakivat myös rahoitusta Leader Sepralta
aktiviteetteihin eli kanoottia
ja SUP-lautoja odotellaan
myös kesän rantaviihdykkeeksi.
Väsynyttä maalia paikkailtiin ja mökki sai ennen
avaamista punaista maalia
seiniin, valkoista ikkunan
pieliin ja uudet luukut turvaamaan yölliseltä aktiivisuudelta. Yrittäjä Jukka
Söderholm oli mukana
talkoissa kesätöihin rekrytoidun huutjärveläisen Eetu
Hannulan kanssa.

– Totta kait siitä tulee punainen, Söderholm iloitsi.
Punaisesta punaista ja valkoisesta valkoista.
Kausi voi alkaa 1. heinäkuuta, kun vaan varastot täytetään.
– Yksi nuori tulee valmistelemaan kioskin avaamista
ja kuusi pyörittää sitä heinä-elokuussa, kertoi ohjaaja
Kirsi Korhonen Ohjaamolta.
Kioskin on avoinna joka
päivä heinäkuun alusta koulun alkuun. Sen jälkeen kauniia kesäiltoina ja viikonloppuina pidetään tarjontaa
avoinna.
Kesäkioski työllistää 1517–vuotiaita nuoria, joista
osalle tämä on ensimmäi-

Vintage Fly-In on historiallisten lentävien museokoneiden
operaattoreille
tarkoitettu kokoontuminen.
Sen on tarkoitus edistää
koneiden säilymistä ja toimintaa. Tavoitteena on synnyttää Pyhtäälle uusi, kiinnostava kesätapahtuma.

nen työpaikka. Kioski ei ole
voittoa tavoitteleva, mutta
tarkoitus on saada omat kulut katettua.
– Tuotteet ovat samat kuin
viime kesänä, Korhonen to-

Tällä kerralla sää ei ollut
otollinen vanhojen koneiden lentotoiminnalle. Niistä osassa on avoin ohjaamo
tila, joten sateella lentäminen ei onnistu.
Tällä kerralla Pyhtäällä
vanhin kone oli vuodelta
1940. Kaksitasoisilla siivillä lentävä Focke-Wulf
Stieglitz on sodanaikainen
ilmavoimien koulukone alkuperäisillä
ilmavoimien
tunnuksilla. Alun perin niitä
on ollut käytössä 40 kappaletta, mutta Pyhtäällä ollut
on ainoa lentävä yksilö Suomessa.
Ratikkapysäkki lentokentällä ei ole ihan tavallinen

tesi. Asiakkaat saavat toki
esittää toiveita. Itse tilaisin esimerkiksi salmiakkia,
mutta omia toiveitani ei
huomioida.

näky, kun junanrataakin
saadaan vielä odottaa. Lentokentän päällikkö Esa
Korjula oli saanut kohtuuhinnalla hankittua Helsingin kaupungilta käyttämättömäksi jääneen pysäkin.
Se on muotoilija Stefan
Lindströmin
suunnittelema rautainen kokonaisuus.
Niitä on Helsingissä kaksi
kappaletta Kampissa. Tosin
yksikään raitiovaunun reitti
ei enää kulje niiden ohitse.
Näyttävälle design rakennelmalle
suunnitellaan
käyttöä, tällä hetkellä se on
parkkeerattu kiinnostuksen
herättäjäksi lentokoneiden
rivistöön.

Uimarannalla saa kesän aikana kahvia, kaakaota, teetä, limuja, pikkusuolaista ja
makeaa sekä jätskiä kaiken
päälle.

KOTKAAN

Motellikuja 4 Siltakylä

60 min

Loistavan keskeiselle paikalle Pyhtään Siltakylään,
Huutjärven rannalle, noussut uudenlainen upea kerrostalo. Kiinteistö Oy Pyhtäänlinnassa yhdistyvät kerrostaloasuminen ja palvelut. Kuusikerroksisen talon neljä
ylintä kerrosta on varattu asuinkäyttöön ja kahteen
alimpaan kerrokseen sijoittuvat Pyhtään kunnanvirasto
sekä erilaisia liiketiloja. Osasta asuntoja avautuu suora
näkymä Huutjärvelle.
Nykyaikainen varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit luovat asumismukavuutta. Kattavaan varusteluun
kuuluu mm. asuntokohtainen viilennys, lasitetut parvekkeet, lattialämmitys ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä.
Alakerran palveluihin pääsee suoraan hissillä. Keskeinen
ja luonnonläheinen sijainti lisää elämänlaatua ja asumisviihtyvyyttä. Siltakylän keskustan alueella kaikki peruspalvelut kuten päiväkoti, koulut, kirjasto, terveyskeskus
ja kaupat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa

Esimerkkihintoja

Myyntihinta

Velaton hinta

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

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

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

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

Matkaa
pääkaupunkiseudulle vain

Oma tontti

EDULLINEN
HOITOVASTIKE

Paikalliset
yrittäjät
palveluksessa
Pyhtään tekniset palvelut
kilpailutettiin viime
syksynä. Nyt palvelut ovat
uusiutuneet väliaikaisesti.
Pyhtää
Hannu Lehtinen

Kotkan Talokeskus, Jespars Oy sekä Puu ja Kaato
Ky muodostavat yritysryhmän, joka vastaa Pyhtään
kunnan kiinteistöjen ylläpidosta toukokuusta 2020
alkaen, toistaiseksi.
Kilpailutukseen osallistuneista päätöksestä valitti
entinen toimija pörssiyhtiö
Lassila&Tikanoja. Yritys
oli aiemmin ilmoittanut
jättävänsä käyttämättä sille edelliseen sopimukseen
kuulunutta optiota jatkaa
palveluntuottajana
vielä
vuoden.
Kilpailutuksessa Lassila&Tikanojan tarjous jätettiin
huomiotta
aikaisempaan
toimintaan viitaten. Yhtiö
valitti
tarjouskilpailusta.
Koska kunnassa ajauduttiin
tilanteeseen, ettei uutta so-

pimusta voida tehdä, kunta
joutui tilaamaan palvelut
toistaiseksi voimassa olevina ilman kilpailutusta.

Yrittäjä Lars Jespars.

Pyhtääläinen Jespars Oy:n
yrittäjä Lars Jespars kertoi
yhtiönsä vastuulle kuuluvan
kesän mittaan tienvarsien
niitot, teiden halkeamien
tarkkailu, lanaukset ja suolaukset. Talvella palveluun
kuuluu auraukset ja hiekoitukset. Kaikkiaan siis
kaikkea, mitä tienhoitoon
kuuluu.
–Tämä on nyt tällainen riita-ajan sopimus, se voi loppua hyvinkin äkkiä, kertoi
Jespars. Kunhan kunta saa
hoidettua uuden kilpailutuksen ja löydetään uudet
tekijät.
Sitä onko Jespars Oy yksi
niistä, ei osaa sanoa. Edellisellä kerralla yritys oli mukana osatarjoajana.

Jespars kertoi kotkalaisten Talokeskuksen hoitavan
kiinteistöt sekä Puu ja Kaato
Ky:n liikunta-alueet ja puistot.
–Ne on lohkottu, koska
meillä ei ollut tarjota liikunta-alueille mitään.
Yrityksen konekanta sopii
tien hoitoon, eikä tällä väliaikaisella
sopimuksella
ollut mahdollisuus lähteä tekemään isoja investointeja.
–Kesä on muutenkin kiireinen maanrakennusurakoinnin kanssa, niin sovittiin,
että Puu ja Kaato hoitaa liikuntapaikat ja uimarannat.
Pyhtääläisyyden lisäksi Jesparsille kunnan tiealueet
ovat tuttuja, sillä he ovat
hoitaneet niitä monin pai-

Pyhtään kesän
kulttuuri

koin ennenkin Lassila&Tikanojalle alihankintana.
Jespars tarjoaa omin sanoin
tavanomaisia palveluita.
–Pyritään siihen, että palvellaan parhaalla mahdollisella
tavalla kuntaa, pidetään taso
hyvänä ja tarvittaessa poiketaankin, jos yksityiset tarvitsevat palveluja.
Hän totesi näkemyksenään,
että olisi paljon mahdollisuuksia, mutta aina aikataulut eivät anna koneille
myöten.
Maatilasta koneurakointiin
vuosien aikana siirtyneen
Lars Jesparsin kotitilalla
oli aikanaan 20 lehmää ja
pellot metsineen. Veri veti
koneiden kanssa tekemi-

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

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

Liisa Mäkelän
Perhonen.

Saaristomarkkinat ja Stockfors Art eivät
ole toteutumassa, mutta jotain pientä sentään.
Pyhtää
Hannu Lehtinen

RS-PANKKI
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Kulttuuri ei kuivu koronan
takia. Elävää musiikkia tulee kesän aikana viikottain
juhannustansseista
alkaen.
–Siitä alkaen meillä on koko
kesän bändi-illat lauantaisin
nimellä Lauantai Live, kertoi yrittäjä Toni Reingoldt.
Alun perin Meripäivä-viikonloppuna ei oltu Sagittaan tilattu soittoa, mutta nyt

sitäkin harkitaan.
–Kun missään muualla ei
järjestetä mitään, niin järjestetään myö.
Kuvataiteen puolella Pyhtään taideseura on suunnitellut avaavansa Stockforsin
kesänäyttelyn
heinäkuun
alussa. Tarkemmin näyttelyn alusta kertoo Karhulalainen –lehden sähköinen
sivusto verkko-osoitteessa
karhulanliikkeenharjoittajat.fi/karhulalainen.
Pyhtään kirjaston näyttely-

tilaan tulee Mirja ja Kari
Kasurisen näyttely heinä-elokuuksi. Ripustus on
keskiviikkona 1.7. ja näyttely on esillä elokuun loppuun.
Uudistuneessa kahvila Pyttiksessä Siltakylän liikekeskuksessa on esillä kesäkuun
loppuun kotkalaisen Liisa
Mäkelän
öljyvärimaalauksia. Voimauttavia töitä
kannattaa käydä katsomassa
voimauttavaa kahvia nauttiessaan.

seen, jo 16-vuotiaana hän
teki ensimmäisiä lumitöitä
kalustolla. Työt lisääntyivät
vuosien aikana ja taitekohta oli vuonna 2012 alkanut
Kotka-Koskenkylä –moottoritien
rakennustyömaa.

Siitä tuli luonteva siirtymä
myös
Hamina-Vaalimaa
moottoritien rakentamiseen.
–Näin toiminta on pikku hiljaa kasvanut ja nyt Jespars
Oy työllistää 4-7 henkilöä
ympäri vuoden.
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Tähtiyö - Maaria
Märkälän maalauksia
Merikeskus
Vellamossa
avautuu 5.6.2020 taidenäyttely Tähtiyö, joka esittelee Kotkassa lapsuutensa
ja nuoruutensa viettäneen
Maaria Märkälän maalauksia. Kyseessä on Märkälän ensimmäinen näyttely
entisessä kotikaupungissa.
Maisemamaalari
Maaria Märkälän maalauksiin
vaikuttavat oma elämä ja
arki, mutta myös tehdyt
matkat. Koko maalausprosessi on taiteilijalle hidasta
matkantekoa. Hän maalaa
kerroksittain ja haluaa maalata päällimmäiseksi valon
muistoksi elämän hyvistä
puolista ja kauneudesta.
Hän on miettinyt tähtitaivasta ja sitä, miten valosaaste muuttaa maailmaa aiheuttaen hyönteiskatoa, ihmisten
ja eliöiden luonnollisen rytmin rikkoutumista ja pimeähormonituotannon häiriintymistä. Valosaasteen takia
avaruutta ja tähtiä on lähes
mahdoton havainnoida.

JUTTUVINKIT

lehti@illuusio.fi

VÄLJYYTTÄ

ALVAR AALLON FUNKISTYYLIÄ

RAUHALLISUUTTA

VUODELTA 1937

Maaria Märkälä on opiskellut Pekka Halosen
akatemiassa ja Vapaassa
Taidekoulussa. Hän on
toiminut Helsingin taiteilijaseuran hallituksessa ja
Taidemaalariliiton hallituksessa ja puheenjohtajana.
Märkälällä on ollut lukuisia yksityisnäyttelyitä
Suomessa ja mm. Saksassa ja Virossa, ja lisäksi hän
osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin kotimaan
lisäksi mm. Portugalissa,
Ranskassa ja Brasiliassa.
Märkälän töitä on mm.
Suomen valtion ja Kansallisgallerian
taidekokoelmissa ja Helsingin
taidemuseo HAM:n kokoelmissa sekä monissa
koti- ja ulkomaisissa yksityiskokoelmissa.
Näyttely on Kymenlaakson museossa, Merikeskus Vellamossa, Kotkassa
avoinna 30. elokuuta saakka.

nro. 5/2020
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Teoksia neljältä
vuosikymmeneltä

Torilla
kysyttyä
Karhulalainen
kysyi
Karhulan torilla
vaikuttaako
korona
juhannuksen
viettoon?

Miro
– Eipä juuri, ei tänä vuonna.
Pienellä porukalla mökillä.

Tiitiäisen kellarigalleriassa on esillä Timo Mähösen muistonäyttely, osa 2.
Karhula

Ismo Kurvinen
– Ei vaikuta. Juhannusta vietetään kotona grillaten ja ehkä
vähän ilolientä nauttien.

Jaana Klami
– Ei varmaan kamalasti vaikuta,
keli vaikuttaa enemmän. Jos on
kovat helteet, niin aika riehakasta varmasti on ja turvavälit
unohtuu.



    


 



KOTKASSA MEREN ÄÄRELLÄ, LÄHELLÄ PALVELUITA





 

SUNILAN KANTOLA
KANTOKATU 5, KOTKA

Pirkko Karvinen
– Ei vaikuta. Juhannusta vietetään ihan rauhallisesti kotona.




  
  

Samu
– Samalla tavalla vietetään
kuin aina ennenkin. Sukulaisten
kanssa vähän juhannuskokkoa
poltellen ja saunoen.

EHDOTA
HENKILÖÄ
lehti@illuusio.fi
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Timo Mähönen (17.2.1960
Karhua – 28.5.2018 Kotka)
taidemaalari, kuvataiteilija
ja Kotkan valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja.
Mähönen toimi taiteilijana
1980-luvun
alkupuolelta
saakka. Hänen kookkaat
värimaalauksensa ovat niittäneet mainetta eri puolilla
Eurooppaa. Mähönen työskenteli paitsi yksin, myös
sellaisissa kokoonpanoissa
kuten Taideahtaajat ja Jätkät
Timo Mähönen oli yksi Kotkan valokuvakeskuksen perustajista.

80-luvun
alkupuolella
muutettuani Kotkaan tapasin nuoren ja palavasilmäisen taidemaalarin Timo
Mähösen. Hänen maalauksensa olivat esillä Nuorten
näyttelyssä ja Lepakossa.
Ajatus kulki vauhdikkaasti
taiteen poluilla ja yhteisnäyttelyn avajaisiin Timo
kantoi laatikolliset kultareunaisia sherrylaseja. Samaisista sherrylaseista viimeiset luovutti Pia galleria
Uusikuvan astiastoon viime
vuoden lopulla.
40-vuotta taidemaalarina
ja kuvataiteilijana jätti jälkeensä paljon materiaalia

josta osa on nyt esillä Karhulassa Tiitiäisen Kellarigalleriassa kesäkuun loppuun. Taideahtaajien, Timo
Mähönen, Heimo Suntio ja
Juha Metso, toiminta jätti
näkyvämmän jäljen taidemaailmaan kuin Mähösen
oma tuotanto. Maalarina
itseoppinut materiaaleja innokkaasti kokeillut taiteilija
teki 80-luvulla laajan sarjan
sisätilakuvia. Näyttää siltä
että bitumi henkii yhä erikoista himmeää valoa. Isoja
sisätilakuvia on Tiitiäisen
Kellarigallerian näyttelyssä
useita kehystettyinä ja ilman.

Myöhäisempi
tuotanto
palaa välillä takaisin nuoruuden aiheisiin abstraktien
iloittelujen seasta. Väri ja
muotokieli tuottaa muutamia todellisia aarteita. Näin
laajaan kokoelmaan Timo
Mähösen tuotannosta, tai
kenenkään muun taiteilijan,
törmää harvoin. Kannattaa
tarkastella huolella ja selata
kehystämättömätkin työt.
Mielenkiintoinen sukellus
värikkään persoonan kuvamaailmaan.
Kirjoittaja Helena Paakkinen on Kotkan taiteilijaseuran puheenjohtaja

Timo Mähösen nimetön teos

KOLUMNI

Nuoret rakentavat itsensä näköistä työelämää
Loppukeväällä julkaistu
nuorisobarometri
kertoo,
että nykynuorille työ on
osa yksilöllisyyttä, ikään
kuin oman identiteetin jatke. Työ ei ole vain keino
ansaita rahaa tai moraalinen velvollisuus, vaan
työn halutaan olevan ennen
kaikkea
merkityksellistä,
mielekästä ja vastaavan
myös omaa arvomaailmaa.
Nuoret arvostavat elämässä
enemmän tasapainoa kuin
rahaa tai statusta. Uudesta
työelämästä kertoo myös se,
että työn ja vapaa-ajan raja
on yhä epäselvempi, mutta
nuoret eivät koe tätä välttämättä negatiivisena, päinvastoin. Nuoret haluavat
tehdä työtä entistä itsenäi-

semmin ja päättää omasta
ajankäytöstään itse. Alkaa
kuulostaa yrittäjyydeltä.
Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen -hankkeessa arvioitiin
Kaakkois-Suomen
yrittäjyyskasvatuksen
toteutumista toisen ja korkea
asteen oppilaitoksissa. Yrittäjämäisen toimintakulttuurin kehittäminen näyttäisi
olevan yksi Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen
kehittämiskohteista, jossa
riittää huomioitavaa tulevaisuudessakin. Hankkeessa
tehtiin myös pienimuotoinen yrittäjyysasennekartoitus
kaakkoisuomalaisten
nuorten parissa. Suurin osa
kyselyyn vastanneista nuo-

rista suhtautui yrittäjyyteen
positiivisesti.
Ekamin liiketalouden opiskelijat pohtivat opettaja
Anne Kainlaurin ohjauksessa tekemässään NY-lehdessä Vuosi yrittäjänä -vuoden kokemuksia. ” Vuosi
yrittäjänä ohjelma opetti
minulle tärkeitä ja tarpeellisia taitoja, joita tarvitaan
niin yksityisessä elämässä
kuin työelämässäkin.”
Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta saadut kokemukset ovat
opettaneet nuorille muun
muassa paineensietokykyä,
rohkeutta, yrittäjyystietoja
ja -taitoja, kommunikointia,
tiimityö- ja sosiaalisia taitoja. Merkityksellistä ja teke-

misen ja kokemuksen kautta
oppimista. Voisiko koulujärjestelmämme parempaa
oppia antaa tulevaisuuden
työntekijöille ja yrittäjille?
Olemme eläneet hyvin poikkeuksellisen kevään. Moni
yrittäjä on pohtinut liiketoimintansa kohtaloa, sen
sopeuttamista vallitseviin
olosuhteisiin ja kehittämistä
tulevaisuutta varten. Futuristi Perttu Pölönen on sitä
mieltä, että tämän parempaa
tilaisuutta päivittää arvoja
tuskin tulee.
Nuorelle sukupolvelle muutos on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Avaako
meneillään oleva tilanne
meille uusia mahdollisuuksia nähdä maailma ja sen

haastateltavaksi

potentiaalia nuoren silmin?
En osaa sanoa, mutta nuoria
seuratessani uskon vahvasti,
ettei siitä ainakaan haittaa
olisi.
Maarit Koverola
Cursor Oy:n
projektipäällikkö
Yrittäjyyskasvatus,
YES aluetoiminta ja
NY-opinto-ohjelmat

SEURAAVA
KARHULALAINEN
ILMESTYY
12.8.2020
Valmis ilmoitusaineisto
tulee olla toimituksessa
5.8. mennessä.
Valmistettava aineisto
3.8. mennessä.
Ilmoitusaineisto
ja ilmoitukset
toimitetaan osoitteeseen
klh@kymp.net

KESÄ ON
KOHTA
TÄÄLLÄ!
KORUT TÄYDENTÄVÄT
KESÄTYYLISI

MIELIPIDE
KOKOUKSIIN • KOULUTUKSIIN • JUHLIIN
450 neliötä kahdessa kerroksessa ja rantasauna.
(Helppo pitää turvavälejä 10-15 hengen ryhmillä.)

Kesätarjous elokuun
loppuun saakka

-50% tilavuokrista.

Kysy Kantolan hinnoista ja palveluista:
044 244 7702 tai info@sunilakantola.fi










Katso myös: www.sunilakantola.fi







Kulttuuri ja kaupunki
On herännyt aiheellinen
keskustelu Kotkasta kulttuurikaupunkina.
Merikaupunkimme keskusta on
mahtavan Kymijoen edustan meren saaressa. Poikkeuksellisen runsas ja arvokas
kulttuuripohjamme
tulisi
nostaa kunniaan. Kotkassa on tiedostettu sataman
ja teollisuuden arvo. Myös
Ruotsinsalmen taistelujen
merkitys on huomattu. Puistoista ja monesta muusta
osataan olla terveesti ylpeitä. Hyvä Kotka!

Mutta paljon on mennyt
ohi. Hamina teki Bastioninsa ja vei Kymilinnan linnoitukselta monta toimintavaihtoehtoa. Hyvä Hamina!
Hamina ja Lappeenranta
suorastaan ratsastavat historiallaan, vaikka niillä on
Kotkaa olennaisesti köyhemmät eväät. Mahdollisuuksia Kotkalle löytyy
edelleen. Esimerkiksi Ruotsinsalmen merilinnoituksen
ainutlaatuinen ulkomuseo
on hyödynnettävissä.

Kymijoen murtautuminen
läpi Salpausselkien jakoi
heimokuntia ja on ollut tuhansien vuosien spektaakkeli. Kirjoitetun historian
alueella me kotkalaiset
voimme vetää ainakin tuhannen vuoden mittaisen ja
todella upean historiakaaren. Menneisyytemme on
täynnä rikkaita ja mittavia,
joskin usein sotaisia historiatapahtumia. Ne olisivat
erinomaista
materiaalia
kaupunkikuvamme kirkastamiseksi.

Kymijoki on ollut Ruotsin
ja Novgorodin rajajoki jo
ennen Pähkinäsaaren rauhaa
1323. Nykyisen linnoituksen pohjoispuolella oleva
Ryssesten- muistomerkki
on unohdettu ilmeisen väärään paikkaansa. Jokilinjan
sijasta rajakivi on kaiketikin
ollut keskiaikaisen tien varressa ja on siellä ehkä vieläkin. Eikö kannattaisi lähteä
peräämään asiaa ja nostaa se
kansalliseen ja kansainväliseenkin keskusteluun!
Pertti Huhtanen, Kotka

Palvelemme normaaliin tapaan sekä
myymälässä, että verkkokaupassa!
www.karhulanhelmi.fi

TURVALLISESTI JA AMMATTITAIDOLLA
Et.Karjalantie 5, Kotka p.05 261 922 ma-pe 10-17 la 10-13

l

Maa- ja merirakentaminen

l

Merikuljetukset

l

Ruoppaukset l

antti.vuorenpalo@kotkanmerityo.fi
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VANHAA
KARHULAA

Monipuolinen autopalveluiden talo

SEURAAVA
KARHULALAINEN
ILMESTYY
12.8.2020

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

Valmis
ilmoitusaineisto
tulee olla toimituksessa
5.8. mennessä.
Valmistettava
aineisto
3.8. mennessä.
Ilmoitusaineisto
ja ilmoitukset
toimitetaan
osoitteeseen
klh@kymp.net

Karhulan liikkeenharjoittajat täytti vuonna 1963
juhlavasti jo 15 vuotta.
Lehden kolumnissa P. E.
Sutela käsitteli jo tuolloin
elinkeinopolitiikan merkitystä yrittäjyydelle otsikolla `Elinkeinoelämän tukeminen kunnan toimivallan
puitteissa´.
”Pääsääntönä
on, että kunta hoitaa sille
kuuluvat yhteiset talous-,
järjestys. Ja muut asiat välittömästi omien elintensä
toimesta. Tietyissä rajoissa
kunta voi myös menetellä
siten, että joidenkin tehtävien hoitaminen jätetään
esi. Yksityisoikeudellisen

yhteisön
suoritettavaksi
kunnan tarpeellisen tuen
turvin. Tähän viitaten, ja
koska voimassaoleva työllisyyslaki velvoittaa kunnat
valtion ohella huolhtimaan
alueensa työllisyysasioiden
hoidosta, on aivan viime
aikoina esitetty mielipide,
jonka mukaan kunnan työllisyysasioita voidaan edistää ja hoitaa silläkin tavoin,
että kunta tukee sellaisen
yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, joka
laajentamalla yritystään saa
aikaan uusia työpaikkoja.
Tämän käsityksen mukaan
ei siis olisi estettä siihen,
että kunta myöntäisi lainoja ja takauksia työllisyyden
turvaamista silmälläpitäen

Vastauksissa ilmenee, että
ihmiset ovat kiintyneitä
omaan
asuinalueeseensa,
mutta ylistyksiä sateli myös
mökkipaikalle sekä lapsuudenkodille.
Vastauksista
löytyy monta tarinaa, miten
vanhemmat tai isovanhemmat ovat kodin alueelle ra-

Eteläinen Karjalantie 5, Karhula | p. 044 975 8761
Suljettu perjantaisin 31.7. saakka

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Erkki Hartikainen
 Uudet kokoproteesit
 Pohjaukset
 Korjaukset

Puh. (05) 266 214

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

• Kylmähuoltopalvelut

ehkä samanlaisin edellytyksin ja ehdoin kuin valtiokin.”

• Jäähdytys- ja
lämmitysjärjestelmät

Juhlavuoden runossa kirjoitettiin ”Tehdä työtä eteen
kunnan, kauppalan / nosta
elintaso myyjän ostajan! /
Veljet, yhteinen on meille
määränpää, / liity joukkoon,
kauppiaat nyt rynnistää.
Maittava kotkalainen Tähti
-olut maistui juhlajuomana.
Yhdistyksen juhlavuonna
perustettu naistoimikunta
hymyili tyytyväisenä onnistunutta juhlavuotta. Kuvassa olivat paikalla naistoimikunnan perustajajäsenet
Aino Konttinen, Kaisu Taskinen, Hilkka Kokko, Judith
Halme ja Irma Korhonen.

kentaneet, jossa syntyneet
kauniit muistot ovat vieläkin mielessä.
–Ihmiset puhuvat todella
kauniisti omasta asuinalueestaan ja sen hyvistä
puolista. Asuinalue voi
myös olla rakas, koska siellä asuu itselle merkitykselli-

Kotkansaaret.fi/Ismo Räty p.044 055 7491

Kotkansaaret.fi/
Ismo Räty p.044 055 7491

Parturi-kampaamo torin laidalla.

- Ei ihan tavallinen autopesula -

PA R A S TA I T- PA LV E L U A
Kotkankatu 20, 48100 Kotka
Puh. (05) 220 0600




JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry



  

KUSTANTAJA
Kotpytham Oy

www.puurakenne.info



JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
p. 029 001 0043

 


KOTIMAAN MATKAILUA

• Lämpöpumput


 

  


  



MEDIAMYYNTI
Satu Mäntyvaara
p. 050 522 8100
klh@kymp.net

24.6. Bengtskärin majakka, bussi ja merimatka, lounas. 149 €
1.7. Saimaan kierros alk. 50 €
15.-18.7. Runon ja Rajan tie (Ilomantsi-Kuusamo-osuus)
5-12.9. Ruskamatka Kilpisjärvelle 699 €
20-27.9. Ruskamatka Kilpisjärvelle 699 €

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

toimisto@heinotours.com tai
0440 653102.

RS KOURU




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet

Kotkalaiset rakastavat
asuinalueitaan
Kotkan toukokuussa tekemä asuinaluekysely saavutti
suuren suosion. Vastauksia
tuli kaiken kaikkiaan 1037,
joissa eniten kehuja sai Kotkansaari. Myös Mussalo,
Metsola, Karhula ja Tiutinen keräsivät paljon ylistyksiä.

Rakenna, vuokraa
tai piipahda ja
rakastu Rankkiin!

Vesitorninkatu 2C, ( 1 kerros ), Karhula

Juhlavuoden
lehti vuonna
1963
Arkisto
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Vuokraa tai osta omaksi
asunto Kirkonmaasta!

D ATA G R O U P S ATA I T. F I

14



Puh. 040 553 2025
nen henkilö ja vastauksissa
on myös monta kaunista
tarinaa
kanssaihmisistä,
Kotkan viestintäpäällikkö
Mia Brunila kommentoi
tuloksia.

MIELIPIDEKIRJOITUKSET
Karhulalaiseen

Lotta Seppänen +358 40 180 4667
lotta.seppanen@zacus.com

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

Kyminlinnan�e 22 48600 Kotka

SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI

ILMOITUSVALMISTUS
Kai Savolainen

044 2599 600

PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
esteen johdosta tapahtuvasta
ilmestymisen keskeytymisestä.
Seuraava Karhulalainen
ilmestyy 12.8.2020

lehti@illuusio.fi

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

16

Ilmestymispäivä keskiviikko 17.6.2020

|

nro. 5/2020
Kuvat: Hannu Lehtinen

Karhulan lukion yrittäjyydessä
menestyneet stipendiaatit
Aino Griinari ja Juuso Nokka.

Stipendit yrittäjyyslinjan ylioppilaille
Karhulan lukion yrittäjyyslinjan
ylioppilaita palkittiin, vaikka
kevätpäivän tilaisuutta ei voitu viettää.
Karhula
Sanna Sirola ja Hannu Lehtinen

Karhulan Liikkeenharjoittajat ry palkitsee vuosittain
Karhulan lukion yrittäjyyslinjan kaksi valmistuvaa ylioppilasta stipendein. Osana
yhdistyksen yhteiskuntavastuuta, se edistää jäsentensä
ja karhulalaisten yhteisöjen
yhteistoimintaa, koulutusta
ja virkistystä. Tästä osa on
stipendien jako Karhulassa.
Ensimmäinen stipendin saaja oli Aino Griinari, valmissanainen nuori nainen.
Palkitsemisen perusteluna
oli hänen aktiivisuutensa ja
menestyminen yrittäjyyslinjan opinnoissa. Pakollisten
opintojen lisäksi Ainolle
kertyi monipuolinen valikoima linjan valinnaisia
opintoja. Valinnaiset opinnot edellyttävät opiskelijalta
innovatiivisuutta ja vastuullista yrittäjämäistä työskentelyä. Aino on ollut aktii-

vinen toimija myös linjan
kansainvälisissä projekteissa. Lisäksi hän on edistänyt
yrittäjyyslinjan näkyvyyttä
vastaamalla linjan opiskelijaesittelyistä.
Koulussa
positiivisesta
yrittäjäkokemuksesta Griinari kertoi opiskelijoiden
yrityksestä Ekodeko design
NY:stä.
– Teimme sisustuspurkkeja vanhoista lasipurkeista.
Maalattiin ne ekologisella
spraymaalilla ja liimattiin
muovinen eläinfiguuri kanteen. Niitä meni aika paljon
kaupaksi etenkin, kun oltiin
joulumarkkinoilla myynnissä. Siellä varsinkin lapset
olivat innoissaan.
Innostuneen
vastaanoton
saaneet purkit löysivät kodeista käyttöä korurasioina
ja muun muassa vanupuikkojen säilytyksessä.
Griinarille syntyi lukion

aikana positiivinen kuva
yrittäjyydestä, joka tosin on
alkanut vahvistua jo kotona.
– Joo, tosi hyvä kuva, olen
ajatellut
tulevaisuudessa
itsekin perustaa yrityksen.
Miä meen nyt Haaga-Heliaan Porvooseen opiskelemaan visuaalista markkinointia, joten joku sen alan
yritys. Voisin elättää itseni
yrittäjänä, varsinkin kun
iskä on yrittäjä.
Sitten hän lisäsi, että velikin
on yrittäjä ja siskokin on. Se
esimerkki on innostanut tosi
paljon.
Aino Griinari kertoi stipendin menneen säästöön, kun
tarvitsee rahaa opiskellessa.
Toinen stipendin saaja oli
Juuso Nokka. Myös hänellä perusteluna oli aktiivisuus
yrittäjyyslinjan opinnoissa
ja menestys NY Vuosi yrittäjänä –opinto-ohjelmassa.
Huhtikuussa 2019 Lepäämö
NY osallistui International

Student Company Festival
-yrittäjyyskilpailuun
Riikassa ja toukokuussa 2019
yritys edusti Kymenlaaksoa
Uskalla yrittää -finaalissa;
Vuosi Yrittäjänä-ohjelmien
Suomen mestaruuskilpailussa.
Lepäämö NY:n tuote oli
syntynyt nuorten sisarusten puhelimen käytöstä. He
kauppasivat Lepäämö –puhelinparkkia niin koteihin
kuin kouluihinkin.
Yrittäjyyslinjalla kertyi Lepäämö NY:n lisäksi kokemusta koululla luokan ylläpitämästä kahvilasta.
Stipendi on mennyt Nokallakin säästöön. Edessä
on noin kuukauden kuluttua
armeijaan meno. Siellä hän
on hakeutunut sotilaspoliisiksi saadakseen kokemusta
pitkäaikaiseen haaveeseen
päästä opiskelemaan poliisikouluun.
Poliisina ei varmaan ole
enää yrittäjänä.
– Ykkösluokalla oli vielä
haaveena, että voisin olla
yrittäjä.
Haave poliisikoulusta voitti,
hyvä niin.

PAIKALLISUUS PÄÄASIASSA

Kotka Art pohtii
tulevaisuutta
Vuosittain järjestettävä taidetapahtuma Kotka Art on
muodostunut Kymenlaakson merkittävimpiin kuuluvaksi kesänäyttelyksi.
Nyt kolme vuotta kuraattorina toiminut Aiju Salminen on siirtänyt tehtävän
eteenpäin ja tänä vuonna
taiteilijavalinnoista
vastaavat palkitut kotkalaiset
kuvataiteilijat Marko Turunen ja Udi Salmiaitta.
Näyttelyn teemana on Maailmanloppu.
Kotka Art pohtii tulevaisuutta. Yhteiskunta natisee
liitoksissaan, varakkaiden ja
köyhien välinen kuilu kasvaa. Ääriliikkeet nostavat
kannatustaan ja arvot kovenevat. Odottaako ihmiskuntaa sukupuutto, tuhatvuotinen paratiisi vai pako
toiselle planeetalle?

Kotka Art 2020 on sekoitus
kokeneita, palkittuja tekijöitä sekä uusia nousevia
kykyjä. Mukaan kutsutut
taiteilijat ovat Jussi Lehtisalo, Mika Taanila, Vilunki 3000, Lauri Ainala,
Hemuloordi, Pauliina Mäkelä, Francois de Jonge ja
Helge Reumann. He ovat
käsitelleet pirstaloituvan
maailmankuvan
teemaa
tuotannossaan. Taiteilijavalinnoissa on kiinnitetty huomiota taiteellisen
laadun lisäksi siihen, ettei
tekijöitä ole nähty alueella
aiemmin. Mukana on ensimmäistä kertaa
myös taiteilijoita Suomen
ulkopuolelta.
Kotka Art näkyy Galleria
Uusikuvassa, 6.6- 8.8. 2020.

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

KÄY LUKEMASSA!

