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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

Vanhaa normaalia
ei ole ollut

sydämessä

s.9

Tulevaisuustutkija
neuvoi päättäjiä
muuttamaan
ajatteluaan.
Hannu Lehtinen

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava Haminassa.
Hamina
Hannu Lehtinen

Tulevaisuustutkija Ilkka
Halava oli ravistelemassa
ajattelua Haminan Yrittäjänpäivän
seminaarissa
Vehkalahtisalissa. Hän totesi koronaepidemian myötä syntyneen murrosajan
avanneen pelikentät, missä
keskeisessä roolissa ovat
yrittäjät, ei kunnat, eikä
kolmassektori. Tästä eteenpäin yhteiskunta ei ole kuin
vanha rautatie, mitä VR voi
jolkutella eteenpäin muusta
maailmasta välittämättä.
– Nyt puhutaan uudesta normaalista, mutta vanhaa nor-

maalia ei ole ollut, Halava
pudotti. On ollut vain läjä
kestämättömiä tapoja käyttää resursseja ja olla käyttämättä digitaalista älykkyyttä, mikä on jo rakennettuna.
Hän arvioi pandemian
avanneen hyvin turbulentin
20-30 vuoden ajanjakson.
Siihen yrittäjät sopeutuvat
ketterinä, mutta julkinen
sektori ei kovinkaan hyvin.
Kaikki aikaisemmat murrosajat ovat kestäneet kauemmin, jopa 150 vuotta.
Palkalla pitää tulla toimeen
on hokema, jonka Halava
ampui alas.
– Ei pidä tulla. Työ vähenee,
ei palkan pidä pysyä ennal-

laan. Digitaalinen murros
tarkoittaa sitä, että ihminen
ottaa kaiken aikaa käyttöön

Jokaista häviävää työpaikkaa kohden tulee vähintään
1,2 uutta työpaikkaa. Mitä

Uuteen
”
yhteiskuntaan

mennään
yritykset edellä. ”
Ilkka Halava, tulevaisuustutkija

uusia arvontuottamisen välineitä. Jos halutaan pitää
palkka samana, arvontuotannon pitäisi kasvaa.

enemmän hidastellaan, sitä
enemmän meillä on työttömyyttä. Mitä nopeammin
siirrymme uuteen, sitä no-

peammin syntyy uusia työpaikkoja.
Hän osoitti, miten koronan
aikana Zoom-neuvotteluohjelman arvo on kasvanut. Se
on tänä päivänä suurempi
kuin seitsemän maailman
suurimman lentoyhtiön yhteenlaskettu arvo.
Paikkariippumattomuus
tulee 5G verkon myötä. Tulevaisuustutkijan mukaan
viimeistään vuonna 2030,
kenties jo aiemmin.
– Ihminen on tuottavampi, kun saa järjestää työnsä
kodinomaisesti. Paikkariippumattomuudesta tulee pääasiallinen työnteon malli.
Hän painotti, miten tulevai-

suudessa työpaikalle tulo
viestii vakavasta ongelmasta.
Kaupan kehittymisen esteenä on logistiikka. Kauppa tulee toimimaan 24/7,
kunhan robotiikalla saadaan
ratkaistua logistiikka.
– Ennen ihmiset menivät
tavaroiden ja palvelujen
luokse, nyt tavara ja palvelut tulevat ihmisten luokse.
Kaupalla ei ole olemassaolon oikeutusta tavaran ja
ihmisen välissä.
Hän kehotti ajattelemaan
kauppa uudelleen.
Jatkuu sivulla 4.
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Kotkan kaupunki

PÄÄKIRJOITUS

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

Karhulan liikkeenharjoittajat
kiittävät asiakkaitaan yrittäjien
palvelujen käyttämisestä.
Karhulan liikkeenharjoittajat

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

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

Koordinoinnin
maakunta

Menestyksekäs
matkailukesä

Kotkan-Haminan seutu oli yksi Suomen kotimaan
matkailukesän menestyneistä matkailukohteista.
Karhula

Heinäkuussa
kotimaan
matkailijoiden rekisteröidyt
yöpymiset lisääntyivät 22
prosenttia, vaikka seudulla
ei ollut suuria tapahtumia
kuten Meripäiviä tai Hamina Tattoota. Myös majoitusmyynnin arvo kasvoi ollen
heinäkuussa kaikkiaan 1,3
miljoonaa euroa.
– Matkailuyrittäjät, majoittajat ja vierailukohteet ovat
raportoineet hyvistä luvuista kesän mittaan, jonka vahvistavat myös tilastot. Myös

Kilpikaivertamo Hovi

Suomen Merimuseon
Ruotsinsalmi-näyttely
keräsi ennätysyleisön
kesän aikana.

hotellien keskihinta oli edellisvuotta korkeampi, ja oli
koko Suomen kolmanneksi
korkein vertailussa alueittain, kertoi matkailujohtaja
Kati Paasi Cursor Oy:stä.
Kaikkiaan
rekisteröityjä
yöpymisiä oli heinäkuussa 28 400, josta kotimaisia
yöpyjiä oli suurin osa. Hotellihuoneen keskihinta oli
118,50 euroa.
– Tulos kertoo siitä, että
matkailualan toimijat ovat
puhaltaneet yhteen hiileen.
Yrittäjät ovat tehneet hyvää
työtä ja pyrkineet paikkaa-

maan kevään menetyksiä
matkailukesän tuoman mahdollisuuden keinoin, Kati
Paasi jatkoi.
Heinäkuu oli poikkeuksellisen hyvä muun muassa Merikeskus Vellamossa, jossa
vieraili 35 755 näyttelykävijää. Viime vuonna vastaavaan aikaan kävijöitä oli
19 130. Myös muut seudun
kohteet ovat raportoineet
merkittäviä
kasvulukuja
edellisvuoteen.
Matkailujohtaja Paasi on
erittäin iloinen kesän hyvästä tuloksesta. Hän halusi

Kotkan kaupunki

kuitenkin muistuttaa haastavasta matkailualan tilanteesta. Hyvä kesä ei korvaa
ryhmämyyntikauppan hidastumista ja kansainvälisten matkailijoiden puuttumista.
Matkailualan täytyy tehdä
merkittäviä toimenpiteitä,
että tilanteesta selvitään
myös jatkossa.
Tilastot matkailusta oli tehnyt ja niitä voi jatkuvasti
seurata verkko-osoitteessa:
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tilastot
https://visitory.io/fi

Siikakoski
poikkeuslupaa muun muassa Korkeakosken soutukalastusalueen kalastukseen
syysajalle. Mikäli poikkeuslupahakemus on myönteinen, niin kalastusta voitaneen jatkaa uudelleen
päätöksen saatua lainvoiman. ELY-keskuksesta on
viestitetty, että he pyrkivät
omalta osaltaan pikaiseen
päätöksentekoon.

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

Kalastus on kielletty Korkeakoskella
Kalastus on kielletty Kotkan Korkeakosken venekalastusalueella 1.9. alkaen
toistaiseksi.
Kalastusasetuksen mukaan

joessa ja purossa lohi, taimen ja mereen laskevassa
joessa siika on vuosittain
rauhoitettu ajalla 1. syyskuuta. – 30. marraskuu-

ta. Kuturauhoitukseen voi
hakea tietyillä perusteilla
poikkeuslupaa.
Kotkan kaupunki ja Metsähallitus ovat hakeneet

Siikakoskella ja Ruhavuolteella kalastus jatkuu. Kielto
ei koske Langinkoskenhaaran kalastusta, ainoastaan
Korkeakosken venekalastusaluetta. Siikakoskella ja
Ruhavuolteella on voimassa
oleva poikkeuslupa vuosille 2018 – 2020 ja kalastus
kaupungin kalastusluvilla
voi siellä jatkua edellisten
vuosien tapaan.

En ole muissa maakunnissa
kiinnittänyt huomiota yhtä
usein haluun koordinoida asioita. Meillä halutaan
koordinoida seudun matkailua, investointeja eri kuntiin,
koulutus ja kehittämishankkeita. Kiinteistönhuoltokin
on eräänlaisen koordinoinnin tuloksena keskitetty
suurelta osin. Melkein palaverissa kuin palaverissa,
joku ehdottaa koordinointia.
Kotkan–Haminan seudulla
on myös varsin paljon samoja ihmisiä eri päättävissä
elimissä.
Kysymys kuuluu onko se
vahvuus vai heikentääkö
kontrolli riskinottokykyä?
Kärsiikö kuntien elinvoimaisuus, kun päätöksentekijät vasalleineen tahallisesti
tai tahtomattaan kontrolloivat päätöksiä ja sen myötä eivät haluakaan painaa
täysillä. Edunvalvonta on
syvällä yhteiskunnassa painamassa jarrua.
Koordinointi on toki tapa
käyttää valtaa, mutta onko

se paras tapa olla tehokas?
Pahimillaan se jopa estää
kilpailua ja tekee henkisestä
ilmapiiristä nuivaa.
Olisko parempi tehdä yhteistyötä ja mielummin huolehtia, ettei samat ihmiset
istu liian useilla palleilla?
Olisiko parempi rohkaista
toimijoita itsenäisyyteen ja
hakemaan parhaita voimavaroja asioiden eteenpäin
viemiseksi?
Olkoon uusi normaali koordinaation purkua ja aitoa
yhteistyötä jokaisen vahvuuksien kautta.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

Ekami ja Kymen
Yrittäjät tiivistävät
yhteistyötä
Ekamin ja Kymen Yrittäjät ry:n yhteistyöllä
on vahvat perinteet monien vuosien ajalta.
Kotka

Kevään 2020 aikana Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami)
ja Kymen Yrittäjät ry päättivät yhteistuumin vahvistaa
hyvää ja pitkäkestoista yhteistyötä yhteistyösopimuksella. Tehdyllä sopimuksella
halutaan seurata ja kehittää
yhteistyötä edelleen.
Sopimuksella on tavoitteena lisätä konkreettista yhteistyötä Ekamin ja yrittäjäjärjestöjen jäsenten välillä.
Tavoitteena on esimerkiksi
kartoittaa yrittäjien toiveita ja tarpeita koulutuksen
ja muiden yhteistyötarpeiden suhteen. Ekami tarjoaa
koulutusta yrittäjille muun
muassa
digiosaamisessa,
yrittäjien
ammattitutkin-

Oikaisu
Oikaisu 12. elokuuta 2020
ilmestyneen Karhulalaisen
jutussa ”Nuoret suunnittelevat kahvilaa nuorille”
kerrottiin kahvilan avautuvan 17. elokuuta. Kahvilan
osoitteeksi oli laitettu Suur-

nossa sekä yksilöllisten
tarpeiden mukaan eri tutkintojen tutkinnon osissa.
Lisäksi Ekami järjestää
työpaikkaohjaajakoulutusta paikallisyhdistysten jäsenyrityksille tarvittaessa.
Työelämässä
oppimisen
(koulutus- ja oppisopimukset) toimintamalleja tullaan
kehittämään yhteistyössä.
Jatkossa tavoitteena on saada yhä useampia yrittäjiä
kertomaan
opiskelijoille
yrittäjyydestä, yrityksen toiminnasta sekä yritysten toimialojen kehitysnäkymistä.
– Uskomme molempien
osapuolten hyötyvän tiiviimmästä ja vaikuttavammasta yhteistyöstä, totesi
kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen tyytyväisenä allekirjoitustilaisuudessa.
saarenkatu 38.
Forge Café avataan vasta
syyskuun puolella ja tarkka
avaamispäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Kahvilan
osoite on Suursaarenkatu 3,
Kotka. Kahvila tulee olemaan avoinna tiistai- ja torstai-iltaisin kello 17–20.
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– Moni suree, kun kivijalkakaupat kuihtuu. Ajatellaan,
että palvelut huononee,
mutta juuri päinvastoin tapahtuu. Pienten kaupunkien
palvelut paranee. Viiden
vuoden kulutta nuorilla ei
ole syytä muuttaa pois.
Suomalaiset käyttävät kaupoissa noin 180 tuntia vuodessa. Missä on sellainen
kaupassa käynnin kokemus,
mistä olisimme valmiit
maksamaan. Kaikki, mistä
emme ole valmiit maksamaan, tulee häviämään pois.
Digitaalisuuden eteenpäin
meneminen on jarrutettu
siksi, ettei vanhukset osaa
käyttää laitteita. Halava
huomautti, ettei Suomessa
ole lopetettu rakentamasta katuja ja teitä siksi, ettei
kaikki osaa ajaa autolla.
Nuorten osallisuus on keskeinen kysymys. Vain kolmannes nuorista uskoo demokratiaan tärkeänä arvona.
Tässä ajassa näyttää siltä,
että diktatuuri on nopea ja
tehokas tapa rakentaa asia.

Halava korosti, että uuteen
yhteiskuntaan mennään yritykset edellä. Ei ole yhtään
yhteiskuntaa, missä julkinen
sektori edellä innovoidaan
radikaalisti ja luodaan uutta.
– Meillä käydään keskustelua onko meillä riittävän
suuri tai pieni julkinen sektori? Kysymys on väärä.
Meidän pitää kysyä, onko
meillä tarpeeksi suuri yksityinen sektori? Jos meillä on
työttömyyttä, meillä on liian
vähän yrityksiä. Jos meillä
on liian paljon työpaikkoja,
meillä on liian vähän yrityksiä.
Tutkija korosti, että tarvitaan nimenomaan yrittäjäjoukon dynaaminen voima,
joka vie tätä yhteiskuntaa
eteenpäin.

Kotkalaislähtöinen Karla
Lamminheimo kilpailee
16 parhaan joukossa paikasta
finaaleihin the Voice of
Finlandin käynnistyvissä
live-lähetyksissä.

The Voice of Finland -kilpailun live-lähetykset käynnistyivät 10. syyskuuta
2020 pitkän odotuksen jälkeen, kun keväällä kilpailu
jouduttiin keskeyttämään
koronaviruksen takia. Livelähetyksissä Turun Logomossa on mukana 16 laulajaa, joista yksi on Juha
Tapion tiimissä kilpaileva
kotkalaislähtöinen Karla
Lamminheimo. Pääsy 16
parhaan joukkoon oli Karlalle iloinen yllätys, ja hän
odottaakin suurella innolla
livelähetyksiä.
Yhteistyö Karlan ja valmentajansa Juha Tapion välillä on jatkunut pitkin kesää
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Jossain Kiinassa tehdään
uusi kaupunki viidessä vuodessa, mutta meillä ei saada
sote-uudistusta aikaan kahdessakymmenessä vuodessakaan.
Demokratian
tuottavuus
on kriisissä ja tähän pitäisi
nykyisten päättäjien herätä. Yhteiskunnat pursuavat
erilaisia edunvalvontayksiköitä, jotka hidastavat kehitystä.

Kotkalainen
ääni Voice of
Finlandissa

Kotka
Liisa Gartz

|

hyvässä fiiliksessä. Esiintymisjännityksestä huolimatta
The Voice of Finland -kilpailu on osoittautunut todella mukavaksi kokemukseksi, jossa Karla on päässyt
tekemään yhteistyötä huippumuusikoiden kanssa.
Musikaalilaulamisesta on
tullut positiivista palautetta. Tämän hiljaisemman
ajan Karla on käyttänyt
hyödykseen ja opiskellut
ammattilaisten
johdolla
musikaalilaulamista, josta
hän on saanut erittäin hyvää
palautetta. Karla opiskelee
Metropolia ammattikorkeakoulussa Helsingissä musiikin esittämistä (muusikko
AMK). Sitä ennen Karla on
valmistunut laulajaksi Kymen Konservatoriosta Kotkasta.

Palkitut yrittäjät Mika Koverola (vas.), Mirella Mykkänen ja Jaakko Leislahti.

Haminan vuoden
yrittäjät 2020

Haminan Yrittäjät palkitsi jäsenistöään
Yrittäjäpäivän -seminaarissa.

Tekijä ja teos. Reijo Paukku, taustalla hänen maalaamansa taulu Pierrot.

Teatterintekijän
teatteriravintola avattiin

Vehkalahti
Karhulalainen

Elokuun lopulla juhlistettiin Kotkan kaupunginteatterin ravintolan uutta nimeä – Café Paukku.
Kotka
Hannu Lehtinen

Kotkan kaupunginteatterin
kolmannen kerroksen ravintolatilalle annettiin nimi.
Kevään aikana niin ravintolaa ylläpitävä teatterin
kannatusyhdistys kuin itse
teatterikin olivat ottaneet
vastaan
nimiehdotuksia.
Molemmilla oli tullut idea
paukusta, joten teatteriravintolan nimelle pyydettiin
lupa Kotkan teatterin suurelta mieheltä Reijo Paukulta.
Tämä antoi suostumuksensa
ja niin ravintola on nyt Café
Paukku.
Teatterilla
juhlistettiin
avajaisia kutsuvierastilaisuudessa ja julkistamalla
taiteilijan
nimikkojuoma. Teatterinjohtaja Miko
Jaakkola avasi tilaisuuden
kehumalla nimensä käyttöön antanutta taiteilijaa.
– Teatterikerhon ansiokkaasti ylläpitämä teatteriravintola lanseerataan uudella
nimellä ja uudella ilmeellä.
Teatterin ja teatterikerhon
puolelta tuli nimiehdotus ja
on kunnia että Reijo Paukku
suostui.
Hänen merkityksensä Kotkan kaupunginteatterille ja
Kotkalle on suuri. Vuonna
1969 Tampereelle ohjatun
Hair-musikaalin
jälkeen
hänet pyydettiin ohjaamaan
sama teos Kotkaan. Vuonna

1971 hän ohjasi Taikahuilu oopperan tänne ja hänet
kiinnitettiin ohjaajalavastajaksi. Jälkeä alkoi syntyä huikealla tahdilla. 45
ohjausta, 80 lavastusta, 13
koreografiaa, 9 pukusuunnittelua, kolme käsikirjoitusta ja lisäksi hän kuvasi
kaikki esitykset, suunnitteli
käsiohjelmat ja julisteet,
näytteli useissa esityksissä
ja yhdessä soitti viulua.
Vuosina 1996-1998 Reijo

tu. Kun aikoinaan kysyin
voisiko tehdä uudelleen
Hair-musikaalin, Reijo totesi, ettei onnistu, koska näyttelijät ovat liian lihavia ja
lyhyttukkaisia.
Paukkua haastateltiin teatteriryhmä Kimaran musiikkija runoesitysten lomassa.
Voiko olla teatteria ilman
kahvilaa?
– Ei, tarvitaan myös muuta
nautintoa ravintoa kuin hengenravintoa, kahvi on suo-

Teatterin ja
”
teatterikerhon

puolelta tuli nimiehdotus ja on
kunnia että Reijo
Paukku suostui.
Miko Jaakkola, teatterinjohtaja
Paukku toimi teatterin apulaisjohtajana ja 1998-2000
teatterinjohtajana. Hän perusti myös Kotkan nuorisoteatterin.
Hän jäi eläkkeelle teatterista
vuonna 2006.
Avajaistilaisuuden juontanut Pia Lunkka kertoi
muutaman muistelman Paukun teatterivuosilta.
– Anteeksi, toivon ettet suu-

”

malaisten elämäneliksiiri.
Hän ja Lunkka korostivat
kohtaamisten
tärkeyttä,
kahvilaa sosiaalisena tilana,
missä voi luoda odotusta
ennen esitystä ja väliajalla
kehua tai kovistella kokemaansa.
Paukku kertoi myös ohjanneensa kymmenkunta näytelmää ravintolaan eli Kairoon.
Niin ja paljastettiin sekin,

että teatteriravintolan nimikkopaukku on ginipohjainen juoma.
Taiteilija Paukku siirtyi nimikkoravintolaansa. Vaihtuvana näyttelytilana toimiva
ravintola avasi galleriatilan
juuri Reijo Paukun maalauksilla.
Viime vuosina hän on ottanut akryylimaalit välineekseen, koska väri kuivuu
nopeasti ja sillä saa luotua
oikeanlaisia kuultavia pintoja.
Paukun töitä oli näytillä
enemmän kuin oli myynnissä, vaikka kyse onkin myyntinäyttelystä. Usea työt olivat
yksityiskokoelmista
saatu teatterin seinille...
Maalaaminen onneksi jatkuu edelleen. Hän on maalannut viimeisimmän työn
viime viikolla. Entä teatterin tekeminen?
– Marras-joulukuussa tulee
Nelosteatteriin
näytelmä
Ruotsinsalmen tapahtumista. Toivottavasti se voidaan
esittää myös Vellamossa.
Hän kirjoittaa parhaillaan
käsikirjoitusta. Esityksessä
keskeiset henkilöt tulevat
olemaan Katariina Suuri ja
Kustaa III.
Niin. Siirtyessään nimikkoravintolaansa ennen yleisöä
hän haki itselleen paikan,
missä parhaiten palvelee
yleisöä. Ikuisesti yleisöä
varten. Kiitos, Reijo Paukku.

Jaakko Mikkola muisteli isosetäänsä.

Alppilentäjiä
muistettiin

Alppilentäjien turman 100-vuotismuistotilaisuus pidettiin Kouvolassa.
Kouvola
Karhulalainen

Töröstinmäen
vieressä
Alakylässä Kouvolassa on
suomalaisten alppilentäjien
muistomerkki, missä pieni
joukko kerääntyi 100-vuotismuistotilaisuuteen. Tilaisuudessa puhui maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.
Hänen isosetänsä Väinö
Mikkola (1890-1920) oli
lentäjä, jolla oli Suomen
Ilmavoimien ensimmäinen
lentomerkki, lentäjä numero 1.
Mikkolan vaiherikas, varsin
lyhyeksi jäänyt elämä alkoi
Kouvolasta.
– Hän opiskeli Saksassa viisi vuotta insinööriopintoja,
jotka sitten keskeytyivät
Saksan ja Venäjän väliseen
sotaan, ensimmäiseen maailmansotaan, kesällä 1914,

valotti Mikkola puheessaan. –Venäjän keisarikunnan kansalaiset karkotettiin
Saksasta. Lokakuussa 1914
Väinö Mikkola siirtyi Venäjän palvelukseen ja aloitti
vuoden 1915 alusta opintonsa lentäjäksi Pietarissa
eli silloisessa Petrogradissa.
Vuonna 1916 tuli siirto Bakuun Kaspianmeren rannalle. Tiedustelulentäjänä hän
toimi 1917 pohjoisen Itämeren alueella. Sodanaikaiset
palvelupaikat olivat ensin
Tallinnassa, silloisessa Räävelissä, Raumalla, Hangossa ja Suomen itsenäistymisen aikana Helsingissä
Hermannin lentoveneasemalla, minkä päälliköksi
hänet nimitettiin.
Väinö Mikkola jatkoi tehtävässään myös vallan vaihduttua 1918. Hän joutui

punaisten vangiksi, mutta
pelastui teloitukselta Venäjän ajan upseeriystävien
toimiessa Helsingissä korkeilla paikoilla.
Seikkailuhenkisen
Väinö
Mikkolan elämään sisältyi
itsenäisessä Suomessa monia vaaran paikkoja. Hän
toimi 1918 ja 1919 tiedustelulentäjänä Sortavalan ja
Koiviston lentoveneasemilla, lopuksi Santahaminassa.
Kesällä 1920 Väinö Mikkola, Äly Durchman ja
Eka Leijer lähtivät hakemaan Italiasta kahta Suomen ilmavoimille ostettua
Savoia-lentovenettä.
He
nousivat varhain aamulla 7.
syyskuuta ilmaan Maggiore-järveltä. Koneiden potkureissa oli vikaa ja koneet tuhoutuivat Sveitsin alpeille.

Vuoden yrittäjä 2020 on
Finn-Mica Oy:n yrittäjä
Mika Koverola. Yrityksen
toimiala on metsäteollisuustuotteiden varastointi ja käsittely.
Yritys on ollut vahva toimija
23 vuotta alalla, jolla moni
muu yritys kaatunut muutosten myötä. Se on kasvava
yritys, joka työllistää paljon sekä haminalaisia että
kotkalaisia ammattilaisia.
Vuonna 2011 yritys käsitteli
200 konttia kuukaudessa ja
vuonna 2020 jo 500 konttia
viikossa.

Finn-Mica on paikallinen,
luotettava toimija, jota päämies arvostaa.
Vuoden Nuori yrittäjä 2020
Mirella Mykkänen Tmi.
Yrittäjänä toimiala hieronta.
Hän on lähtenyt rohkeasti
24-vuotiaana yrittäjäksi ja
saanut toiminnan heti alusta
asti hyvin käyntiin ja pikku
hiljaa kasvattanut liikevaihtoaan hyvinkin kilpailulla
alalla.
Vahvuuksia ovat asiakkaan
palveluun
keskittyminen
100% hoidon aikana, asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja sen mukaan räätälöidyt hieronnat

Vuoden
Yksinyrittäjä
2020 Jaakko Leislahti Oy:n
yrittäjä Jaakko Leislahti. Palveluina verkkosivut,
verkkokauppapalvelut, mainostoimisto palvelut, graafinen tuotanto sekä digitaalisten palvelujen konsultointi.
Yrittäjä aloitti toiminnan
rakentamisen vuonna 2005
palkkatyön ohella ja ollut
päätoiminen yrittäjä vuodesta 2010 alkaen.
Kokemus ja alan asiantuntijuus vahvaa, jolloin
asiakkaalle on pystytty antamaan oikeita ja toimivia
ratkaisuja. Leislahdella on
asiakkaita eri toimialoilta,
hyvä yhteistyöverkosto ja
kumppanit.

TILAA LEHTI
jakelualueen ulkopuolelle

lehti@illuusio.fi

|

SYKSYN

2020
YRITYSINFOT

SYYSKUU
Canva ja kuvat
somessa (W)

23.9. klo 9.00 - 10.30

Hankintatreffit (W)

29.9. klo 13.00 - 16.00

Lähetyskulut 2,40 € / lehti

LOKAKUU

MARRASKUU

Startti yrittäjyyteen

Yritystoiminnan
kehittämisen rahoitus

7.10. klo 12.00 - 15.00
Eagle-talo, Kotka

Boom! - Se on
teknologiaa -seminaari

4.11. klo 9.00 - 10.30
Eagle-talo, Kotka

Verkkokauppakoulutus

8.10. klo 9.00 - 15.00
11.11. klo 9.00 - 11.30
Maneesi, Hamina (Playground) Eagle-talo, Kotka (Playground)

Kannattavuus- ja
rahoituslaskelmat
käytännönläheisesti
28.10. klo 14.00 - 16.00
Kaupungintalo, Hamina

Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia!
Muutokset mahdollisia.

Katso tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet
www.cursor.fi

Talouskoulutus yrittäjille
12.11. klo 9.00 - 11.00
Eagle-talo, Kotka

Markkinoinnin
automaatio

18.11. klo 9.00 - 15.00
Datariina, Kotka (Playground)
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Rannikkopajat

ihaniin ihmisiin, Koivula
lisäsi.
Viimeisimpänä
pajoilla
aloittaneena oppisopimusopiskelijana Miisa Ahtiainen työskentelee kädentaitopajalla.
– Täällä on oppinut paineenja stressinsietokykyä.
Kaikki oppivat, myös ohjaajat nuorilta. Rannikkopajojen ohjaajien tehtävä on
varmistaa, että työskentely
on turvallista, välineet hallinnassa ja kaikkea on, mitä
tarvitaan tehtävien toteutukseen. Muuten pyritään
siihen, että nuoret hoitavat
ideoinnin ja toteutuksen
varsin itsenäisesti.

NY-leiriläiset tekivät
liikeideoita Rankissa.
Rankki
Hannu Lehtinen

Yli 60 lukiolaista Kotkasta ja Haminasta kokoontui
yrittäjyysleirille
Kotkan
Rankkiin syyskuun ensimmäisellä viikolla. Kotkan
lyseon, Karhulan lukion ja
Haminan lukion yrittäjyysoppilaat harjoittelevat yrittäjyystaitoja ja innovatiivista yhdessäoloa vuorokauden
ajan.
Leiri rakentui erilaisista
yrittäjyyden rastitehtävistä, tietoiskuista ja infoista. Haastetehtävät liittyvät
Pertsa ja Kilu -teeman sekä

Ruotsinsalmen tuotteistamiseen matkailuyritykselle. Tavoitteena oli kehittää
opiskelijoiden erilaisia yrittäjyys- ja työelämätaitoja,
kuten neuvottelu- ja myyntitaitoja sekä viestintää.
Opiskelijat tunnistavat liiketoimintamahdollisuuksia
ja oppivat käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun
liittyviä työkaluja. Lopuksi
opiskelijat tiivistävät liiketoimintaideansa esitykseksi
ja pitchaavat sen muille ja
tuomaristolle.
Kolmen lukion 24 h -leirejä on toteutettu yhteistyössä
Nuori yrittäjyys Kymenlaakson kanssa jo kolmena

Nuoret työskentelivät yhdessä vuorokauden Rankissa.
vuotena aiemmin. Teemat
ja haastetehtävät ovat vaihtuneet vuosittain kytkeytyen
ajankohtaisiin paikallisiin
teemoihin, tapahtumiin ja
ilmiöihin.
Päätöstilaisuudessa 4-6
hengen ryhmät esittelivät
liikeideoitaan.
Tietenkin
Rankin saaressa toteutettu
leiri näkyi kaikissa toteutuksissa.

Ensimmäisenä esittelyssä
oli Kipsan seikkailut. Se on
Kotkan Rankissa tapahtuva
seikkailurata, joka huipentuu Kotkan näyttelijöiden
mukaansatempaavaan esitykseen. Siinä painotettiin
perheitä,
ystävällisyyttä
ja seikkailua. Ryhmä oli
huomioinut markkinoinnin
parhaiten ja hyödynsi käytännössä kaikkia medioita
suunnitelmassaan.

Ohjaajista koostunut tuomaristo rankkasi parhaaksi
vitosryhmän Rankin loma
– räjäytä arkesi Rankissa
-idean. Rankin loman teemat olivat riemua, rauhaa
ja rakkautta. Sitä kehuttiin,
samoin palveluja kaiken
ikäisille.
Oppilailla oli roolit omissa NY-yrityksissään. Kolmosryhmässä nousi esiin

Aino Lanki, joka oli valittu
ryhmän puheenjohtajaksi,
koska hänellä oli johtajan
asennetta.
Nelosryhmän toteuttama video eri puolilla Rankkia oli
todella onnistunut ja suvereeni juontaja Iiris Mantere
Kotkan lyseosta kannattaa
ottaa kaupungin videoille
töihin viipymättä.

Ensi-ilta to 12.11.2020 klo 19
Liput 28 €
Ohjaus, Pia Lunkka
SUURI NÄYTTÄMÖ

Esitykset käynnissä! Seur. 19.9. klo 18
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus, Pasi Lampela

RAVINTOLA KAIRO

Ensi-ilta la 7.11.2020 klo 18
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus, Mari Rantasila
NAAPURI

SUURI NÄYTTÄMÖ

SUURI NÄYTTÄMÖ

Esitykset käynnissä! Seur. 25.9. klo 19
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus, Anna-Maria Klintrup

Ensi-ilta to 8.10.2020 klo 19
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus, Miko Jaakkola

SUURI NÄYTTÄMÖ

NAAPURI

RAVINTOLA KAIRO

NAAPURI

Ensi-ilta pe 4.12.2020 klo 19
Liput 21,50/26,50 €
Ohjaus, Kristian Smeds

Esitykset käynnissä! Seur. 17.9. klo 19
Liput 26,50/37,50 €
Ohjaus, Katriina Honkanen

Esitykset jatkuvat la 19.9. alkaen
Liput 16 € (koululaisryhmät, 8 €/lippu)
Ohjaus, Juho Mantere

Ihan paras työpaikka ikinä
Rannikkopajojen kautta kulkee kohti ammattia noin 1 000 nuorta vuodessa.
Kotka
Hannu Lehtinen

Syksyllä ensi-iltansa saa kuusi upeaa esitystä – olisikohan aika hankkia sarjakortti?

Viimeiset esitykset 16.9., 17.9. ja 18.9.
Liput 11,50/17,50,Ohjaus, Miia Maaranen

Kuvissa oppisopimusopiskelijat Miisa Ahtiainen
(vas.) Kädentaitopajalta,
Karoliina Koivula ja
Sari Hakuli Taidepajalta
sekä työpajajohtaja
Virpi Jonsson.

Työn ilo on tarttuvaa, kun
Ekamin Rannikkopajoilla
tekee juttua sen toiminnasta. Haastattelu on kertomus
ilosta, paneutumisesta ja uuden alkamisesta.
Rannikkopajat jakautuu erilaisiin pajatoimintoihin; etsivä nuorisotyö, kynnyksetön toiminta Kätzy, matalan
kynnyksen työpajatoiminta,
ammatilliset työpajat, seinätön paja ja aikuisten pajatoiminta Suunta. Lisäksi on
vielä hankkeena päättynyt
kuntien kanssa tehtävä yhteistyö Ohjaamo-toiminnan
kautta. Palvelut on suunnattu 17-29 -vuotiaille. Etsivä
nuorisotyö on poikkeuksena
13-28 ikäisille.
Tuhat nuorta, joista noin
750 löytää tiensä jatkoon
joka vuosi. Toiminta on jatkuvan haun piirissä eli mihin aikaan vuodesta tahansa
voi ottaa mukaan.
– Kaikki, jotka ottavat yhteyttä haastatellaan, kertoi
työvalmentaja Erkki Saarinen. Samalla voidaan
kertoa, millä pajalla on tilaa
tai milloin seuraavat paikat

Teatteriin on turvallista tulla!
Täytämme vain kolmanneksen
katsomoista. Lue turvallisuusohjeemme sivuiltamme,
www.kotkanteatteri.fi

SARJAKORTTI 95 €, KORTISSA 6 KERTALIPPUA. Voimassa vuoden ostopäivästä, sopii esim. yrityskäyttöön, sillä kortti ei ole henkilökohtainen. Musiikkinäytelmiin 15 € lisämaksu. Sarjakortit Lippumyymälästä, puh. 05 234 4199 /teatteriliput@kotka.fi. Lippumyymälä avoinna ti–pe klo 11–17. Lippuja saa aina osoitteesta www.kotkanteatteri.fi, www.lippu.fi, 0600 900 900 (2€/min+pvm).

aukeavat. Yhtään nuorta ei
jätetä epävarmuuteen.
Henkilökuntaa on kaikkiaan
45 henkeä asiakaspalvelussa nuorten kanssa.
– Nuori aloittaa yleensä työkokeiluna, kuvaili työpajan
johtaja Virpi Jonsson. –Sen
aikana kerätään erilaista
osaamista reppuun. Rannikkopajoilla tunnistetaan ja
nostetaan osaamisia.
Rannikkopajojen tehtävänä on tukea ja ohjata oman
elämänhallinnan sekä koulutus- ja työvalmiuksien
saavuttamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä.
Työpajat ja etsivä nuorisotyö tarjoavat sosiaalista
vahvistamista sekä yksilöllisen väylän koulutukseen
ja työelämään. Työpajoilla
opitaan ja kerrytetään osaamista tekemällä.
– Meillä on yritysyhteistyöpajoja, missä ohjataan
nuoria, joilla on jo tutkinto,
yrityksiin selvitti työpajan
johtaja Virpi Jonsson. –Seinättömän pajan yksilöohjaaja kertoo taas yrityksille
erilaisia palkkauksen mahdollisuuksia ja auttaa nuoria
työnhakudokumenttien tekemisessä.
Etsivän nuorisotyön pariin

tulee paljon nuoria suoraan,
osa pajojen kautta. Somesta
napataan nuoria mukaan.
Etsivät auttavat myös nuoria, jotka etsivät koulun
jälkeen mitä tekisi. Tämä
joukko saattaa kasvaa lähivuosina, kun hallituksen
päätös oppivelvollisuusiän
nostamisesta 18 ikävuoteen
saa lainvoiman.

tointiteippiä, nippusiteitä,
harsokangasta ja valoja.

– Täällä on saanut tehdä sitä
mitä haluaa ja tututustunut

Yrityksille viesti on haastaa
yrittäjät antamaan mahdollisuuksia nuorille. Rannikkopajat auttaa työllistämisen
koukeroissa.
– Kun mietitään, miten
auttaisimme yrittäjiä, niin
vaikka työsopimuskokeilujen papereiden tekemisessä,
Jonsson eritteli. –Autamme
oppisopimusopiskelijoihin
liittyvässä byrokratiassa ja
tietenkin oikeiden opiskelijoiden löytämisessä.

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

Nuoret kehuvat kilvan pajatoimintaa, henkilökunnan
ei tarvitse paljon markkinointipuheita viritellä.
– Aloitin normaalina työkokeilijana, kun piti löytää
jotain rutiinia arkeen. Mulle
ehdotettiin, että olenko ajatellut oppisopimusta, kertoi
oppisopimusopiskelija Karoliina Koivula. –Olen aina
halunnut tehdä tätä, mutta
en tiennyt että sellaista voi
tehdä.
Hän kertoi löytäneensä Rannikkopajat alunperin netin
kautta.
Parhaillaan nuorilla oli taidepajalla työn alla kolme
isoa hahmoa Haminan valojen yöhön. Suuret 2,2 metriä
halkaisijaltaan olevat ballerinamekot, missä loistaa valoja. Nuoret ovat ideoineet
ne itse, raaka-aineina oli
kanaverkkoa, mustaa ilmas-

Ohjeita hakea pajoille löytyy verkko-osoitteesta:

https://www.ekami.fi/hakijalle/rannikkopajat/
tyopajat-ja-valmennus/hakeminen-tyopajoille

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

Luotettavaa palvelua
maalla ja merellä
Varaa syksyinen loma Rankista!

Majoitushinnat alkaen: ke-su tai su-ke (4 yötä)
Kasarmin tuvissa 129 €/ hlö
Rivitalo kaksiossa 290 €/huoneisto
Liinavaatteet sisältyvät hintaan.
p. 044 715 0150 / rankki.fi

Tilat kaikkiin
tapahtumiin

Paluumuuttaja Pekka Heikkilä.

Kartanohotelli taipuu moneksi

Karhulan hovin ranskalaistyylisessä kartanossa on tyylikäs
klassinen sisustus. Karhulan hovissa on hyvät tilat
kokouksille, tyylikkäät tilat yöpyä ja herkullinen ruoka.
p. 044 733 3100 / karhulanhovi.fi

Seuratalo Sampo

Talo sopii liikuntatapahtumien, tanssien, syntymäpäivien,
häiden, huutokauppojen, myyjäisten, kirpputorien ja
kokousten pitopaikkana. Ideoidaan yhdessä tapahtumasi!
p. 044 716 5774 / seuratalosampo.fi

Haaveiletko loma-asunnosta saaristossa?
Rankista ja Kirkonmaasta löytyy vielä vapaita tontteja ja
rivitaloasuntoja p. 044 055 7491
Tarvitsetko apua tapahtumasi suunnitteluun?
Oli kyseessä sitten työhyvinvointi tai häät, niin suunnittelemme
kanssasi onnistuneen päivän p. 044 055 7493

Vuokraa paku - polttoaine kuuluu hintaan!
Meiltä saat pakettiauton vuokralle lyhyelle tai pitkälle
matkalle, oli sitten kyseessä muutto tai vaikka reissu
huonekaluliikkeeseen. Hinta alkaen 70€/4h.
Soita ja varaa paku käyttöösi:
p. 05 212 212 / pakut.fi

Kotkan Autotalo

Miltei mikä tahansa autoon liittyvä asia hoituu nopeasti ja
ammattitaidolla Kotkan Autotalolla.
Huolehdimme myös renkaistasi- kausisäilytys 19€.
Kyminlinnantie 22.
p. 05 226 4100 / kotkanautotalo.fi

Karhula on lähellä sydäntä

Kotkan Mussalossa ovelle tulee tuttavallisesti tervehtivä mies kuin siinä ikänsä ollut.
Mussalo
Hannu Lehtinen

Toimitukseen tuli viesti,
missä kysyttiin kiinnostaako aito alkuperäinen karhulalainen? Totta kait kiinnosti. Paluumuuttaja Pekka
Heikkilän matka Karhulan
Vesivallinkadulta Mussaloon vei noin 40 vuotta Loviisan kautta.
Mies työskenteli 39 vuotta
tehden kansainvälistä markkinointia loviisalaisessa Eltete Oy:ssä. Yhtiön nimikin
ehti vaihtua pariin kertaan,
mutta intohimo työhön piti
Heikkilän yrityksessä. Hän
sai olla kehittämässä tuotantoa ja rakentamassa sen kansainvälistä mainetta. Yhtiö
valmistaa seiniä julkisiin
tiloihin, vaativaan käyttöön.
Aikanaan hankittu teknisen
ja laadullisen tason viranomaishyväksyntä auttoi menestyksessä.
Ennen eläkkeelle jäämistä
Heikkilä kertoi siirtäneensä
tietoa eteenpäin seuraajalleen.
– Aika paljon on maailmaa
nähnyt, ei sitä omalla rahalla olisi yhtä paljon matkustellut, uransa aikana USA:n,
Japanin ja Euroopan kiertänyt mies totesi.

Lapsuus ja nuoruus ylioppilaaksi oli elämää Vesivallinkadulla, missä tuohon aikaan oli omakotitaloja vieri
vieressä.
– Se oli hienoa aikaa, minulle on jäänyt hyvä kuva.
Vesivallintie oli yhteisö,
missä oli paljon saman ikäisiä nuoria, Heikkilä muisteli
vanhaa Karhulaa.
Nyt jo purettujen talojen
rivistön ensimmäisenä oli
Vilkkaan talo torin varressa. Talorivi jatkui ohi radan,
missä alkuun kulki höyryveturin vetämät vaunut ja
myöhemmin diesel veturien.
– Niissä oli ulkovessat ja
kaivovesi melkein joka talolla. Nykyisen terveyskeskuksen kohdalla astui ukko,
jolla oli sikoja. Pihoilla oli
isot puuliiterit.
Karhulan kansakoulu ja tuohon aikaan yhteiskoulu, olivat lähellä. Ensimmäistä televisiota käytiin katsomassa
Oksmanilla, se oli vanha
Uher, mistä sai erillisellä
antennilla kuvan näkyviin.
– Karhula on ollut aina lähellä sydäntä.

vuonna 1974. Sitä seurasi
armeija rannikkopatteristossa ja opiskelut puutalousopistossa, mistä valmistui
puuteollisuusteknikko erinomaisin arvosanoin. Myöhemmin opintoja kertyi
lisää, puutalousinsinööri ja
kasvatustieteitä.

Rauhalan
kansakouluun
Pekka Heikkilä meni vuonna 1962 ja kirjoitti yhteiskoulusta ylioppilaaksi

Heikkilät asuivat Tesjoella
eli alkuun Ruotsinpyhtäällä.
Siellä häntä pyydettiin mukaan politiikkaan.

– En siitä politiikasta tykännyt, mutta nuorten asioita
lähdin ajamaan ensin sitoutumattomana, kunnes liityin
kokoomuksen riveihin.
Vaikuttamista kertyi Ruotsinpyhtään kunnanvaltuustossa,
yhdistymisneuvotteluissa Loviisan kanssa ja

Nykyisin vaari on
”tärkeämpi
arvonimi

kuin aikanaan saatu
kunniamerkki.
Pekka Heikkilä
– Ei nämä tittelit merkitse, sillä työelämä on suurin
kouluttaja.
Vuonna 1980 hän lähti Loviisaan töihin. Vaimo Päivi
Heikkilä tuli perässä, kun
sai Loviisasta töitä.
He olivat seurustelleet jo
vuodesta 1973. Sittemmin
on tullut kolme tytärtä ja
nykyisin neljä lastenlasta.
– Nykyisin vaari on tärkeämpi arvonimi kuin aikanaan saatu kunniamerkki.

”

myöhemmin Loviisan valtuustossa ja hallituksessa.
Kasvatustieteiden opiskelujen takia hän oli Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksessa, Helian
ja sittemmin Haaga-Helia
Oy:n hallitustyöskentelyssä.
– Kotkassakin on kysytty
politiikkaan, mutta en lähde
enää mihinkään mukaan.
Liki kaksikymmentä vuotta
kahden kunnan vaikuttamistyössä mukana oleminen oli
riittävästi.
Nykyisessä Loviisassa on
pysähtyneisyyden tila, se
näivettyy – on kuin villin
lännen kylä, missä tuuli len-

nättää hiekkapölyä. Heikkilä oli huolestunut idyllistä,
kun Loviisan tyytyväiset
ihmiset asuvat omakotitaloissaan, eivätkä käytä kaupungin palveluja.
Siellä on myös ongelmana
yhden puolueen päätäntävalta. Enemmistö on RKP:n.
– Asia pitäisi olla tärkein,
eikä puolue, ei etenkään
pelkkä kieli. Loviisassa hallinnollinen pää on iso ja jalat on pienet.
Karhula ei ole jäänyt missään vaiheessa. Etenkin
Karhulan tori on Heikkilän
mielestä parempi kuin Kotkan tori.
– Paikalliset ihmiset ovat
aina kerääntyneet Karhulan
torille, siksi siellä on tosi
kiva käydä. Nykyään on

tosin paljon Esloja, ihmiset
vanhenee.
Aktiivisuus jatkuu Kotkassa. Heikkilä ei ole jäänyt
eläkkeellä passiivisiksi. Hän
kuuluu Kotka senioreihin ja
ennen koronaa ehti alkaa
herrojen kokkikoulu.
– Merimieskoululla kahden
opettajan kanssa yksitoista
kaveria kokkailtiin. Kohta
se alkaa taas uudestaan.
Syksyllä on alkamassa saaristolaivurikurssi, missä voi
kerrata merimerkit ja säännöt, teatterissa he käyvät
ja Loviisassa ehtii ystävien
kanssa käydä valokuvaamassa.
– Siskon miehen kanssa
käytiin keräämässä Kannusjärvellä kanttarelleja. Korit
täynnä sieniä oli 65 litraa.
Tervetuloa kotiin.

EHDOTA HENKILÖÄ
haastateltavaksi
lehti@illuusio.fi
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Kirjailta Pyhtään
kirjastossa

Isä, poika ja pojan vaimo -kirjan
tekijä kustantajan haastattelussa.
Huutjärvi

Hannu Lehtinen

Bistron henkilökunta
Nuur Khalil (takana vas.),
Jenna Karjalainen ja
yrittäjä Ismo Räty.
Neea Marttinen (edessä
vas.), Jonna Hänninen,
Tea Valtonen ja
Auli Griinari

Bistro
Pyhtäänlinna
avautui

Pyhtäänlinnan ravintola avattiin
syyskuun alussa.
Huutjärvi
Hannu Lehtinen

Kutsuvieraiden ja ystävien
joukko kokoontui Pyhtäänlinnan ravintolaan toivottamaan tervetulleeksi Pyhtään
uusimman ravintolan Bistro
Pyhtäänlinnan. Kotkan Saaret Oy:n toinen kohde Pyhtäällä avasi ovensa 1. syyskuuta asiakkaille.

Seuraavana viikonvaihteena
Siltiksen naapurista siirtyi
kahvila Pyttiksestä leipomo
Pyhtäänlinnaan. Se tarkoittaa, että uunituoreet leivät
ja leivonnaiset saa nykyään
Bistro Pyhtäänlinnasta.
Paikan emäntänä toimii
Auli Griinari, leipuri- ja
kondiittorimestarina
Tea
Valtonen ja keittiömestari
on Jonna Karjalainen.

Bistron tarjoiluun kauniin
Huutjärven rantamaiseman
lisäksi kuuluu lounas ja
maittavat á la carte -annokset. Ovet on auki maanantaista torstaihin kello 6-19,
perjantaisin ja lauantaisin
kello 23 saakka. Tosin keittiö menee kiinni kello 21.
Sunnuntaisin ravintola on
toistaiseksi suljettu.
– Asiakkaat ovat löytäneet
hyvin uuden ravintolan,
kertoi tiskin takaa tarjoilija
Jonna Hänninen. – Kanta-asiakkaitakin on jo tullut.
Lounasasiakkaita käy kylältä ja Pyhtäänlinnastakin
löydetään tie oman talon
kuppilaan. Suosituimpia á la
carte -annoksia ovat pariloitu jäämerenlohi sekä näyttävä The Real House Burger
Bistro Pyhtäänlinnasta saa
tilata myös kotiin ja catering-palveluja.
Kahvila Pyttis tullaan remontoimaan uudella liikeidealla, siitä myöhemmin.

Taideseuran vuosinäyttely kirjastolla lokakuussa
Lokakuussa Pyhtään kirjaston valtaavat Pyhtään
Taideseuran jäsenet.
Yli kolmekymppisen vireän
Pyhtään Taideseuran jäsenet
ripustavat jälleen perintei-

sen vuosinäyttelyn Pyhtään
kirjaston monitoimitilaan
torstaina 1. lokakuuta 2020.
Siellä voi käydä ihailemassa
maalauksia perjantaista 2.
lokakuuta alkaen. Taideseu-

ralaiset toivovat, että näyttelystä löytyy jotain kotiinkin.
Vuosinäyttelyyn voi tutustua kirjaston aukioloaikoina
perjantaihin 30. lokakuuta
2020 saakka.

Feodor Porokaran
syntymästä 100 vuotta
Suomalainen taidemaalari asui Pyhtään Huutjärvellä
kuolemaansa saakka.
Taidemaalari Feodor Porokara (vuoteen 1948 Prokofjeff) syntyi 4. syyskuuta
1920 Muolaalla ja kuoli 28.
toukokuuta 2000 Pyhtäällä.
Porokara opiskeli vuosina
1933-1936 Valamon luostarissa ikonimaalaamossa
ja teki debyyttinsä Tampereella vuonna 1951. Hänen töitään oli esillä muun
muassa Suomen Taiteilijain

näyttelyssä monta kertaa
1950-1980 lukujen välisenä aikana. Teoksia oli esillä
myös Itä-Saksassa vuosina
1950-1980 lukujen välisenä
aikana. Porokara sai Valtion
taiteilijaeläkkeen
vuonna
1976 ja Kymen läänin taidepalkinnon 1985.
Hän oli Pyhtään Taideseuran perustajajäsen ja tykätty
opettaja.

Teos öljy 1965, Feodor
Porokara.

Pyhtään kirjastolla torstaina 17. syyskuuta kello
17.30 on esittelyssä Ella
Laurikkalan viides romaani Isä, poika ja pojan vaimo.
Kirjan kustantaja on myllykoskelainen Reuna kustannus. Sen kustannustoimittaja haastattelee kirjailijaa,
myös vapaa keskustelu on
mahdollista.

Tietokirjailija Sanna Lönnfors ja teos.

Taistelussa sukulaiset,
naapurit ja kylänmiehet
Pyhtää sisällissodassa -kirjan julkaisutilaisuus
keräsi suuren yleisön tiistaina Kaarihalliin.
Stockfors
Hannu Lehtinen

Pyhtää
sisällissodassa
-kirjan
julkaisutilaisuus
Stockforsin Kaarihallissa
oli suorastaan kansantapahtuma. Paikalla oli reilut
80 ihmistä. Ohjelmana oli
kirjan julkistamisen lisäksi
musiikkia, kirjailija Sanna
Lönnforsin lyhyt haastattelu ja hänen kaukaisen sukulaisensa, Pyhtään valtuuston
varapuheenjohtajan
Toni
Vanhalan puhe.
Vuoden 1918 sisällissodan tapahtumat imaisivat
mukaansa Pyhtään pitäjän,
ja miehiä lähti rintamalle
taistelemaan niin punaisten
kuin valkoisten puolelle.
Kotipaikkakunnalla punaiset herättivät pelkoa takavarikoinneillaan ja vangitsemisillaan. Moni valkoiseksi
luokiteltu päätyi kuulusteltavaksi Kouvolaan ja jäi sille tielleen, ja vielä useampi
pakeni punaisia metsiin ja
saaristoon.
Maaliskuussa
perustettiin Pyhtäälle punainen naiskaarti.
Saksalaiset marssivat Pyhtään läpi huhtikuussa noustuaan maihin Loviisassa ja
perääntyivät sitten uudelleen Pyhtään läpi tultuaan
torjutuksi Kyminlinnassa.
Sisällissodan
viimeinen
rintama muodostui Pyhtään
Ahvenkoskelle, missä viimeiset punaiset antautuivat
toukokuussa 1918. Sadat
pyhtääläiset päätyivät puna-

vankileireille, joilta monet
eivät koskaan palanneet.
Sodan päätyttyä perustettiin
Pyhtäälle suojeluskunta.
Tutkimusta
arkistoissa,
haastatteluja,
yleisötilaisuuksia vuonna 2018 ja
pitkä työteliäs kirjoitusprosessi on synnyttänyt 398 sivuisen tietokirjan. Niin kuin
kustantaja Tarja Torneus
totesi tilaisuudessa, se on
kerronnaltaan hyvin objektiivinen. Kirjailija kuvaa sodan molempien osapuolten
näkökulmia ja henkilöitä.
Pyhtää sisällissodassa onkin erinomainen tietokirja
ihmisten kautta kerrottuna.
Kukaan elossa oleva ei ole
kokenut yli sadan vuoden
takaisia tapahtumia, mutta
ovat kuulleet tarinoita. Lönnfors sanoikin kuulleensa
haastateluissa lukuisia huhuja, joille hän koetti saada
vahvistusta arkistoista.
–Sisällissota on Pyhtäällä vaiettu tai ainakin vähän keskusteltu aihe, totesi
Vanhala. Kirja osoitti isovanhempien
vanhempien
sodasta, että Pyhtäällä on jo
silloin eletty Suomen historian tapahtumia täysillä
mukana. –Kirjasta saamme
lukea, miten sukulaiset, naapurimme, kylänmiehet ja
kuntalaiset olivat näissä tapahtumissa mukana. Itsekin
löydän monia sukulaisiani,
muun muassa molemmat
isoisoisäni, jopa eri puolilta.
Kustantaja Reuna on erikoistunut kymenlaaksolai-

SANNA LÖNNFORS
on pyhtääläissyntyinen, monen
ulkomaanvuoden jälkeen nykyisin
Kotkassa asuva kansanterveystieteen sekä taiteen maisteri ja
innokas paikallishistorian harrastaja.
Lönnfors työskentelee freelancerina
viestinnän ja kirjallisuuden alalla.

sen kirjallisuuden julkaisemiseen. Se onkin yksi
kiinnostavimmista kustantamoista viime vuosina.
– Keskustelua ei julkistamistilaisuudessa
ehditä,
mutta kirjailija on luvannut
keskustelutilaisuuden myöhemmin syksyllä ainakin
Pyhtään kirjastolla, Torneus
kertoi.
Pyhtää sisällissodassa on
omistettu kirjailija Sanna
Lönnforsin
sisällissodassa ja sen jälkimainingeissa
kuolleille sukulaisille: Kustaa Kivimäki, Manne Lönnfors-Lampi, Johan Henrik Lönnfors, Juho Fredrik
Lönnfors, Oskar Lönnfors
ja Nestor Lönnfors
Löysitkö kirjaan vielä asioita, joita et ennakkoon tiennyt?
– Löytyi paljonkin, eniten
jäi mieleen miten paljon
pyhtääläisiä siinä oli mukana. Miten isoon määrään ihmisiä se vaikutti, Lönnfors
totesi.
Tästä kertoo sekin, että tekijä on koonnut näyttävän
luettelon sisällissotaan liittyvistä ihmisistä aakkosjärjestyksessä. Listaan kertyi
700 nimeä.
Kuvitusta Sanna Lönnfors
on löytänyt yllättävän paljon
kirjaansa, vaikka tuohon aikaan kameroita ei juurikaan
ollut. Kirjan lopun 30 sivua
lähdeviitteitä on itsessään
mielenkiintoinen paikallista
historiaa harrastaville.

Pyhtää sisällissodassa
Kannen kuva: Postikortti kirjoittajan
kokoelmasta.
Valokuva: Sanna Lönnfors
Kannen suunnittelu ja taitto:
Gravision, Jaana Rautio
Kartat: Pekka Karlsson
© Sanna Lönnfors ja Reuna Oy, Kouvola
ISBN 978-952-355-064-3

Pyhtään Vuuoden yrittäjä Jari Mikkonen.

Kunnan yrityspalkinto
yksinyrittäjälle
Pyhtään yrityspalkinto 2020 Fixxit Pyörähuollon
yksinyrittäjä Jari Mikkoselle.
Vuoden
yrityspalkinto
-suora Facebook lähetys
kunnantalolta
Pyhtäänlinnasta pyörähti käyntiin
ilmakuvalla
Huutjärven
yltä. Sen jälkeen tilannetta
jännittänyt kunnanjohtaja
Jouni Eho juonsi yrityspalkinnon saajan Jukka Mikkosen mukaan lähetykseen.
– Palkinnolla halusimme
nostaa
yksinyrittäjyyttä
esiin, sillä tänä keväänä
korona kuritti rajusti juuri
yksinyrittäjäkenttää. Toisin
kuitenkin kävi pyhtääläiselle Fixxit Pyörähuollolle,
sillä pyöräilyn suosio on
noussut huomattavasti koronan myötä. Yritys on tarjonnut palveluitaan ja pitänyt
huolta niin pyhtääläisten
kuin kauempaakin tulevien
asiakkaiden polkupyöristä.
Pyörähuolto liiketoimintana kannustaa myös ihmisiä
terveellisiin elintapoihin ja
liikkumiseen, mikä edistää
hyvinvointia, perusteli Eho
valintaa.
Lähetyksessä Mikkonen
kertoi yrityksensä erilaisesta palvelukonseptista. Hän
tekee huollot ja korjaukset,
kotikäyntejä ja hakee tien
päälle rikkoutuneita pyöriä
tai korjaa ne siellä.
– Innovatiivisuus, palvelualttius olivat keskeisiä kriteerejä tämän vuoden valinnassa, Eho jatkoi.
Fixxit Pyörähuollon va-

linnassa vaakakupissa painoivat erityisesti innovatiivisuus ja pitkäaikainen
yritystoiminta.
Yrittäjän
omasta harrastuksesta käynnistynyt Fixxit Pyörähuolto on toiminut kahdeksan
vuotta. Alalla Jari Mikkonen on työskennellyt kaikkiaan 25 vuotta.
– Kaukaisimmat asiakkaat ovat Oulusta, suurin

helpolla lopu.
Fixxit Pyörähuolto palvelee
pilke silmäkulmassa. Jari
Mikkosen vankka ammattitaito ja tapa palvella asiakkaita pilke silmäkulmassa
näkyy erinomaisena palvelukokemuksena. Hyvä sana
on kiirinyt puskaradioita
pitkin, sillä yrityksellä ei
ole omia kotisivuja eikä sosiaalisen median tilejä. Siitä

”

Pyhtään vahvuus
on pieni paikkakunta,
hyvä moottoritie. Tänne
pääsee joka puolelta.
Jari Mikkonen, yrittäjä
osa Helsinki-Lahti-Tampere-Lappeenranta
alueelta,
yrittäjä kertoi. Pyhtään vahvuus on pieni paikkakunta,
hyvä moottoritie. Tänne
pääsee joka puolelta.
Hän kertoi miten asiakkaat
saattavat länteen ajaessa
jättää pyöränsä huoltoon
perjantaina ja hakea pois
kunnostettuna paluumatkalla sunnuntaina.
Koronan
vaikutuksesta
Fixxitin työllisyyteen Mikkonen sivusi toteamalla töiden lisääntyneen, vaikutus
on ollut siis positiivinen.
– Uusia pyöriä on myyty
valtavasti, ei tässä työt ihan

”

huolimatta asiakkaat ovat
löytäneet hänen palvelunsa. Asiakaskuntaan kuuluu
myös
kilpapyöräilijöitä.
Etelä-Suomen lauhojen talvisäiden myötä talvipyöräilyn suosio on kasvanut,
ja pyöriä huolletaan ympärivuotisesti. Paikallisesti
Fixxit palvelee tarvittaessa
myös asiakkaiden kotipihalla tai yrittäjä noutaa ja
palauttaa huollettavan pyörän, jos asiakas ei syystä tai
toisesta pääse itse tuomaan
pyöräänsä korjattavaksi.
Heinlahdesta
syntyjään
oleva Mikkonen työskentelee ja asu äitinsä kotitalossa

Kangasmäellä. Huomionosoituksesta
kuullessaan
hän kertoi tuntojaan.
– Ensin järkyttyneenä, kun
en halua olla esillä, mutta
onhan se hienoa, että arvostetaan tällaista mitä ei kuvittelisi. En kaipaa yksinyrittäjyyden lisäksi mitään. Kun
on ammattitaitoa, totta kait
aikaa saisi olla enemmän.
Päivystän 24 h, joten enempää ei löydy.
Hän osaa arvostaa kaikkia
yksinyrittäjiä, joista jokainen tekee työtään omalla
tavallaan. Hänen missionsa
on samalla tehdä maastopyöräilyä
suositummaksi
Kaakkois-Suomessa.
Toki Fixxit työllistää välillisesti ostaessaan varaosia
ja palveluja. Sosiaalisena ja
puheliaana kaverina hän korosti myös asennettaan, ettei
halua olla yksinvaltias, vaan
jakaa tietoa eteenpäin.
– Erikoisalani on iskunvaimennus, näitä ei pysty muut
tekemään Kymenlaaksossa.
Tämän olen oppinut itse
aikoinaan. Opettelin kyselemällä ja viekkaudella, kun
ei niitä saanut opettaa Suomessa.
Minulla on omat työvälineet
ja typpi, tätä pitää ymmärtää. Olen aina ollut kiinnostunut fysiikka, hydrauliikka
ja nesteet.
Iskunvaimennin ei ole kooltaan suuri, mutta selvästi
Mikkosen ammatillisen yl-

Romaanissa Harri viettää
yhä enemmän aikaa miniänsä Kristiinan kanssa, kun
poika Tero on Tukholmassa.
Töissä, totta kai, poika on
hyvässä virassa, mutta poissaoloon tuntuu olevan jokin
muukin syy. Kotona Helsingissä tapahtuu ihmiselämän
suuria käänteitä, ihmisiä
kuolee ja syntyy, murheisiin tarvitaan lohduttajaa ja
iloon jakajaa – mutta Tero ei
ole paikalla.
Milloin rakkaus on sopimatonta? Voiko sydäntä estää
sykkimästä, kun ihastuksen

kohde on ympäristön mielestä väärä? Kirjailija Ella
Laurikkala kuvaa taitavasti
kolmiodraaman kehittymistä kaikkien osapuolten näkökulmista. Lukija päättää,
kenen puolelle asettuu, kun
tilanne alkaa kärjistyä.
Laurikkalan edellinen romaani Siirtolainen on kuuneltavissa myös äänikirjana.
Samoin lähiaikoina tämä
uusin.

Vuodesta 2018 jaettu

PYHTÄÄN KUNNAN
YRITYSPALKINTO
jaetaan nyt kolmatta kertaa.

Kriteereitä on neljä: kasvu, kannattavuus,
innovatiivisuus ja pitkäaikainen yritystoiminta,
joista yrityspalkinnon saajan tulee täyttää
joku osa tai kaikki.

peyden kohde.
– Vahvuus palvella näkyy
joskus omassa terveydessä.
En ole ahne, vaan teen tätä
rakkaudesta lajiin.
Fixxit Pyörähuolto palvelee
pilke silmäkulmassa. Jari
Mikkosen vankka ammattitaito ja tapa palvella asiakkaita pilke silmäkulmassa
näkyy erinomaisena palvelukokemuksena. Hyvä sana
on kiirinyt puskaradioita
pitkin, sillä yrityksellä ei ole
omia kotisivuja eikä sosiaalisen median tilejä.
Siitä huolimatta asiakkaat
ovat löytäneet hänen palvelunsa.
Lumi-ihminen ja metsässä
liikkuja Mikkonen nauttii
korkeista kinoksista yhtä
lailla kuin kotipihalta alkavasta metsästä.
– Kotipihalata pääsee metsään tai leijaamaan Huutjärvelle. Pyhtäällä on erinomaiset
mahdollisuudet
lähiliikuntaan. Ei ole mitään

järkeä ajaa jonnekin autolla,
liikkua ja tulla taas sitten
autolla takaisiin. Pitää vain
mennä kotoa suoraa metsään. Tää on siisti paikka ja
saaristokin.
– Pyöräily on lisääntynyt
tällä kulmalla. Fillarit on kehittyneet ihan järkyttävästi
kahdenkymmenen vuoden
aikana teknisesti tai ajettavuus on tullut mukavammaksi. Nyt yksi pyörä käsittää monta. Ei tarvitse ostaa
jokaiseen
alakategoriaan
omaa, vaan yhdellä rungolla
pääsee free, DH enduro ja
jopa allmountainia.
Yrittäjänä hän on työnarkomaani, mitä kertoi ympärivuorokautinen päivystysaika.
– Minulta puuttuu kokonaan
kilpailuvietti, hän sanoi vakuuttaessaan pyöräilyn olevan itselleen vain harrastus.
Pienyrittäjänä on helppo
olla pienellä paikkakunnalla, kiteytti Mikkonen.
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Neljäs Kotka
Cup vilkastutti
kaupunkia
KotkaCup keräsi Kotkan
jalkapallokentille reilut 60
joukkueellista 7-11-vuotiaita
pelaajia.
Kotka
Karhulalainen

Poika ja tulevaisuuden unelma.

Volkkarit ja Fiatit
hallitsevat jokkista
Kymin kentällä ajetussa jokkiksessa yleisö
sai nähdä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Kymin kenttä
Hannu Lehtinen

Koniwatit valloillaan Jokkis-kisa ajettiin elokuun
puolivälissä Kymin kentällä. Nuorten alkuerien
lähdössä
jokamiesluokan
ralliautoilussa Jokkiksessa saatiin nähdä vauhdikas
lähtö, joka johti ensimmäisessä kaarteessa törmäilyyn
ja kahden auton ulosajoon.
Luumäen
urheiluautoilijoiden Aleksi Peltola ja
Kotkan urheiluautoilijoiden
Olli Räty kolhivat toisiaan.
Peltola pyörähti katolleen,
kun Rätyn Fiat pyöri neljästi
pusikkoon. Varsin näyttävä
ulosajo päätyi kuljettajien
kannalta onnellisesti. Auto
kärsivät huomattavasti, molemmista lähti irti renkaat ja
vääntyi pellin lisäksi akselistoa.
Keskeytynyt lähtö otettiin
uusiksi ilman kolaroineita.
Jokkis on varmasti Suomen
suosituin
autourheilulaji.
Kisoja järjestetään jokaisena viikonloppuna, yleensä
useampiakin samaan aikaan,
noin 100 kauden aikana. Radat ovat pääosin soraratoja,
joissa on vaihtelevasti soraja asfalttiosuuksia. Se on
harrastajamääriltään suurin
autourheilulaji. Sen sanotaan olevan edullinen kilpa-autoilu luokka, millä on
suhteellisen vapaat tekniset
säännöt. Turvallisuudesta ei
silti tingitä.

– Turvakatsastuksessa katsastetaan kaikki turvavarusteet vyöt, penkit, kaaret,
kaikki ajajan varusteet ovat
sääntöjen mukaisia, kertoi
Koniwatti-kisan katsastuspäällikkö ja Kotkan UA:n
varapuheenjohtaja Jarmo
Harju.
Turvallisuustarkistus ennen
kilpailua on tarkka. Katsastukseksi kutsuttu tarkistus
ei muistuta perinteistä katsastusta, sillä jokamiehenluokan autoissa ei ole ajovaloja, eikä juurikaan muita
katuautojen katsastusvarusteita.
Koneella on tarkat sääntömääräykset. Lasit pitää olla
tai ne saa korvata polykarbonaattimuovilla. Kuskin
ikkunassa pitää olla verkkosuoja. Katsastuksessa katsotaan hinauslenkit, että sitä
on turvallista hinata.
– Kilpailun aikana tarkastetaan, että turvavarusteet
on päällä ja oikein, kun autot on lähtöviivalla. Lisäksi katsotaan, ettei autoista
vuoda mitään. Sellaiset otetaan pois.
Kilpailun jälkeen tehdään
tekninen tarkastus, ennalta
valittuja kohteita, esimerkiksi kaasuttimen koko.
Kaasutin on yksi suurimmista. Sillä saa tehoja enemmän ja samoin mistä se saa
ilmaa. Ne on aika tarkkaan
määrätty. Myös renkaat on
aika tarkkaan määrätty, mitä
renkaita Jokkiksessa saa
käyttää.

Pääkatsastaja Harju totesi
Jokkis on karrikoiden Suomen halvin autokilpa luokka. Hän toimii SM-ralleissa
pääkatsastajana. Niissä katsastukset alkavat jo perjantaina. Suurimmissa ralleissa
voi olla osanottajia useampi
sata ajajaa viikonlopun aikana.
Katsastajalle kertyy matkapäiviä, kun välillä ehtii itsekin ajaa kilpailuja.
Onneksi lajia ajetaan pääasiassa kesäkaudella.
– Säännöt muuttuvat joka
vuosi. Vaikka akun kiinnitys
täytyy parantaa, mutta kilpailijoilla ei ole taipumusta
aina lukea sääntöjä.
Radalla yleisimpiä autoja
ovat Fiat ja Kupla volkkari.
Pikku hiljaa on alkanut näkyä uudempaakin kalustoa,
kuten Mazda 323 tai BMW.
Jokkiksen ominaispiirre on
se, että kilpailuun osallistuvat autot ovat sääntöjen mukaan myyntivelvoitteen alla.
Kilpailun jälkeen käytävässä ostotarjousmenettelyssä
autot on kaikkien kilpailijalisenssien ja lajitutkinnon
omaavien harrastajien ostettavissa.
Kilpailemaan pääsee samana vuonna 15 vuotta
täyttävä kuski suoritettuaan
JM-tutkinnon. Tutkinnon
voi suorittaa sinä vuonna,
kun henkilö täyttää 14 vuotta. Nuorten luokassa alle
18-vuotiaat sekä pojat että

Hannu Lehtinen

Jarmo Harju.

tytöt voivat ajaa yhdessä.
Yleisessä luokassa kuljettajan tulee olla 18 vuotta
täyttänyt. Kaikissa luokissa
kuljettajilta vaaditaan tutkinnon lisäksi kilpailulisenssi, joka sisältää kilpailijan tapaturmavakuutuksen.
Huipputasolla ajetaan suomenmestaruuksia viidessä
eri luokassa; Nuoret, Naiset, Yleinen EVK, Yleinen,
sekä Joukkuekilpailu Liiga.
Jokamiehenluokassa ajetaan
myös
joukkuekilpailuja,
kuten JM-SM liiga, jossa
ajetaan joukkueiden suomenmestaruudesta. JM-SM
liigassa on mukana vuosittain vaihteleva määrä joukkueita.
Kotkassa ajetun Jokkis –kisan tulokset löytyvät Karhulalainen –lehden verkkosivulta osoitteesta: https://
www.karhulanliikkeenharjoittajat.fi/karhulalainen/
uutiset/koniwatit-valloillaan-jokkiskisa-ky/

Neljättä kertaa peräkkäin
järjestettävä nuorille jalkapalloilijoille suunnattu Kotka Cup pelattiin syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Kotkassa oli muutakin
tapahtumaa ja tämä satojen
pienten jalkapalloilijoiden
ja heidän tukijoukkueittensa viihtyminen Kotkassa toi
syksyyn hyvää buustia.
Viikonlopun
pelikenttinä
olivat Arto Tolsa areena,
Tolsan junnukenttä sekä
Puistolan jalkapallokenttä.
Tämän vuoden joukkueet
tulivat viime vuosien tapaan
ympäri eteläisen suomen
aina Valkeakoskea myöten.
Turnauksen suunnittelussa
oli otettu huomioon turnausvieraiden viihtyminen Kotkassa. Tänä vuonna erityistä
huomiota on annettu turvallisuudelle sekä hygienialle.
Kotka Cupin puuhamiehet
Samuli Kansa ja Pasi Riiali pitävät Kotkaa mahtavat
puitteet isohkolle turnaukselle antavana paikkana.
–Tänne on helppo ja nopea
tulla lähes mistäpäin tahansa, puuhamiehet Kansa ja
Riiali totesivat. He toivoi-

vat, että Arto Tolsa Areenaa
kehitettäisiin edelleen ja
viereen saataisiin vielä yksi
kenttä nykyisen hiekkakentän tilalle. Näin pystyttäisiin kasvattamaan turnausta
edelleen ja samalla saataisiin lisää turisteja Kotkaan
viihtymään ja käyttämään
palveluita.
Kotkan Kaupunki on ottanut turnauksen hyvin vastaan ja yhteistyö kaupungin
suuntaan on ollut hyvää ja
mutkatonta. FC KTP vastasi
osaltaan pelillisistä ja kenttäasioista. Hyvä yhteistyö
on elinehto onnistuneelle
turnaukselle.
Lyhyt vilkaisu kentälle lauantaina aamupäivällä. Vastakkain olivat ikäluokka
2010 PeKa Kotkasta ja JäPS
Järvenpäästä. Aktiivista, hyvää peliä ja katsomossa kannustavia vanhempia. Peli
pättyi JäPS:n hyväksi 1-2.
Kotka Cup keräsi 7-11 -vuotiaita poikia ja tyttöjä yhteensä 63 joukkuetta.
Lopputuloksissa Pojat 10v
(2010) kilpasarjan sijoitukset olivat: 1. Sudet, 2. JäPS/
Kilpa A, 3. PeKa, 4.FC KTP
Juniorit/Vihreä, 5. LAUTAP/2010.
Hannu Lehtinen

Voimakasta
iloa
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Hannu Lehtinen

Viime kesänä
aloittaneessa yhdistyksessä
voimaillaan isosti.

Koronan kurimuksen maailmassa joukko naisia ja
miehiä perusti kuitenkin
yhdistyksen Karhulan Voimailijat. Perinteiseltä kalskahtava nimi viittaa voimalajiin, missä naiset ja miehet
nostavat kiviä, tukkia ja kiskovat painavaa kelkkaa tai
tulevaisuudessa rekkaa.
– Perustettiin seura, että
voimanaiset ja -miehet pääsivät harjoittelemaan, kertoi
seuran puheenjohtaja Mika
Kerman. –Sali tehtiin talkoilla vanhaan puutyöluokkaan.
Toinen puoli laitteista näyttää kuntosalilaitteilta, mutta
toinen puoli on voimailulajeista tuttuja. Isoa kuulaa,
vedettävää kelkkaa, tukkia
korvaava nostoputki.

toisilla on taustaa kuntosalilta, toisilla crossfitista,
mukaan tulevilla ei tarvitse
olla mitään lajitaustaa, kaikki luuviulusta raskaaseen
sarjaan ovat tervetulleita
mukaan.
– Laji ei ole nykyään enää
pelkästään maailman vahvin mies kisaa isoille miehille, kisoja on myös aloittelijoille.
He ovat hakeneet jäseniä
aktiivisesti Facebookin ja
somen kanavien kautta, naisetkin ovat aktivoituneet hyvin. Millaista iloa laji antaa
ihmiselle?
– Ei se muuta olekaan kuin
iloa. Voimailulajin kovimmat voimamies ja -naislajit
on kiven nostot. Niiden vapaamuotoista nostelua oli
vanhan ajan maalaistöissä.
Koneet tuli ja pilasi miehet
ja naiset.

Mukana on tällä hetkellä
noin 25 aktiivista jäsentä,

Kerman ja toinen ohjaaja
Minna Taipale vetävät tree-

Mussalo
Hannu Lehtinen

nejä. Seuran jäsenmaksuun
kuuluu ohjaus, lisäravinteet
ja kilpailuihin harjoittaminen. Ohjelmassa on noin 14
harjoitteen kierroksia. Silti
salilla voisi halutessaan harjoitella reilulla 50 erilaisella
harjoitteella.
– Tehdään hyvät ohjelmat
tason mukaan, tekniikkaa,
tekniikkaa ja tekniikka ja
sitten painoa lisää.
Karhulan torilla pääsee
tarkistelemaan,
millaista
tulosta kesästä lähtien on
syntynyt, kun Karhulan
Voimailijat tulee korisjoukkueen kanssa lauantaina 19.
syyskuuta torille tekemään
pienimuotoista esittelyä
Näytöksiä on suunniteltu salin eteen pihalle Mussalossa. Kannattaa olla valppaana seuran Facebook–sivun
seuraajana.
– Hyvä yhteishenki, tämä ei
kysy ikää eikä muutakaan.
Lapsiakin voi ottaa mukaan,
koetetaan pikkuhiljaa saa-

Peli-Karhut
Karhulan torilla
Suomen naisten hallitseva joukkue
esitellään Karhulan torilla
lauantaina 19. syyskuuta.

da jonkinlaista lapsiparkkia
harjoitussalille.

Karhula

Naisten koris-liigan hallitseva Suomen mestari Peli-Karhut tulee koko
edustusjoukkueen voimin
esittelyyn Karhulaan.
Paikalla on muun muassa susiladiesin takapelaaja
Linda-Lotta Lehtoranta,
joka nähdään myös tulevalla kaudella naisten Korislii-

gassa. Viime kauden syöttötilaston voittaja ja kolme
Suomen mestaruutta voittanut Lehtoranta ja Peli-Karhut ovat solmineet vuoden
mittaisen jatkosopimuksen.
Kaikki pelaajat ovat paikalla ja juontaja haastattelee
jokaista vuorollaan.
Peli-Karhujen fanit ja yhteistyökumppanit
voivat
käydä hankkimassa kausi-

kortin ja VIP-kortteja Leistin leipomon Karhulantie
34:n kahviosta.
Kauden kannustus on hyvä
aloittaa Karhulan torilla lauantaina 19. syyskuuta kello
11.00.
Samassa
tapahtumassa
esittää lajiaan myös Karhulan Voimailijoiden voimanaiset ja -miehet.

SINUN
MAINOKSESI
TÄLLÄ
PAIKALLA

2010 pojat vauhdissa.

Sotetaksit Kymenlaaksossa

0800 390 033
(puhelu on maksuton)

Seuraava lehti ilmestyy
14.10.2020

Paikalliset kokeneet kuljettajat SINUN asiallasi

Mediamyynti:
jp@karhulalainenlehti.fi
nina@karhulalainenlehti.fi

Se välittävämpi taksikeskus!
liikenne_kurittu_ilmoitus_125x180mm_260520.indd 1

Kelkanvetoa Karhulan Voimailijoiden salilla.
Vetovuorossa Minna Suomi (vas.) ja ohjaajana
Minna Taipale.

26.5.2020 11.36
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Raino Ojansivu

MIELIPIDE

Kotkan vihreiden
valtuustoryhmän
joukkoliikennealoitteesta
Ilmastonmuutoksesta puhutaan ja nautiskellaan seminaareissa. Keskustelussa
nostetaan aina liikenne tikun
nokkaan, että ”sen kun saisi
ympäristöystävällisemmäksi”. Joukkoliikenteen nimiin
vannotaan suurin sanoin.
Missä ovat teot?
Muistetaanpa, että Kotkan
kaupunki on sitoutunut Hinku-verkoston tavoitteisiin
eli pyrkii hiilineutraaliksi
vuoteen 2030 mennessä.
Missä ovat teot?
Kotkan vihreät katsoo, että
nyt jos koskaan olisi tekojenkin aika puheiden ja pyrkimysten keskellä. Meillä
on mietittynä heti yksi ratkaisu – muutetaan Kotkan
joukkoliikenne hiilineutraaliksi!
Nyt on aika toimia, sillä
syksyllä 2020 Kotka kilpailuttaa
joukkoliikenteensä
järjestämisen. Mielestämme
vanhat mallit voisi heittää
romukoppaan.
Nykyinen
järjestelmä ei palvele hyvin
kuntalaisia eikä ilmastoa.
Pelkillä puheilla ei pitkään
hinkuilla.
Olemme miettineet ja laskeneet
joukkoliikenteen
kustannuksia. Kaupungissa
suhaa toisaalta liikaa ja toisaalta liian vähän busseja
aika suurilla kustannuksilla,
ja monien mielestä väärissä paikoissa. Jokainen voi
miettiä vaikkapa Sunilaa,
Tiutista tai suurta osaa itäistä Kotkaa. Totuus lienee se,
että joukkoliikenne ei palvele kuntalaisia tarpeeksi
hyvin. Muutetaanpa tämä
tilanne.
Vihreiden joukkoliikennealoitteessa haetaan vallankumouksellista uutta tapaa
hoitaa liikenne kuntalaisia
paremmin palvelevasti, ilmastoystävällisesti ja kus-

tannustehokkaasti.
Joukkoliikenteen uudenlainen järjestely mahdollistaisi
sekin, ettei Kotkaan hieman
syrjemmälle muuttavan lapsiperheen tarvitsisi hankkia
talouteensa kahta autoa –
yksikin riittäisi tai kenties
omaa autoa ei tarvittaisi
ollenkaan! Tehokas ja palveleva joukkoliikennejärjestelmämme voisi mahdollistaa uudenlaisen Kotkan.
Miettikää, mikä kilpailuvaltti tämä olisi kaupunkien
välisessä kamppailussa uusista asukkaista.
Kolmen reitin mallilla korona-aikanakin olisi ollut
yksinkertaista ja helppoa
lisätä tai vähentää reiteillä
kulkevia linja-autoja koronarajoituksia vastaavaksi.
Koulujen etäopetuksen päätyttyä niistä siirryttiin alle
viikossa takaisin normaaliin. Tämä soutaminen ja
huopaaminen johtui siitä,
että Kotkan aikataulut ovat
käyttäjillekin välillä kuin
”aikataulukon
arvoitus”,
jota kukin käyttäjä joutuu
sormi suussa tulkitsemaan.
Vilkaiskaapa
aikataulua,
niin ymmärrätte heti, millainen palapeli on kyseessä.
Tehdään joukkoliikenteestä palvelevampi ja ympäristöystävällisempi. Otetaan
heti ensi vuonna suuri harppaus kohti hiilineutraaliutta
siirtymällä joko kokonaan
tai pääasiassa sähköön
voimanlähteen (siirtymäkaudella sallittaisiin vielä
biokaasulinja-autot esimerkiksi seudullisella linjalla
Pyhtää-Karhula-Hamina).
Sähkö toisi hiilineutraaliuden lisäksi mukanaan paremman ilmanlaadunkin.
Juha Attenberg ja
Petri Pietiläinen

Nimitys
Varatuomari Jaana Juntunen on aloittanut lakimiehenä Almgren & Sankamolla 17.8.2020.
Jaana Juntunen on aikaisemmin työskennellyt pankkilakimiehenä, ylitarkastajana ulosottovirastossa ja
asianajotoimistossa Jyväskylässä. Hänellä on kokemusta yritysten ja yksityishenkilöiden avustamisesta
tuomioistuimissa ja muissa
viranomaisissa.

MIELIPIDE

Pyhtää on eturintamassa
tulevaisuuden ilmaliikenteen uusjaossa
Torstaina 27.8.2020 julkaistiin Pyhtäällä WSP Finland Oy:n Professori Jorma
Mäntysen johdolla tehty selvitysraportti.
Selvitys maalaa kirkkaan
kuvan siitä, miten koronakriisin johdosta totaalisen
uusiksi mennyt ilmaliikenne Suomessa kehittyy.
Johtopäätökset voi kiteyttää kolmeen: 1) entiseen ei
ole paluuta 2) lentokenttien
liiketoimintamallit tulevat
muuttumaan, 3) uusi teknologia ja sähköistyminen
tulevat muuttamaan ilmaliikennettä pysyvästi. Raportti
ottaa myös kantaa Pyhtäälle
rakenteilla olevan Helsinki
East Aerodromen potentiaaliin. Potentiaali on merkittävä, sillä lentokentän
yhteyteen voi syntyä paljon

erilaisia toimintoja, jotka
hyötyvät kentän läsnäolosta.
Mäntysen mukaan Helsinki
East Aerodrome Pyhtäällä
voisi toimia etälennonjohdon keskuksena palvellen
koko Suomen pienkenttäverkostoa sekä uusien teknologioiden kehityspaikkana.
Raportin skenaariot eivät ole syntyneet tyhjästä,
vaan Pyhtäällä on tehty
systemaattista kehitystyötä
valitun vision eteen. Visiot alkavat pala palalta realisoitumaan. Tänä kesänä
Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi Pyhtään kentän kehittämisestä vastaavalle Redstone Aero Oy:llle
800.000 € investointiavustuksen. Vastikään VTT sol-

Kymsoten asiakas- ja
potilasturvallisuusviikko 14.-18.9.2020
Kymsoten asiakas- ja potilasturvallisuuden teemaviikko meneillään.
Kymsote järjestää asiakas- ja potilasturvallisuuden
teemaviikolla on tarjolla
monipuolista kymenlaaksolaisille suunnattua ohjelmaa.
Maailman
terveysjärjestö WHO on julistanut 17.
syyskuuta Maailman potilasturvallisuuden päiväksi
ja teemaviikkomme järjestetään tämän päivän ympärille. Tänä vuonna teemana
on”henkilöstöturvallisuus
on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Se painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöiden turvallisuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden yhtymäkohtia.
Suomessa puhumme potilas- ja asiakasturvallisuudesta, joka kattaa sosiaalija terveydenhuollon hoidon,
hoivan ja palvelut niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
Päivän tunnus on oranssi
väri. Kansainvälisen kam-

panjan tunnuksena ovat
oranssilla värillä valaistut
monumentit ja julkiset kohteet. Kotkassa teemavärillä
valaistaan osia Kymenlaakson keskussairaalasta.
Vaasassa toimiva potilasja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus kerää tietoa
ja kuvia ympäri Suomen
järjestettävistä asiakas- ja
potilasturvallisuuspäivän
tapahtumista. Kymsote on
aktiivisesti mukana keskuksen toiminnassa ja tulemme
lisäämään viikon tapahtumistamme materiaalia kehittämiskeskuksen sivuille.
Viikon ohjelma löytyy verkko-osoitteesta: kymsote.fi.
Valtaosa ohjelmasta toteutetaan videotallenteina.
Ohjelman mukaisissa esittelypisteissä
noudatetaan
turvavälejä ja huolehditaan
käsihygieniasta. Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa
joutua rajoittamaan ja toimintaa porrastamaan.

mi strategisen yhteistyösopimuksen kentän kanssa.
Kyseessä ei ole vain pienen
kunnan, vaan parhaimmillaan koko valtakunnan tasoinen
elinkeinoprojekti.
Meneillään oleva Suomen
valtion
hävittäjähankinta
on myös aito mahdollisuus
tuoda uutta osaamista ja investointeja Kymenlaaksoon,
hävittäjähankintoihin liittyvän HXIP- teollisen yhteistyön kautta.
Pyhtään kunnanhallitus ja
valtuuston puheenjohtajisto
on Helsinki East Aerodrome- hankkeen takana yksimielisesti. Kymenlaakso
tarvitsee uusia avauksia,
uusia investointeja ja sitä
kautta uusia työpaikkoja. On myös toivottavaa,

että kentän kalustosuojien
rakentamisluvista valittaneen
Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen tulkinnat
ilmailulain, ympäristölain ja
maankäyttö- ja rakennuslain
yhteensovittamisesta tukisivat, pikemmin kuin jarruttavat Pyhtään lentokentän
momentumia. On kestämätöntä, että valtionhallinnon
yksi haara puoltaa hanketta
myöntämällä lupia, toinen
investointitukia ja kolmas
valittaa.
Jyrki Metsola
Pyhtään kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Osmo Kallio
Pyhtään valtuuston puheenjohtaja

Viihdekuoro
jatkaa laulamista
koronapilvistä
huolimatta
Viihdekuoro Hyvän Tuulen
Laulajat aloittelee Kotkan
Opiston opintoryhmänä harjoituskauttaan. Ensimmäiset
harjoitukset Opintokeskus
Karhun musiikkiluokassa
ovat syyskuun ensimmäisenä tiistaina. Laulukauden
turvallisuuteen on varauduttu siten, että luokassa
ei istuta vierivieressä vaan
penkin verran tyhjää tilaa
on jokaisen laulajan kummallakin puolella. Lisäksi
opiston ohjeen mukaan pestään kädet, käsitellään vain
omia nuotteja. Luokassa on
myös käsidesiä. Toistaiseksi lauletaan ilman maskeja,
mutta seurataan ohjeita niiden käytön osalta.
Keväällä jäi keväiset konsertit pitämättä, joten harjoiteltavissa lauluissa siirrytään
jouluohjelmistoon
viimeistään
lokakuussa.
Kausi aloitetaan keväällä
saatujen uusien sovituksien harjoittelulla. Uusia

kappaleita on ohjelmistossa runsaasti ja luvassa on
kotimaisia viihdemusiikin
suosikkeja Juicesta Junnuun
sekä Hectoriin.
Puheenjohtaja Niina Raholan mukaan korona on
tuonut haasteita kuorolaulamiselle, mutta ohjeita noudattamalla uskotaan laulamisen onnistuvan.
Viihdekuoro Hyvän Tuulen
laulajien kuoronjohtajana
toimii kuudetta vuotta Mikko Hauhia.
Kuoroon otetaan uusia laulajia ja edellytyksenä on että
olisi hieman nuottikorvaa,
intoa opetella ja halu laulaa
kuorossa.
Kuoronjohtaja
koelaulattaa kiinnostuneet,
jotta löydetään oma ääniryhmä. Moniääninen kuoro
tarvitsee laulajia matalaäänisistä miehistä aina kirkkaisiin sopraanoihin.
Lisätietoja puheenjohtaja
Niina Rahola 050 306 5584,
niina.rahola@gmail.com

- Ei ihan tavallinen autopesula -

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

Valoa syksyn
pimeyteen!

Marja Lindfors.

Saariston Sirkka
2020

Kyminlinnan�e 22 48600 Kotka

044 2599 600

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI

Saariston Sirkka kukitettiin
valtuustosalissa.
Huutjärvi
Raino Ojansivu

Normaalioloissa Saariston
Sirkat ja Svenit on päästy
julkituomaan elokuussa toteutettavien Pyhtään saaristomarkkinoiden avajaistilaisuudessa, mutta tänä vuonna
tapahtuma päästiin toteuttamaan vasta 7. syyskuuta
2020 ja tapahtumapaikkana
oli Pyhtään kunnanvaltuuston kokous.
Pyhtäälle syntynyt, paljasjalkaisena kuntalaisena
ja jo nuorena neitona astunut nykyisen työnantajansa
palvelukseen, työn edelleen
jatkuessa vuosikymmenten
jälkeen.
Vuosien saatossa hän on
ajautunut Pyhtää rajojen
ulkopuolelle ei kuitenkaan
kauaksi, vaan ainoastaan
joen toiselle puolelle, joka
sitten onkin kotipaikaksi
muodostunut, mutta päivittäinen työpaikka on kuitenkin säilynyt täällä vanhan
syntymäkunnan puolella.
Hän on tänään suuriarvoi-
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sesta työstään kiitoksen ja
huomion ansaitseva henkilö on myös arvonimellä
Saariston Sirkka huomionosoituksella palkittavaksi
kohotettu muiden Sirkkojen
ja Svenien arvovaltaiseen
joukkoon liitettäväksi.
Pyhtään kunnan palveluksessa koko tähänastisen
työelämänsä
viettäneelle
hallinnon
valmistelusihteeri Marja Lindforsille
on myönnetty tämän vuoden 2020 Saariston Sirkka
arvonimi kaikkine niine
oikeuksineen jotka tähän
arvonimeen on hyväksi katsottu liittettävän.
Se työ, minkä hän on Pyhtään kunnan palveluksessa
ollessaan tehnyt osaltaan
myös paikallisen kulttuurin
ja näihin läheisesti liittyvien
toimintojen eteen jopa ylitse Kymijoen läntisimmän
haaran, on huomioitu myös
Suomen Kotiseutuliitto ry:n
hallituksen taholta myöntämällä hänelle Suomen Kotiseutuliiton hopeisen ansiomerkki.

Alueen suurin romukauppa

 

OSTAA ROMUA
yrityksiltä sekä
yksityisiltä
paikkakunnan
parhain hinnoin.

Alasuutarintie 5,Kotka
p. 05- 228 8622, www.tottakai.fi
Tarjous voimassa 17.9-19.9.20

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

UNINOVA OY

RS KOURU

Puh. 050 518 7852

KATSO AJO-OHJEET : WWW.UNINOVA.FI

 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet

SOITA JA TARJOA!

näköislehtenä
verkko-osoitteessa
karhulanliikkeen
harjoittajat.fi/karhulalainen

lehti@illuusio.fi

KÄY LUKEMASSA!





KUSTANTAJA
Kotpytham Oy




Haminan Satama, Syväsatamantie 26

  

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry



Puh. 040 553 2025



    


 


 

KARHULALAINEN

Karhulalaiseen (korkeintaan 2000 merkkiä)
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Karhulalaisen sivulle
päivitetään myös uutisia
printtilehden
ilmestymisen välillä.



  



-lehti on luettavissa

Hänen
osaamisalueensa
ovat erityisesti perhe- ja jäämistöoikeus, lapsioikeus ja
rikosoikeus sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit.







  
  

JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
p. 029 001 0043
MEDIAMYYNTI
Jari-Pekka Honkala
p. 041 315 1343
jp.honkala@karhulalainenlehti.fi
Nina Hämäläinen
p. 044 901 7076
nina@karhulalainenlehti.fi
ILMOITUSHINNAT
(alv 0 %) 4-väri
Etusivu
1,45 €/pmm
Etus., kulmat 120 €/kpl (2x40)
Sivu 3
1,20 €/pmm
Takasivu
1,20 €/pmm
Teksti
1,10 €/ pmm
TOIMITUS
Päätoimittaja Hannu Lehtinen
p. 0400 433 020
lehti@illuusio.fi
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka
SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka
ILMOITUSVALMISTUS
Nina Hämäläinen
nina@karhulalainenlehti.fi
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
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Karhulalainen 1971

Karhulalainen jaettiin ryhmäristisiteenä jokaiseen kotiin vuonna 1971.
Juttu alkoi kysymyksellä.
– Tiedättekö mitä tarkoittaa
Rateko?
– Eikös se ole se lentopalloseura?... Joku lyhennys kai.
– Kuule se on ”Rautaisen
tekniikan kokoonpano”.
Voisi käyttää maan parhaimmistoon kuuluva lentopallojoukkue
tuollaista
nimeä, totuus kuitenkin on,
että Rateko ei varsinaisesti
tarkoita mitään.
Nimi herättää tavallisessa kuolevaisessa ihmetystä yhtä hyvin kuin se, että
seura on viime vuosina
menestynyt hyvin ja saanut
riveihinsä useita maajoukkuemiehiä.
Totuus on Veikko Rantamo,
toimitusjohtaja, tuhti mies,
joka tekee puhdasta jälkeä.
Sananmukaisesti, sillä Rantamon johtamana pyörii
autonpesukoneita tuottava
tehdas ja siinä lähes kolmesataa työntekijää.
Karhulan kauppiaat eivät
innostuneet kirjamyynnin
vapautumisesta. Kirjoja on
ollut lupa myydä vuoden
alusta vaikkapa maitokaupasta. Ennen uutta järjestelmää kustantaja määräsi
täysin kirjojen hinnat, mutta
nyt on kirjoilla vain kustantajan suosittelema ohjehinta
ja kauppiaalla vapaat kädet.
Karhulan Liikkeenharjoittajat r.y:n Liikunta- ja urheilujaoston puheenjohtaja

vaan sen avulla hankimme
kuntoa ja tarmoa myös arkipäivän aherrukseen.
Neuvoja kaitaelokuvaukseen. Kotielokuvaus voittaa
uusia ystäviä kaikkialla. Siitä on sanottu, että kotielokuvaus on jopa helpompaa
kuin tavallinen valokuvaus.
Tosiaan ”automaattisesti” se
tapahtuukin. Silti kotielokuvauksessakin kannattaa jo
alusta pitäen välttää muutamat yleiset virheet; juuri ne
samat, jotka toiset ovat jo
aikaisemmin tehneet.
Karhulalaiseen
löytyi
vuonna 1971 palsta Kaskutusta.
Nuori mies kaupungin bussissa vieressään istuvalle
kaunottarelle.
– Anteeksi, mutta kirjoitan
Helsingin puhelinluetteloa
ja haluaisin saada neidinkin
numeron siihen.

Urho Uotinen: Ylös ulos ja
lenkille.
Hyvät yrittäjät! Rohkenen
tämän oman äänenkannat-

tajamme välityksellä, näin
mustaa-valkoiselle menetelmän avulla saada Teidät hoitamaan terveyttänne sekä

virkistäytymään.
Ulkoilu ja liikunta ei ole
vain tämän ajan muotitermi,

• Kylmähuoltopalvelut
• Jäähdytys- ja
lämmitysjärjestelmät
• Lämpöpumput

