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Pidetään
pyörät
pyörimässä
Karhulan Liikkenharjoittajat
panostaa kaupan liikkeelle
saamiseen.
Karhula
Hannu Lehtinen

Karhulan Liikkeenharjoittajat ry on lähtenyt koko kes-

keisen vaikuttajaryhmänsä
eli yhdistyksen hallituksen
jäsenten voimin vaikuttamaan Karhulan elinkeinoelämän selviytymisen puolesta.
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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

Sinipohjainen tunnus on
tehty kertomaan kuluttajille
ja kaikille yrityksille kaupankäynnin merkityksestä,
ettei yhteiskunnan rattaat
pysähdy.
- Jos liike lakkaa, sen saaminen uudelleen pyörimään on
todella hidasta, totesi Karhulan Liikkeenharjoittajien
hallituksen puheenjohtaja
Ismo Räty. Kaikkien suomalaisten on osallistuttava
näihin talkoisiin, ettei Suomi käänny ennätykselliseen
taantumaan.
Suomen hallitus on alkanut
purkaa rajoituksia ja viimeistään kesäkuun alussa
meillä saa jälleen kokoontua hieman suuremmatkin
ryhmät, tietenkin turvavälit
huomioiden. Karhulassakin

Vuoden
NY OPE sivu 6

monet ravintolat odottavat
tarkempia ohjeita niiden
avaamiseksi. Ravintoloilla
on erittäin kriittistä asiakasmäärien rajaukset, sillä
ravintoloita ei kannata tappiolla avata. Hallituksen
viime viikolla kertoma tuki
ravintoloille on toistaiseksi
vielä epäselvä, kuinka suuri tuki todellisuudessa on.
Jos tukea verrataan ravintoloiden tammi-helmikuun
myyntiin, prosentuaalinen
tuki voi varsin merkityksetön, sillä alku vuosi on hiljaisinta myyntiaikaa kaikkialla ravintoloissa.
Karhulan Liikkeenharjoittajat rohkaisee ennen muuta
ihmisiä käyttämään rahaa,
tekemään niitä hankintoja, joita on suunnitellut.

Tällä hetkellä myös lukuisat kauppiaat ovat valmiit
neuvottelemaan hinnoista,

että varastot saadaan kiertämään.
Pidetään pyörät pyörimässä.

Torikauppiaat luottavat tulevaisuuteen
Kyselyn mukaan torikauppiaat ja asiakkaat luottavat ulkona käytävään kaupantekoon.
Karhula

Kotkan Kauppatie on vuonna 2006 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka
kehittää Kotkan kaupunkikeskustojen ja kaupallisten
keskusten elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Se tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän,
kaupungin, asukkaiden ja
kiinteistönomistajien kanssa.
Keskustoja
elävöittävien
tapahtumien lisäksi Kotkan
Kauppatie hallinnoi Kotkan
toreja ja torilavoja, sekä järjestämme kuukausimarkkinoita.
Kotkan Kauppatie ry kysyi
Kotkan kauppatorin ja Karhulan torin torikauppiailta
korona-ajan taloudellisista

vaikutuksista, tulevaisuuden
näkymistä, markkinoinnista
sekä muista mahdollisista
keinoista myynnin lisäämiseksi, kuten kotiinkuljetus.
Kyselyyn vastasi 20 kauppiasta viikoilla 17-18.
Karhulan torilla kauppa on
käynyt olosuhteisiin nähden
hyvin. Osa asiakkaista kokee ulkoilmassa ostamisen
turvallisempana kuin kaupassa käynnin. 5 prosenttia
vastanneista
kauppiaista
kuljettaa tuotteitaan myös
kotiin, 20 prosentilla vastaajista asia on harkinnassa.
Torilla kauppaa edelleen
tekevistä yrityksistä 20
prosenttia ilmoittaa kaupan
kasvaneen verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime
vuonna. Erityistä menekkiä
on ollut elintarvikkeissa.

40 prosentilla myynti on
säilynyt samalla tasolla. 40
prosentilla myynti on laskenut ja näistä yrityksistä 6,7
prosentilla myynti on laskenut jopa yli 50 prosenttia.
Kolmannes kaikista vastaajista on jäänyt koronakriisin
vuoksi pois torilta.
- Koronakriisi kurittaa
merkittävästi
perinteisiä
torikahviloitamme,
sanoi
toiminnanjohtaja
Samuli
Kansa Kotkan Kauppatieltä. Ainoastaan Kotkan
kauppatorilla toimiva Torikahvila pitää kahvilan auki
noutopisteenä.
Kaikki vastanneet torikauppiaat uskovat, että heidän
liiketoimintansa selviää läpi
koronakriisin.
Isojen tapahtumien kieltäminen vaikuttaa myös to-

reilla. Kotkan Kauppatien
järjestämät kuukausimarkkinat on peruttu toistaiseksi. Tavallinen torikauppa
jatkuu, jos sitä ei erikseen
kielletä. Myyjiä on pyydetty

hankkimaan myyntipisteisiin käsidesiä ja asiakkaita
pyydetään välttämään kokoontumisia.
- Kotkan Kauppatie haluaa
muistuttaa, että nyt jos kos-

kaan on tärkeää suosia paikallisia palveluita ja erityisesti kotimaisia sekä lähellä
tuotettuja tuotteita, kommentoi Kansa.
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Cursorin yt-neuvottelut
Yhteistyössä
ovat päättyneet

|
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Tommi Hynynen

Tanssikoulu Vikman

PÄÄKIRJOITUS

Kehittämisyhtiön maaliskuussa käynnistyneet
yt-neuvottelut päättyneet. Neljä työsuhdetta päättyy.
Karhula

Neuvotteluissa
analysoitiin yhtiön kustannusrakennetta
tavoitteena
ohjata resurssit entistä fokusoidummin vastaamaan
asiakkaiden tarpeita. Neuvotteluissa käsiteltiin myös
vastaavaa tilannetta kuin
viime vuoden yt-menettelyssä, eli vuosien saatossa
kehittynyttä tilannetta, jossa
vakituiset työntekijät hoitavat määräaikaisia työtehtäviä.
Yt-neuvottelujen pohjalta varaudutaan seuraaviin
toimenpiteisiin: neljä työsuhdetta päättyy irtisanomiseen, seitsemän työsuhdetta
esitetään osa-aikaistavaksi,
viestintäjohtajan
positio
lakkautetaan ja organisaation eri osa-alueilla tehdään
toimenkuvamuutoksia vastaamaan muutoksista syntyviä tarpeita.
Toimenpiteet
toteutetaan
vuoden loppuun mennessä.

- Olen erittäin pahoillani
osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puolesta. Muuttuvassa ympäristössä kaikkien
toimijoiden pitää kuitenkin
mukautua uusiin tarpeisiin,
ja tämä koskee luonnollisesti myös Cursoria, totesi toimitusjohtaja David
Lindström. Haluankin lämpimästi kiittää henkilöstöä
ammattimaisesta asenteesta
neuvottelujen aikana. Tilanne on vaikea ja ikävä.

Cursor Oy:n palveluksessa on 47 henkilöä. Yhtiöllä
on kolme päätehtävää, eli
seudulla toimivien yritysten

tukeminen,
investointien
houkuttelu seudulle sekä
matkailun edistäminen.
Hannu Lehtinen

Osoituksena lisääntyneestä luottamuksesta Cursorin
toimintaan, Lindström mainitsi koronakriisin hoitamisesta saadun positiivisen
palautteen sekä uuden yhteistyösopimuksen Loviisan
kaupungin kanssa.
- Nyt tehtävillä muutoksilla Cursorilla on entistä paremmat edellytykset vastata
elinkenoelämän tarpeisiin ja
tukea sitä positiivista kehitystä, joka seudulla jo jonkin aikaa on ollut nähtävissä, Lindström painotti.

Pyhtää nuorisotoimi heitti haasteen kaveri- ja
harrasteporukoille Pyhtäällä. Ne voivat
aktiivisuudellaan ansaita jopa 500 euroa.

Pyhtään
nuorisotoimi
haastaaa pitämään yhteyttä Teamsin, Skypen, Zoomin tai vaikka Whatsappin välityksellä. Haasteet
suorittaneet
parhaimman
ehdotuksen parhaimmilla
perusteluilla saavat harrastukseen tai toimintaan 500
euroa.
Tehtäviä on kaksi. Jokaisen
ryhmän tulee ensin kysyä
mahdollisimman monelta
tutulta (ei kuitenkaan lähimmiltä kavereilta) seuraavat
kysymykset: Mitä sulle kuuluu just nyt? Mikä on kesässä parasta? Lempijäätelö?
Toinen tehtävä on vastata
kysymykseen ”jos ryhmänne saisi 500 euroa, mihin

käyttäisitte sen yhdessä syksyllä? Haluaisitteko vaikka
kokeilla jotain uutta urheilulajia tai järjestä jotain erilaista toimintaa ryhmälle?

Koronavirus tuli yllättäen
kuin ensilumi. Se sulki
yhteiskunnan toiminnallisuuden hetkeksi. Hetkeksi,
koska hyvin pian siirryttiin
etätyöskentelyyn kouluissa
ja työpaikoilla. Koronaviruksen myötä meiltä vietiin
mahdollisuus olla fyysisesti
yhdessä. Olemme nyt seuranneet etänä pari kuukautta
maailmaa ja toisiamme.
Fyysisen kontaktin katoaminen tarkoitti kaupankäynnille shokkia, kun
asiakkaat eivät enää käyneet kaupassa. Kauppa ei
käynyt. Onnittelut Suomen
hallitukselle ja kunnille niiden nopeasta reagoinnista
kriisitilanteessa. Yritystukia
alettiin jakaa nopeasti, opposition mielestä, jopa liian
nopeasti. On kuitenkin ollut
tärkeää saada rattaisiin rahaa, ettei Suomi jämähtänyt
paikoilleen.
Tilanteen vakavuutta korosti Suomen yrittäjät, jotka
saivat toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen uurastuksella valtion toimimaan.

Mitä kaverille kuuluu?
Pyhtää
Karhulalainen

selvitään

Vastaukset tulee dokumentoida kirjoittamalla kuinka
monen päivää piristi kysymyksillä.

Pyhtäällä nuoria innostetaan yhteiseen tulevaisuuteen.

Vastauksia nuorisotoimeen
toivotaan 14. kesäkuuta
mennessä Ohjaamon ohjaaja Jenni Rahkoselle.

Hannu Lehtinen

Erityinen kiitos maakunnissa kuuluu myös kuntien
työrukkasille, kehittämisyhtiöille. Kotkan – Haminan seudun kehittämisyhtiö
Cursor ja Mäntsälän vastaava organisaatio taisivat
olla nopeimmat reagoimaan
autettaessa yritttäjiä hädän
hetkellä.
Koronavirus on osoittanut
yhteiskunnan haavoittuvuuden. Samalla se on osoittanut suomalaisten pragmaattisuuden. Kun pitää olla
etätöissä, me olemme. Kun
pitää pestä ja desinfioida
käsiä, me pesemme ja desinfioimme. Suomalaisella
mentaliteetilla ei ole tarvetta
ruveta kapinoimaan ja juosta kadulle vastustamaan. Me
kuuntelemme pääministeriämme ja ministereitä, jot-

ka ohjeistavat. Onneksi he
antavat jatkuvasti tolkun ohjeita, eikä kaikenlaisia päättömyyksiä niin kuin tekee
Yhdysvaltojen presidentti
Donald Trump.
Koronavirus on osoittanut
myös yrittäjäjärjestön tärkeyden. Jos meillä ei olisi
yhtä Euroopan suurinta,
järjestäytynyttä
yrittäjäjärjestöä, olisiko yrittäjien
hätään reagoitu samalla nopeudella? Suomalaiset ovat
perinteisesti
yhdistyksiin
järjestäytyvää kansaa, vaikka samaan aikaan viime
vuosina se aktiivisuus on ollut laskemaan päin. Korona
kuitenkin näytti meille, että
kannattaa ainakin maksaa
jäsenmaksu, että koneisto
pysyy kunnossa.

Etäopetus nuorille oli vauhdikasta.

Joona Mielonen (vas.) ja Aki Louhimies Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksissa.

Elokuva-alan
koulutusta Kotkassa

Kotkassa järjestetään toukokuussa elokuva-alaan
liittyvä perehdytyskoulutus. Sen myötä voi avautua
ovi töihin Pertsa ja Kilu -elokuvaan.

Todennäköisesti erilaiset
harrastusyhdistykset, urheilun, käsitöiden, ilmaisun tai
ruoan laiton, heräävät lähiaikoina, kun taas saa kokoontua. Suomalaiset kaipaavat
yhdessä tekemistä. Yhdessä
tämä maa on rakennettu ja
yhdessä sitä halutaan rakentaa tulevaisuudessakin. Tapahtuuko rakentaminen osin
etäyhteyksillä, verkossa sopimisella tai jollain muulla
muodolla kuin fyysisenä
kokoontumisena,
tullaan
näkemään.

Karhula

Toivotan kaikille jaksamista
ja yhteistyötä. Ei kadoteta
toisiamme missään tilanteessa.

Elokuva-alan alkeet -koulutus järjestetään digitaalisena koulutuksena toukokuun
puolessavälissä.
Pertsa ja Kilu -elokuvan
varsinainen pääkuvausjakso
on suunniteltu toteutettavan 22.6.-24.7.2020. Koronatilanteen kehittymistä
seurataan aktiivisesti, mutta tämänhetkisen tiedon

Kotkaan on jo pidemmän
aikaa suunniteltu ja toivottu elokuva-alaan liittyvää
koulutusta ja toukokuussa
onkin tarkoitus järjestää ensimmäinen koulutus osana
Pertsa ja Kilu -elokuvaa.
Kouluttajana toimii pitkään
elokuva-alalla
erityisesti
apulaisohjaajan hommissa
viihtynyt Joona Mielonen,
joka on myös Pertsa ja Kilu
-elokuvassa apulaisohjaajana.

mukaan kuvauksia ollaan
toteuttamassa alkuperäisten
aikataulujen
mukaisesti.
Mukaan otetaan enintään 20
henkilöä, mukaan ilmoittautuminen viimeistään 8.5.
Koulutus liikkeelle kuntalaisaloitteesta
liikkeelle. Muutama vuosi sitten
Mielonen teki yhdessä Pekka Mandartin kanssa kuntalaisaloitteen elokuva-alan
koulutuksen
käynnistämisestä Kotkaan. Elokuva-alalla on tälläkin hetkellä
kova kysyntä työvoimasta
ja siihen toivotaan tämänkin
koulutuksen tuovan helpotusta. Kaakon elokuvakomission myötä Kotkan-Haminan seudulla on kuvattu
viime vuosien aikana useita
erilaisia tuotantoja ja tuotantoyhtiöille on jatkossakin
tärkeää, että alueelta löytyy
lisää alan ammattilaisia tuotantojen käyttöön. Pertsa
ja Kilu -elokuva onkin nyt

hyvä kokonaan omalla seudulla toteutettava tuotanto,
johon on mahdollista yhdistää uusia tekijöitä oppimaan
käytännön tasolla alasta.
Pertsasta ja Kilusta on suunnitteilla myös trilogia, joten
uusien osaajien kouluttaminen on jo heti alkuvaiheessa
myös tärkeää.
Digitaalisena kokonaisuutena toteutettava koulutus
järjestetään Kaakon elokuvakomission ja Taavi Vartia
Tuotantojen välisenä yhteistyönä. Koulutuksessa käydään läpi elokuvatuotannon
perusteita, kuten sitä, miten
elokuvatuotanto pyörii, millaisia työtehtäviä elokuvatuotannoissa on ja millaista
termistöä alalla käytetään.
Varsinaisissa kuvauksissa
työtehtäviä on tarjolla lavastus-, puvustus-, maskeeraus-, tuotanto-, kamera-,
valo-, grip-, runner- ja catering-osastoilla.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

JUTTU VINKIT
Karhulalaiseen

lehti@illuusio.fi

Tanssikoulua kehitettiin
toimimaan verkossa
Perheyhtiö Tanssikoulu Vikman ei jäänyt ihmettelemään,
kun korona vei asiakkaat tanssitunneilta.
Karhula
Hannu Lehtinen

Tanssikoulu Vikman on
perheyrityksenä
toimiva
yksityinen
tanssikoulu.
Tanssikoulun
perustajilla
Mikko ja Katri Vikmanilla on takanaan pitkä ja
menestyksellinen ura kilpatanssijoina. Tanssikoulu
on perustettu vuonna 1999
ja muuttanut omiin tiloihin
Vesivallinaukiolle vuonna
2005. Vuonna 2008 Katrin
ja Mikon tytär Emma astui
mukaan ohjaajakaartiin ja
mahdollisti tarjonnan laajentamisen myös lapsille ja
nuorille.
Tanssitunnit salilla jäivät
koronaviruksen
mukana
toistaiseksi.
Tanssikoulu
Vikman kehitti nopeasti tilalle uuden toimintamallin,
opetus siirrettiin verkkoon
ja ihmiset saivat tanssia kotonaan. Tanssikoulu kertoi
aiemmin halunneensa korvata keskeneräisen kauden
kaikille maksaneille.
Etäopetuksena
tapahtuva
opetus mahdollistui Business Finlandilta saadulla rahoituksella.
- Se oli suhteellisen helppo
hakea, kertoi Mikko Vikman. Saatiin apua kollegoilta, kun haettiin heti silloin,
kun oli mahdollista. Se oli
lauantai-ilta kello 22, kun
väsättiin hakemusta kasaan.
Saadulla rahalla Tanssikoulu Vikman on saanut pidettyä kevään tunnit. Muuten
perhe Katri ja Emma sekä
Mikko olisivat olleet työttöminä. Heidän lisäkseen yksi
ulkopuolinen opettaja on
vienyt kurssinsa verkossa
loppuun.
Etäopetukseen ovat vastanneet pääosin lapset ja
nuoret. Heistä suuri osa on
jatkanut tunteja etäohjat-

tuna, sen sijaan aikuisia on
ollut haastavampi saada mukaan.
- Tämä on minun kuvitelmaani, mutta jos on tehnyt
päivän tietokoneella töitä,
haluaako enää illalla palata harrastuksen pariin sitä
kautta.
Hän on kuitenkin tyytyväinen, että tanssikoulu on saanut vietyä kauden loppuun.
Tällä viikolla alkaa tanssikoulun kesäkausi. Mikko
Vikmanin mukaan lapsistakin alkaa näkyä kyllästyneisyys netin kautta opiskeluun.
- Eihän se ole sama kuin olla
fyysisesti paikan päällä.
Hänen mukaansa asiakkaat
ovat kuitenkin olleet kiitollisia, että ollaan pidetty
tunteja. Etenkin lapsille sosiaalinen kanssa käynti ja
tanssiopettajan näkyminen,
edes ruudulla, on ollut tärkeää.
Rahoitus, joka tuli, on
käytetty loppuun ja nyt
tanssikoululla
mietitään
miten tästä eteenpäin. Alan
järjestö on todennut, että
1. kesäkuuta voidaan pitää
tanssitunteja saleilla, kunhan turvavälit pysyvät ja
henkilömäärä jää alle 50
hengen. Oma arvoitus on
sitten, tuleeko ihmiset siitä
huolimatta vielä tunneille
yhdessä muiden kanssa.
Koulussa odotetaan paikallisviranomaisten ohjeistuksia. Vikman ei usko pelkän
Suomen hallituksen viestiin,
vaan pitää saada tarkemmat
ohjeet. Toistaiseksi sellaisia
ei ole.
- Vähän epäilen lähteekö
ihmiset liikkeelle, vaikka
Suomen hallitus sanookin,
että nyt voi mennä.
Hän uskoi, että liikunta ja
etenkin sisäaktiviteetit tulee kärsimään pidempään,
vaikka ihmiset käyvätkin

kaupoissa välillä hyvinkin
lähellä toisiaan.
Tilanteen jatkuessa vielä
syksyyn, Mikko Vikman
sanoi, että pitää alkaa suunnitella uusia hankkeita ja
hakea rahoitusta ELY-keskuksen puolelta.
- Saataisiinko esimerkiksi senioreita mukaan, olisi
yksi selviteltävä asia.
Tanssikoulu voi tarjota niin
soolotanssia kuin lavista tai
perus lihaskuntoon liittyvää
liikuntaa.
- Meillä on monenlaista
tanssiliikuntaan
liittyvää
tarjontaa.
Kilpailutoiminta on keskeytyksissä kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Miten
pysähdys näkyy pidemmälle ehtineissä paritanssijoissa
tai ammattilaisissa?
- Kun tanssimisessa mennään pidemmälle, ei voida
edetä, jos sitä ei näe. Valmentajan pitää ohjata tavallaan kädestä käteen opettamalla.
Vikmanin mukaan myös kotona pienemmät tilat vaikuttavat tanssimiseen. Liikeradat eivät ole samanlaisia
kuin saleilla.
Jotkut
huipputanssiparit
ovat käyneet heidän salilla
harjoittelemassa keskenään,
ettei kunto rapistu kokonaan.
- Harjoitusten muoto on kuitenkin muuttunut toisenlaiseksi. Ollaan keskitytty sellaiseen perusharjoitteluun.
Se pohja paranee.
Harrastajilta on myös tullut
palautetta, että kotona harjoitellessa on keskittynyt
paremmin, kun muita ei ole
paikalla.
- Ilman häiritseviä tekijöitä
on uskaltanut joskus irrottelemaankin.
Sillä voi siis olla hyväkin
vaikutus ilmaisuun.
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Vaahteramäen
Medilife on ryhtiliike
Eemeli siirtyy
vuodella
Tapani Tiitinen jäi eläkkeelle, kouluttautui hierojaksi ja halusi töihin paikkaan,
jossa ihminen otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.
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KLH toimii
K U VA A J A © E I J A A N T T I L A

Karhulan Liikkeenharjoittajien toimintaa:

Tulevaksi kesäksi Kyminlinnaan suunniteltu
Vaahteramäen Eemeli siirtyy kesään 2021.
Karhula
Hannu Lehtinen

Päiväsäde valittiin yhdeksännen kerran.
1. Eveliina, 2. Lilja ja Minttu, 3. Aava

Päivänsäde
valittiin
Yhdeksännen kerran
valittu Päiväsäde
-kuvakilpailun voittaja
valittiin huhtikuussa.
Karhula

Yleisö valitsi tämän suloisen kolmikon 20 finalistin
joukosta. Päivänsäde on
Kaakonkulmalla järjestettävä kuvakilpailu, jossa
etsitään iloista ja vilpitöntä lasta, joka sädehtivällä
olemuksellaan tuo hyvää
mieltä alkuvuodesta talvipakkasissa värjötteleville
ihmisille.
- Uutiset pursuavat nykyisin
huonoja uutisia päivittäin,
joten Päivänsäteen hymy eri
medioiden uutisvirrassa tuo
hetken paon kaikesta ikä-

västä, kertoi kuvien merkityksestä valokuvaaja Sofia
Virtanen.
Kaakon Päivänsäde -kilpailu sai alkunsa vuonna 2011
ja tänä vuonna sen järjestävät yhteistyössä Virtanen ja
paikalliset yritykset. Yleisö
pääsi äänestämään omia
suosikkejaan facebookissa
Päivänsäde -sivustolla Päivänsäde voittajien lisäksi
äänestäjien kesken arvottiin
yhteistyökumppaneidemme
lahjoittamia lahjakortteja ja
tuotepalkintoja. Voittajiin
on otettu yhteyttä. Onnittelut voittajille.

Kilpailun viralliset nettisivut
https://kaakonpaivansade.fi

Ohjaaja Taavi Vartia tiedotti viime viikolla kesäteatteriesityksen
siirrosta
vuodella eteenpäin. Alun
perin ensi-illan piti olla 4.
kesäkuuta.
- Ensin siirsimme Kyminlinnan esitykset elokuulle,
mutta emme tiedä rajoituksia elokuulta, Vartia kertoi.
Emme katso mahdolliseksi
tuoda Vaahteramäen Eemeliä Kyminlinnaan tänä kesänä. Siksi päätimme pitää
ensi-illan kesällä vuonna
2021.
Kesäteatterin esitys Kyminlinnan ja Nurmijärven kesäteattereiden yhteistuotanto.
- Siirrot aiheuttaa kaikenlaisia paineita, mutta hyvillä fiiliksillä mennään koko
castingin kanssa.
Ruotsalaisen
kirjailija
Astrid Lindgrenin luoman
pellavapäisen pojanviikarin
kujeiluista kertova tarina
on klassikko. Kaikenikäiset katsojat ikimuistoiseen
seikkailuun kepposten ja
metkujen iättömään maailmaan vievä Kissankulman
tarina sopii erinomaisesti
kesäteatterin lavalle.
Tuotanto on ollut näkyvästi
mediassa jo viime vuoden
lopulta. Ei pelkästään nimekkään ohjaajan vuoksi,
vaan myös roolivalintojen
kautta. Vanhempien ja piika

Kun Medilifen ovesta
astuu sisään hartiat vähän
sisäänpäin kääntyneinä kuten monilla suomalaisilla
on, ulos voi hyvinkin lähteä aiempaa parempi ryhtisempänä.
Hieroja
Tapani
Liinan rooleissa
tullaan
näTiitinen
ja
fysioterapeutti
kemään muun muassa MariBengt
Kevin eivät
väsy
puta Taavitsainen,
Veeti
Kallio
humaan
siitä,
kuinka
suuri
ja Thelma Siberg.
merkitys
ihmisellä itsellään
Itse Vaahteramäen
Eemelin
kehonsa
hyvinvointiin.
ja pikkusisko Iidan roolei– Medilife
perustaa toihin
etsittiin esiintyjät
memintansa
funktionaaliseen
dian avulla. Miten näiden
lääketieteeseen,
jossa
lasten kanssa käy,
kunihmiaika
sestä
otetaan
koppi
kokokuluu?
naisvaltaisesti.
Kun vanheselkä
- Toinen ei ainakaan
on
kipeä,
syy
on
yleensä
ne liikaa vuodessa, ohjaaja
jossain
muualla,
Bengt KeVartia totesi
salamyhkäisesvin
sanoo.
ti.
Kun asiakas
tuleesiis
ensimToisella
esiintyjistä
saatmäistä
kertaa,
hänen
oirettaa olla paineita ensi kesään
taan
ryhdytä
saman
tien
asti, ei
vieläkö
rooli
odottaa.
poistamaan,
vaan
tarkan
Vartia ei paljastanut onko
haastattelun
pyrikyse Eemelistäkautta
vai Iidasta,
tään
selvittämään
ihmisen
mutta helposti voisi paineita

Syyskokous. Karhulan
kokonaistilanne ravintoLiikkeenharjoittajien syyskotottumuksia myöten eli oikous pidetään Karhulan Horeilun todellinen syy.
vissa torstaina 14.11. kello 18
Juuri ihmisen kokonaisalkaen. Ilmoittautuminen Savaltainen hoito oli syy siitu Mäntyvaaralle: satu.manhen, miksi Tiitinen halusi
tyvaara@kymenmatkat.fi.
tulla
juuri
Medilifeen
töita avautuvat vuoden kulut- rinvuorelle juhlanäytelmän
Joulunavaus. Perinteinen
hin
valmistuttuaan
koulutua.
Astrid Lindgrenin alkupeKarhulan
torin joulunavaus
tetuksi
hierojaksi
viime
keKyminlinnasta Vaahteramä- räiskäsikirjoituksesta Vaahtapahtuu
lauantaina
30.11.
väänä.
Aiemmin
Tiitisellä
en Eemeli tulee siirtymään teramäen Eemeli. Tuolloin
kello
10
alkaen.
Luvassa
aioli
kokemusta
yrityksestä
Nurmijärvelle
Taaborin- tuli kuluneeksi 50 vuotta
nakin
seurakunnan
tervehasiakkaana,
joten
hän
tiesi,
vuorelle. Se on tuttu paikka siitä, kun Lindgren kirjoitti
dys, joulupukki- ja muori,
minne
ohjaajahalusi.
Taavi Vartialle. Hän ensimmäisen
Eemeli
-teok-Bengt Kevinin niskaa, jumeja löytyy.
Tapani Tiitinen
manipuloi
musiikkia, koiravaljakkoa ja
Ei
ole
kovin
tavallista,
ohjasi kesällä 2013 Taabo- sena.
Peli-karhujen
että ihminen kouluttautuu
Taavi Vartia ja Johanna Kunttu kuplivat seikkailuja
kohti. naisjoukkueen
uuteen ammattiin jäätyään turvehoitola, jossa anneFunktionaalinen lää- kiksi nivelrikkoa ei voida vierailu.
Pikkujoulut. Sammontaedellisestä eläkkeelle. Tyh- taan myös hierontaa ja ni- ketiede ei ole vaihtoehto hoitaa. Se on tuulesta temjästä Tiitinen alalle kuiten- velten mobilisaatiota.
perinteiselle lääketieteelle, mattua, rustokudos voi- lon suuret pikkujoulut pidekaan lähtenyt. Kokemusta
Ikänsä Tiitinen on har- vaan kulkee lisänä sen rin- daan kyllä parantaa, Bengt tään lauantaina 7.12. KLH:n
jäsenien tilaisuus on kello
ergonomiasta hänellä oli rastanut myös liikuntaa ja nalla.
Kevin sanoo.
edellisestä työpaikasta nuorempana kilpaurhei– Keho kuntouttaa itse it– Tärkeintä on, että me 18-21, jonka jälkeen tilaisuus
Kotkamillsillä, jossa hän luakin kuten kamppai- sensä. Kuntoutuminen on ohjaamme ihmisen huo- muuttuu kaikille avoimeksi
viimeisimpänä homma- lu-urheilua ja kilpatanssia. paljon ihmisestä itsestään lehtimaan itse itsestään. juhlaksi. Flangers esiintyy,
naan toimi työsuojeluinsi- Nykyään hänet saa parhai- kiinni. Hän kuntoutuu, Pienilläkin muutoksilla joulupukki vierailee ja tarjolnöörinä. Vaimonsa Melissa ten liikkeelle uinti ja sukel- kun on tahto ja tavoite.
saadaan paljon aikaan, Ta- la jouluruokaa. Pääsylippu on
Taavi Vartia,
ohjaaja
10 euroa.
Tiitisen kanssa hänellä
on lusharrastaus.
– Luullaan, että esimer- pani Tiitinen sanoo.

Harjoitusjakso
”
siirretään kokonaisuudessaan ensi
kevääseen 2021.

”

olevan äänenmurrosta odottavalla pojalla.



Vuosi käytetään esityksen
  

valmisteluun. Tuotanto on

  

jo pitkällä, osa puvuista ja

rekvisiittaakin on tehty. Ohjaajan arvion mukaan lavas
  
teista voidaan
tehdä jotain




tänä vuonna, mutta pääosin
vasta keväällä
 2021.
    
- Harjoitusjakso
siirretään

   
kokonaisuudessaan ensi ke
vääseen 2021.
Kyminlinnan kesäteatteriin
oli jo myyty jonkin verran
lippuja, mutta yhtään lopVANTEET:
Conti
puun
asti myytyä katsomoa Ice Contact3
Ice Zero 2
X-Icenorth4
ei ollut. Tekijöiden mukaan
lippurahat joko palautetaan
tai siirretään ensi vuodelle.
Vaahteramäen Eemelillä tu2021.varaamatta.
Osakuva
lee olemaan varmasti kova Vaahteremäen Eemeli siirtyy kesälleAikaa
näytelmän
julisteesta.
odotus, kun katsomot lopulwww.rengasonnela.fi
Raakunkuja 3 | Kotka | P. 040 867 7767

TALVIRENKAAT!

arkisin 8 – 17, la 9 – 13

PAIKALLISUUS
PÄÄASIASSA



Todellisuus
ei nujerra
seikkailua

Rahoituspalvelu

Pertsa ja Kilu elokuvan promootio kuvia ennen
kuvausten alkua.

netissä

Tulevan kesä-heinäkuun aikana pääosin
Suomalaisille yrityksilSuulisniemessä kuvattava
le on perustettuuusi
interne- Pertsa ja
tiin uusi rahoituspalvelu,
Kilu-elokuva on toteutumassa
jonka kautta ne voivat aikataulussa.

löytää kansainvälisiä sijoittajia. Business
Finlanryhmäkuvauksina studiossa.
suhteet nujertaneet.
Karhula
din
Dealflow.fi-palvelu
on
- Varsinainen pääkuvausjakHannu Lehtinen
yrityksille
maksuton.
so on 22.6.-24.7., jolloin ku- Kuvauksissa tuotanto pyKesäkuussa
avattuun
vataan itse elokuva, Vartia
syy alle
50 henkilön kopalveluun
on
ehtinyt
Seikkailuelokuva on oh- kertoi. Tällä hetkellä ei ole koontumisina, revaikka mukisteröityäkaan
jo parisen
sataa
jaajaPuh.
Taavi05
Vartialle
sydälasketaan
näyttelijät ja
- 2688
808tiedossa ongelmaa elokuvan
yritystä,
joista osallistumen asia. Hänellä on ollut jo toteutukselle. Joka suomalaista
tapauk- kaikki
kuvauksiin
Karjalantie
7,
Karhula
pari
on
Kotkan-Haminan
vuosia omistuksessa Pertsan sessa heinäkuun loppuun vat. Heitä on itse kuvaajia
seudulta. Business Finland
ja Kilun elokuva-, televisioon syyskuussa käynyt lanja teatterioikeudet. Hän on
seeraamaan palvelua sijoithalunnut ne, kun on nuoretajaverkostoille Euroopasna lukenut
Väiniö 16-53
Riikkilän
Kuljetuspalvelu
J.Hultman
paikkaisilla autoilla
sa, Aasiassa, Lähi-Idässä ja
kirjat ja nähnyt ensimmäiYhdysvalloissa.
set Vili Auvisen ohjaamat
Palveluun rekisteröiPertsa ja Kilu -seikkailut
dytään
ja yrityksen protelevisiossa. Ne kuvattiin
fiili
täytetään
osoitteesaikanaan mustavalkoisina
sa
www.dealflow.fi.
Tampereella ja Raumalla.
P. 0445161662
Johanna Kunttu, Kaakon elokuvakomissio
Vartia haluaa olla uskollinen

TORIPARTURI
Tilausajot

Ollaan iloisia, että
”tätä
elokuvaa ei ole

vallitsevat olosuhteet
nujertaneet.

”

jukka.hultman@gmail.com • www.jh-kuljetuspalvelu.ﬁ
kirjojen maailmalle, siksi
ainoat oikeat kuvauspaikat
on Kotkan Suulisniemessä mennessä kaikki on kuvattu. apulaisineen, valaisijoita,
ja Popinniemessä.
Ohjaajan lisäksi tuotannon äänimiehiä sekä puvustajia,
Kotkan
Itäinen Nuohouspiiri
vaiheista piti olla tiedotta- lavastajia, maskeeraajia ja
Jari
Rahikka
Tulevan elokuvan ensi-ilta massa myös tuottaja Ville catering-henkilökuntaa.
puh. Lehtovaaran,
044 550 5575
on 13. marraskuuta 2020.
mutta hän - Aina on rajoituksia, mutta
Se on sovittu levitysyhtiön oli joutunut jäämään pois olennaista on oma vastuu ja
Paikallista ja luotettavaa nuohouspalvelua entiseltä
ja rahoittajan kanssa, siitä työkiireiden takia. Vartian ymmärrys, painotti ohjaaja
piirinuohoojalta,
40 vuoden
työkokemuksella.
pidetään kiinni, Vartia
sa- kumppanina
paikalla oli Vartia.
Savuhormien
nuohous
lämmityskattilan
noi. Siitä huolimatta,
että jaKaakon
elokuvakomission Suulisniemen ja Popinnietuotanto on varsin
tiivis jaja Johanna
Kunttu.
men lisäksi elokuvaa kuvapuhdistukset
Kotkassa
Pyhtäällä.
lyhyt. Kuvaukset tehdään - Ollaan iloisia, että tätä elo- taan Kotkan saarella, joten
25. toukokuutavoit
alkaen
pien- kuvaa
ei ole vallitsevat
olo- Kotka saa näkyvyyttä eloOMAnuohoojan
tarkistaa
osoitteesta:
www.nuohoojat.fi

kuvassa. Tuotanto etsii parhaillaan poikien alukseksi
sopivaa troolari Adventurea. Sitä ei olla vielä valittu ehdokkaiden joukosta.
Kuvauksia tullaan siis tekemään myös merellä.
-Studiossa tullaan kuvaamaan lisäksi yksi lentokone
ja sukellusvene kohtaus.
Viekö Vartia elokuvan kirjojen aikakaudelle?
- Hyvä kysymys, mitä
olemme paljon pohtineet
tuotannon aikana. Se ei ole
epokkia, mutta ollaan ajassa, joka on elokuvan oma
aikakausi.
Moderneja rakennuksia saadaan rajattua pois kuvakulmilla. Autojen kanssa ollaan
tarkkoja, mutta ei pikkutarkkoja.
Elokuvaromantiikkaan
kuuluvia autoja on elokuvassa. Ajatellaan vaikka
Chevrolet pickupia, sellainen olisi voinut olla jo silloinkin.
Sen sijaan liikennemerkkejä
ei aiota näyttää.
Entäpä itse Pertsa ja Kilu,

minkä ikäisiä poikia he
ovat? Tarkkaan sitä ei määritellä, mutta toki kirjojen
ilmestymisajankohdasta teinipoikien maailma on muuttunut.
- Jos tuolloin 14-15 -vuotiaat pojat juoksivat uhkaavassa tilanteessa pakoon,
nykyään ne antaisivat turpaan.
Elokuvassa pojat ovat siis
hieman nuorempia, mutta
onko sillä nyt ihan tarkkaa
väliä?
Nopea jälkituotanto käynnistyy jo elokuvaa kuvatessa. Jälkituotannolle on
varattu aikaa vain noin kolme kuukautta. Sen aikana
tehdään elokuva leikkaus,
äänen jälkikäsittelyä ja värimäärittelyjä.
Leikkaus alkaa jo kuvausten
aikana, se helpottaa kiireistä
aikataulua.
Miksi Taavi Vartia ottaa
uudelleen Pertsan ja Kilun
käsittelyyn? Hän ohjasi jo
1990-luvun lopussa televisiolle sarjan, joten mikä saa
palaamaan?
- Sillloin jo puhuttiin, että
pitäisi tehdä elokuva. Olen
seikkailija luonnoltani. Se
on näkynyt muusta tuotannostanikin. Joku muukin on
sanonut, että minä olen oikeastaan se Pertsa.
On hienoa, ettei todellisuus
ole päässyt nujertamaan
seikkailua.




  
  

• Kylmähuoltopalvelut
• Jäähdytys- ja
lämmitysjärjestelmät
• Lämpöpumput
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Cursor

Vuoden
NY opettaja
Karhulasta

Vuosittain tittelin saa kolme opettajaa, joista tänä
vuonna kaksi muuta menevät Virroille ja Poriin. Palkitut ovat innostuneita löytämään opiskelijoiden kyvyt
ja vahvuudet ja haluavat
edistää tekemällä oppimisen
ja yrittäjämäisen asenteen
kulttuuria omassa oppilaitoksessaan.
Vuoden NY-opettaja Sanna Sirola on vetänyt ja aktiivisesti kehittänyt Karhulan lukion yrittäjyyslinjaa
15 vuoden ajan, toimien

yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijänä ja esimerkkinä
sekä omassa koulussa että
laajemmin. Liikunnanopettajana hän on mm. kehittänyt liikuntayrittäjyyttä, ja
vetää liikuntatutor-hanketta. Hänellä on ollut myös
aktiivinen rooli Kotka-Hamina-seudun lukioiden yhteisten NY-leirien ja muun
yrittäjyyskasvatustoiminnan
eteenpäinviemisessä ja yhteistyön tekemisessä kehittämisyhtiö Cursorin kanssa.
Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa
hän vetää vuodesta toiseen
yhtä tarmokkaasti innostaen
opiskelijoita toteuttamaan
omia yritysideoitaan.

Seuraava lehti ilmestyy 17.6.
Mediamyynti: satu.mantyvaara@kymenmatkat.fi
paikallisia kotimajoitusta
tarjonneita henkilöitä kokemusasiantuntijoiden roolissa. Kokemusasiantuntijat
suosittelivat majoittajaksi
ryhtymistä pohtivia kokeilemaan kotimajoitusta ensin
itse asiakkaana, jotta majoittajana osaa huomioida paremmin kaiken tarpeellisen.
Lisäksi kokemusasiantuntijat suosittelivat riittävän
kattavien ohjeiden koostamista majoituskohteesta.

Palkintoperusteluissa
Sirolsta todettiin, että hän
toteuttaa
monipuolisesti
Karhulan lukion vastikään
uudistunutta yrittäjyyslinjan
opetussuunnitelmaa yhdessä lukion yrittäjyystiimin
ja muun opettajakunnan
kanssa. Opettajana hän on
positiivinen pedagogi, joka
huomioi yksilöt, kannustaa
jokaista oppilasta vahvuudet huomioiden ja jaksaa
hymyillä iloisesti, vaikka
työtä on paljon. Tarmokas ja
ahkera puuhanainen, jonka
iloinen ja reipas ote tarttuu

helposti oppilaisiin ja kollegoihin.
Sanna Sirola näkee, että
opettajan toimi itsessään on
varsin yrittäjämäistä työtä ja
parhaimmillaan silloin, kun

en kanssa.
- Koen lukion opiskelijat yrittäjyysopinnoissa ja
muutenkin, aika pitkälle
nimenomaan
innostavina
yhteistyökumppaneina. NY-opinnot ovat olleet

Seudulla on pitkään ollut
”
vahva NY-opintopolun tuki.
”
Sanna Sirola, Vuoden NY-opettaja

sitä tehdään innostuneessa
yhteistyössä opiskelijoiden,
kollegoiden tai sidosryhmi-

mukana Karhulan lukion
yrittäjyyslinjan opinnoissa
alusta asti ja seudulla on pit-

kään ollut vahva NY-opintopolun tuki, Sanna Sirola
kertoo.

Kotimajoittajaksi voi ryhtyä kuka tahansa ja toiminnan aloittamiseen löytyy
useita eri alustoja. Tunnetuin ja suosituin alusta on
Airbnb, mutta myös esimerkiksi Booking, Tripping,
Fridayflats ja Wimdu tarjoavat kotimajoitusta. Poikkeusoloissakin voi ryhtyä
majoittajaksi ja valmistautua ottamaan vieraita vas-

Kaksi muuta
Vuoden
NY-opettajaa
ovat Tarja
Manner Tampereen seudun
ammattiopisto Tredusta ja
Heikki Honkanen Porin Lyseon koulusta.
NY-aluetoimistoja on Suomessa kuusi, joista yksi on
Kotkan-Haminan seudulla Cursorissa. Se palvelee
alueen kouluja ja oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksen
toteuttamisessa ja kehittämisessä.

RANKIN KASARMIN

Koko vuosi vain
2400 €

KIRKONMAAN RIVITALOISTA

Anne Kainlauri

RANKIN SÄÄASEMA

2h 200 €/kk (väh. 6kk)

Kesämökki Saunamaasta
Summan edustalta.

Kotkassa
kotimajoitusta
on tarjonnut jo vuodesta
2008 lähtin Anne Kainlauri, joka on majoitustulojen
avulla pystynyt entisöimään
kotimajoituskohdettaan,
Villa Lehmusta. Kotimajoit-

tarinoita toinen toistaan
mielenkiintoisemmilta
majoittujilta.

TUPA 6:LLE

360 €/kk +vesi&sähkö
kokoukset - juhlat - tyhy-päivät

jonneella Maria Lairilalla on ollut majoittamisesta
pelkästään myönteisiä kokemuksia.
- Tulee pakostakin siivottua
hyvin, Lairila huudahti. Ihmiset ovat ihania, kohteliaita ja kunnioittavat kotiasi. Ja
niin sitä tekee sitten itsekin,
kun on joutunut olemaan
sieltä hetken pois.
Lairila pitää ylimääräistä
rahantulokin hyvänä asiana, mutta tuumaa samalla
myös, ettei toiminnalla pääse rikastumaan. Airbnb:n
palveluissa Lairila arvostaa
sen tarjoamaa luotettavaa
maksu- ja palautesysteemiä.

Olen saanut kuulla
”lukemattomia
ihania

V
U
O
K
R
ATA
A
N
www.kotkansaaret.fi | myyntipalvelu@kotkansaaret.fi | 044 055 7493
juhlatilat - kokoushuoneet - majoitus
kaikkiin tilaisuuksiin
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SINUN MAINOKSESI
TÄLLÄ PAIKALLA

Yrittäjyyskasvatuksen
Nuori Yrittäjyys ry on valinnut
Sanna Sirolan Karhulan lukiosta
Kotkasta Vuoden NY-opettajaksi.
Karhula

|

Kati Pilli-Sihvola

6

2h+k 260 €/kk +vesi&sähkö
3h+k 320 €/kk +vesi&sähkö

ASUNTO
SAMMONTALOSTA

2h+k 470 €/kk +vesi&sähkö

sijetit
e
v
t
i
k
y
t
a
p
t sop
mppulinna

Po

Iittiläisen Maria Lairilan kotimajoituskohde Kausalassa.

Kotimajoittamisen
monet mahdollisuudet
Kotimajoittaminen kiinnostaa ja on yleistynyt viime aikoina myös
Kymenlaaksossa. Alueen kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen
kehittäjänä Kymenlaakson Kylät ry reagoi kiinnostukseen
järjestämällä seudun asukkaille avoimia ja maksuttomia info- ja
keskustelutilaisuuksia, jotka keräsivät reilut 200 osallistujaa.
Kuusankoski
Tanja Rautavirta

ILOA TAPAHTUMIIN EAGLEFUN.fi

Ensimmäiset
kotimajoitusinfotilaisuudet
Kymenlaaksossa järjestettiin

Kouvolassa ja Valkealassa
syksyllä 2018. Taustalla oli
tuolloin asuntomessukesä,
jonka
majoitustarpeisiin
haluttiin osaltaan vastata
järjestämällä kotimajoitusta käsitteleviä tilaisuuksia.

Seuraavaksi
tilaisuuksia
järjestettiin Iitissä ja Jaalassa, KymiRing- ja Kimolan
kanava -hankkeiden myötä.
Viimeisin tilaisuus oli tarjolla Haminassa kevättalvella 2020. Suuret tapahtu-

mat, kuten Hamina Bastion
lisäävät myös kotimajoituksen kysyntää.
Kymenlaakson Kylät ry:n
järjestämiin kotimajoitustilaisuuksiin osallistui myös

taan rajoitteiden purkamisen
myötä. Majoitusta voi tarjota oman tilanteen ja kohteen
mukaisesti, tilapäisesti tai
jatkuvasti, koko asunnon,
kesämökin tai yhden huoneen verran. Majoittaja itse
määrittää kuinka usein haluaa majoittaa ja mitä palveluita majoittujille tarjoaa.
Kotimajoituksen lisäksi voi
tarjota vaikkapa paikallisia
elämyksiä.
Kotimajoittamista pohtivaa saattaa arveluttaa se,
voiko vieraisiin luottaa ja
kuka korvaa mahdolliset
vahingot, jos sellaisia kohdalle sattuisi. Vahinkojen
varalle
kotivakuutukset
kannattaa pitää ajan tasalla
ja siirtää muisto- ja arvoesineet muualle majoittumisen
ajaksi. Osa kotimajoitusta
tarjoavista alustoista tarjoaa
omaisuusvahinkosuojan.
Kohteen kuvaaminen on
tärkeää sekä vahinkoihin
varautumisen että kohteen
markkinoinninkin kannalta.
Iitissä kotimajoitusta tar-

”

tamisen ehdottoman hyvinä
puolina Kainlauri nostaa
ensimmäisenä
asiakkaat;
kaikki seikkailuhenkiset ja
reippaat matkailijat ympäri maailman, joihin hän on
saanut tutustua vuosien varrella.
- Olen saanut kuulla lukemattomia ihania tarinoita
toinen toistaan mielenkiintoisemmilta majoittujilta.
Nämä tarinat ovat toimineet myös loistavana kulttuurikasvatuksena
omille
lapsilleni, Kainlauri kertoi.
Palautteen saaminen ainutlaatuisesta ja laadukkaasta
majoituselämyksestä
on
upeaa.
Poikkeusoloista huolimatta
Anne Kainlauri suhtautuu
kotimajoittamiseen jatkossakin luottavaisella mielellä.
- Kun Kotkan Meripäivät
peruttiin tältä vuodelta, sain
peruutuksen tutulta ryhmältä, mutta samalla perään
kysymyksen, voinko varata
heille majoituksen jo 2021
meripäiville.
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väkiluku
Pyhtään Lions Pyhtään
kasvoi alku vuonna
lahjoitti
sydäniskureita
Mäntyrinteeseen

Pyhtää ui vastavirtaan. Kunnan väkiluku kasvoi
selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Pyhtää
KL

Pekka Vainio

Palvelutalo Mäntyrinteelle saatiin
ensimmäiset sydäniskurit Lionsien
lahjoituksella.

Kymin kirkkoherran vanha talo toimi pitkään maakuntatalona.

Osayleiskaava nostaa
rakennettua kulttuuriympäristöä
Karhulan keskusta uudistuu – osayleiskaava
kommentoitavissa luonnosvaiheessa.
Kotka

Karhulan
keskustan
osayleiskaava oli Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä maaliskuussa.
Kaavaluonnos linjasi alueen
tulevaa kehitystä ohjaavia
periaatteita ja ratkaisutapoja. Päämääränä on ollut
Karhulan keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden
vahvistaminen tulevaisuudessa. Yleiskaavassa osoitetaan Karhulan keskustan
elävyyteen, uudistumiseen
ja täydennysrakentamiseen,
liikennejärjestelmään, arvokkaan kulttuuriympäristön suojeluun sekä siniviherrakenteeseen
liittyviä
tarpeita.
- Olen tyytyväinen siihen,
että kaavaluonnos oikeasti
osoittaa, että muutos Karhulan keskustassa on mahdollinen. Se edellyttää vahvaa
ja laaja-alaista yhteistyötä.
Suurissa uudistamisprosesseissa tulee varmuudella
myös yksittäisiä ristiriitoja.
Ratkaisun avaimet näkemyseroihin löytyvät laajasta yhteisestä päämäärästä,
mikä osayleiskaavassa nyt
kuvataan.
Kannustankin
osallistumaan keskusteluun

ja esittämään rohkeasti mielipiteitä luonnoksesta, sanoi
yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski kaavaluonnoksen
julkaisun yhteydessä.
Täydennysrakentaminen
lisää elinvoimaa ja mielenkiintoisia
asuinpaikkoja.
Kaava mahdollistaa Karhulan ydinalueen kehittämisen
siten, että se on tulevaisuu-

Karhulan elinvoimaan ja
viihtyisyyteen, Korkiakoski
muistutti.
Täydennysrakentamiselle soveltuvien paikkojen
osoittamisessa on huomioitu
Kotkan kaupungin tavoitteet
Karhulan keskustan elinvoiman lisäämisestä sekä mielenkiintoisten
asuinpaikkojen mahdollistamisesta

korttelin lisäksi keskustan
ydinalueilla: torin ja kanjonin ympäristössä, Sammonaukiolla ja oikeustalon
korttelissa.
Karhulan keskustan kehittämisen kannalta yksi keskeisimmistä kysymyksistä
on keskustan halkaisevan
Karhulan kanjonin haittavaikutusten hallinta ja katta-

kohteet ilmentävät
” Uudet
Karhulan historian
eri aikakausia ilmiöineen
ja ihanteineen. ”
Jarkko Puro, arkkitehti

dessa entistä vahvempi kaupan ja palveluiden keskittymä.
- Keskustan kehittäminen
olemassa olevissa kortteleissa edellyttää innovatiivisia ja rohkeitakin ratkaisuja.
Myös julkisten palveluiden
investoinnit, kuten Karhulan koulukorttelin uudistaminen, ovat erittäin
tärkeitä vaiheita, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti

olemassa oleva rakennuskanta huomioon ottaen.
Täydennysrakentamisella
tavoitellaan paitsi keskusta-alueen tiivistämistä ja
uudistumista myös kaupunginosan luonteen johdonmukaista
vahvistamista.
Karhulan elinvoiman vahvistamisen kannalta tärkeimmät täydennysrakentamisen ja uudistamisen
tarpeet sijaitsevat koulu-

minen. Kanjonin osalta tehtävällä ratkaisulla on laajat
vaikutukset koko keskustan
toimintoihin, luonteeseen,
kaupunkikuvaan ja tulevaisuuden kehittämisperiaatteisiin.
Osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä tehty selvitys
tarkasteli
vaihtoehtoisia
ratkaisuja kanjonin kattamiseksi, tutkittiin niiden rakennetekniset vaatimukset

ja toteuttamismahdollisuudet sekä arvioitiin vaikutukset.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja viheralueiden
merkitys näkyy, Osayleiskaavalla esitetään olemassa
olevien
rakennussuojelukohteiden rinnalle joukkoa
uusia suojeluarvot täyttäviä
rakennuksia sekä kaupunkiympäristöjä. Asemakaavalla tai lailla suojeltujen
33 osayleiskaava-alueella
sijaitsevan rakennussuojelukohteen rinnalle esitetään
31 uutta rakennussuojelukohdetta sekä lisäksi 14
merkittävää rakennusta.
Olemassa olevan alueellisen
suojelun eli valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja
kansallisen kaupunkipuiston rinnalle nostetaan myös
seitsemän uutta ympäristönsuojelua täydentävää rakennus- tai kulttuurihistorian
tai kaupunkikuvan kannalta
arvokasta aluetta.
- Uudet kohteet ilmentävät Karhulan historian eri
aikakausia ilmiöineen ja
ihanteineen. Rakennussuojelu ei kuitenkaan saa lainvoimaa tämän yleiskaavan
hyväksymisen myötä, vaan

rakennussuojelu käsitellään
yksityiskohtaisemmin asemakaavoituksessa, täsmensi
kaavoitusarkkitehti Jarkko
Puro.

Jarkko Puro

MIELI PIDE KIRJOI TUKSET
Karhulalaiseen

Pyhtää
Hannu Lehtinen

Pyhtään Lionsien lahjoittamat defiblaattorit eli sydäniskurit sijoitetaan käytäville, missä ne on kaikkien
ulottuvilla. Käyttäjää ohjaava sydäniskuri on helppotoiminen. Käyttöön ottaessa
laitteeseen työnnetään mukana oleva paristo sisään ja
laite on käyttövalmis.
Mäntyrinteestä lahjoitukset
vastaanottivat palvelutalon
puolesta Sari Rautio ja Merja Pajari
Lionsien puolelta lahjoittajina olivat paikalla Reijo
Hovi, Peter Gango ja Thorbjörn Lassas. Lionsit ovat
keränneet rahaa laitteiden
ostamiseen. Lisäksi Lionsien paikallisyhdistys on
saanut avustusta Arne Ritarin -säätiöltä. Säätiö tukee
Lionsien lahjoitustoimintaa
kaikkialla Suomessa ja on
tukenut jo noin tuhannen
sydäniskurin hankintaa samanlaisiin kohteisiin kuin
Pyhtään Mäntyrinne.
- Tulimme tuomaan teille
sydäniskureita. Jos sattuu
sydän pysähtymään, tällä
sen saa jälleen tykyttämään,




Arne Ritarin suvulla on tyypillinen 1800-luvun pohjalaisen siirtolaisuuden tausta.
Kun viljelymaa ei riittänyt,
Arnen isoisä sai perinnönjaossa laivalipun Kanadaan
1896.
Hänen vuonna 1882 syntynyt poikansa seurasi perässä
äitinsä kanssa. Poika Poika
Tuomas Ritari meni naimisiin Justiina Korpisen kanssa 1905. Perhe asettui Copper Cliffin kaivosalueelle ja
muutto takaisin Suomeen jäi
taka-alalle, kunnes Justiina
odotti lasta ja halusi lapsen
syntyvän koto-Suomessa.
Hän teki yksin raskaan matkan Seinäjoelle, jossa lapsi
syntyi 7. maaliskuuta 1906
Soukkajoen Korpisella, Justiinan kotitilan saunassa.
Poika sai nimekseen Aarne Rudolf Mikael Ritari ja
Justiina muutti esikoisineen
syksyllä takaisin uuteen kotimaahansa.

esim.
• portit & ovikatokset
• aidat & kaiteet
• pöydän- ja
kynttilän jalat
• lyhdyt,
uuniluukut ym.
• työkalujen valmistus
& korjaus
• entisöinti ym.


 


 

  




Merkittävää alkuvuoden
myönteisessä väestökehityksessä on myös se, että
Kymenlaakson
kunnista
Pyhtää oli ainoa kunta, jossa
väestökehitys alkuvuoden
aikana on ollut selvästi positiivista.
- Ainoana kuntana meillä
on luonnollisena väestönkasvuna syntynyt enemmän
ihmisiä kuin kuollut ja siinä

Jos on yksi tilasto, mitä
jokainen
kunnanjohtaja
Suomessa seuraa tarkalla
silmällä, niin se on väestökehitys.
- Olemme viime vuosina kuulleet, milloin Timo
Aron suulla ja milloin väestökeskusten skenaarioista
suorastaan tuomionpäivän
kaltaisista ennusteista näivettyvistä kunnista, Eho
totesi. Itse kuitenkin haluan
uskoa että Pyhtään aktiivinen, ulospäin suuntautunut
ja kehitysmyönteinen tekeminen on myös osittain siivittänyt kuntamme alkuvuodesta myönteiseen trendiin.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on Pyhtäänlinnan
valmistuminen ja kerrostaloasuntojen kysyntä, sillä
lienee tilastoihin jonkinlainen vaikutus.
- Oli miten oli, etenkin ko-

ronan aikana tällainen positiivinen tilastouutinen tuntuu erityisen myönteiseltä.
Lukujen valossa Pyhtään
kuntastrategia ”Pyhtää kartalle” on tällä hetkellä onnistunut. Kunta panostaa
markkinointiin ja hakee
rohkeiden elinkeinohankkeitten myötä positiivista
näkyvyyttä.
- Olemme pyrkineet haastamaan perinteisen kunnan tapaa tehdä, kertoi kunnanjohtaja Eho. Esimerkkinä tästä
on muun muassa Suomen
modernein kunnanvirastoratkaisu Pyhtäänlinnassa.
Kunnan terveyspalveluihin
ollaan erittäin tyytyväisiä.
Meillä pääsee terveyskeskuslääkärille muutamassa
päivässä. Kunnassa on elävät kouluverkko ja esimerkkinä vahvasta yhteisöllisyydestä koronakriisin aikana
teollisuusneuvos Reino Uusitalon junailema lahjoitus
vauhditti kyläkoulujen digiloikkaa.

Joku tarvitsee aina iloa ja elämyksiä.

TULE MEILLE PALVELUMYYJÄKSI
Oletko rohkea, iloinen ja
tuloshakuinen asiakaspalvelija
ja myyjä?

Monipuoliset takomotyöt niin
yksityisille kuin yrityksillekin.



  

  

Liikemies Arne Ritari vaikutti aikanaan vahvasti
Lions Clubin perustamiseen Suomessa. Sellainen
saatiinkin perustettu 1950.
Myöhemmin Suomen lionismin kummin, Arne Ritarin vieraillessa Suomessa keskusteltiin hänenkin
kanssaan asiasta ja hänen
nimensä käyttämisestä säätiön nimessä. Koska suhtautuminen esitettyyn asiaan
oli hänen puolestaan myönteinen, päätettiin säätiön
nimeksi laittaa Arne Ritari
-säätiö ja perustamisajaksi
tuli 15. helmikuuta 1986.
Säätiön tarkoituksena on
tukea ja edistää Suomen
lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteet-

teja sekä vaalia Suomen
lionstoiminnan
kummin,
Arne Ritarin, elämäntyötä
maamme
lionstoiminnan
perustamisessa.

Kestävää käsityötä



lehti@illuusio.fi

kertoi Hovi lahjoitusta ojentaessa. Toivottavasti näitä ei
tarvitse käyttää, mutta hyvä
on olla varalla.
-Olemme leijonilta saaneet
niin paljon hyviä laitteita
lahjoituksena, niillä on ollut
aktiivista käyttöä, mutta kuten lahjoittaja sanoi, toivottavasti näille ei tule käyttöä,
kiitti Pajari

Pyhtään väkiluku on kasvussa, tiedotti kunnanjohtaja Jouni Eho tyytyväisenä
koronakriisin keskeltä.
- Kuntamme väkiluku kasvoi aikavälillä peräti 37
henkilöllä. Vaikka luku
saattaa pieneltä tuntua pidän
sitä silti monella tapaa merkittävänä.
Vuoden 2019 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä
Pyhtään väkiluku oli pienentynyt 19 henkilöllä.

missä muista kunnista on
muutettu pois on Pyhtäälle,
Haminaan ja Miehikkälään
myös muutettu muualta.

P. 050 595 7097 • Karhulan Teollisuuspuisto

Monialaisena yrityksenä myymme
kaikenlaista ja myyntihenkilöstö
pääsee usein yllättämään asiakkaan,
monipuolisuudella.
Myymme esimerkiksi elämyksiä,
ruokia, juomaa, tontteja ja palveluita
autollesi. Vuokraamme vesijettejä,
pomppulinnoja, loma-asuntoja ja
pakettiautoja.
Odotamme Sinulta toimisto-ohjelmien sujuvaa käyttöä ja kokemusta
myyntityöstä yritysten ja kuluttajien
kanssa. Kielitaidot ja hygieniapassi
katsotaan eduksi.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus
CV:n kanssa osoitteeseen
rekry@kotkansaaret.fi

Kotkan Saaret Oy on
monialainen kotkalainen
perheyritys, joka työllistää
vaihtelevasti eri sesongeilla 30-100 eri alojen ammattilaista. Meitä kaikkia
yhdistää asiakkaiden palvelu parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaitamme
ovat yritykset, julkinen
sektori, yhdistykset sekä
kuluttaja-asiakkaat.
Palveluitamme ovat
ravintola-, majoitus- ja
catering-palvelut:
Kartanohotelli Karhulan
Hovi, Haminan Seurahuone, Rankki, Kirkonmaa,
Ollinkarit, Kahvila-ravintola Tulikukko, Sapokan
Puistokioski, Leipomo-kahvila Pyttis ja Liikenneasema Teboil Rajahovi.
Kiinteistöhuollon- ja
puhtauspalvelut tunnetaan
nimellä Suulisniemen
Huolto ja autoilunpalvelut
tunnetaan nimellä Kotkan
Autotalo.
Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 4 milj.
euroa.

WWW.KOTKANSAARET.FI
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Kerran auto meni rikki, ja
saatoin päästää ilmoille pari
ärräpäätä. Alpo totesi oitis
viisaasti, että eipä tilanne
tuolla tavalla parane.

Alpo Montonen

KESÄ ON
KOHTA
TÄÄLLÄ!
KORUT TÄYDENTÄVÄT
KESÄTYYLISI

www.puurakenne.info

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

TURVALLISESTI JA AMMATTITAIDOLLA

Kotkan osasto
Tieliikennelaki ja -merkit uudistuvat 1.6.
Lisätietoa löytyy Autoliiton sivuilta.

Sivustolla tietoa myös jäsenyydestä yms tutustu..

Autoliitto.fi / Kotkan osasto ry

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Erkki Hartikainen
 Uudet kokoproteesit
 Pohjaukset
 Korjaukset

TÄMÄNKIN LEHDEN JAKOI

Vesitorninkatu 2C, ( 1 kerros ), Karhula

JAKELUSUORA OY

Puh. (05) 266 214

Alpo Montonen menehtyi
3. huhtikuuta 2020. Hän
oli syntynyt Karjalankannaksella, Koiviston maalaiskunnassa, Makslahden
kylässä Alpon päivänä 1.
maaliskuuta vuonna 1935.
Hänen lapsuutta leimasivat
lähtemiset. Ensimmäinen
evakkomatka alkoi 4-vuotiaana talvisodan jaloista ja
toinen 9-vuotiaana vuonna
1944.
Alpon kohtalona oli lähteä
myös sotalapseksi Ruotsiin
Enköpingiin, jossa hän asui
vajaan vuoden.
Paikkakuntia
evakkoperheelle kertyi Suomessa
useita. Pisimpään viivyttiin
Perniössä
Hämeenkylän
kartanossa. Alpo kävi koulua Perniön lisäksi myös
Karhulassa.

Hän avioitui Marja-Liisa
Häkkisen kanssa vuonna
1961. Perheeseen syntyi
kolme lasta, ja koti löytyi
Karhulasta.
Karhulan ja Kotkan alueella Alpo myös teki koko
työuransa. Kiinnostus yrittäjyyteen oli johtanut Maalausliike Alpo Montosen perustamiseen vuonna 1965.
Yrityksen palveluihin kuului maalaustöiden lisäksi
muun muassa hiekkapuhallus.
Alpo oli aktiivisesti mukana
Karhulan Liikkeenharjoittajien toiminnassa, osallistuen
kokouksiin ja yhteisiin rientoihin. Erityisesti hän piti
yhdistyksen teatteriretkistä,
joille hän osallistui yhdessä
vaimonsa kanssa.
Tärkein rentoutumispaikka

yli 50 vuoden ajan oli perheen mökki Etelä-Karjalan
Ylämaalla.
Alpo muistetaan seurallisena, ystävällisenä ja rauhallisena miehenä. Alpo ei hötkyillyt, ja hän arvosti hyvää
käytöstä.
Muistelen lämmöllä Kaisla-veneiden markkinointimatkojamme, jotka suuntautuivat eri puolille Suomea.
Monet hauskat juttutuokiot
tuli noilla matkoilla koettua,
vuorotellen kun autoa ohjasimme.

Alpo toivoi, että saisi elää
100-vuotiaaksi. Vaikka toive ei ihan toteutunutkaan,
sai hän elää pitkän ja monipuolisen elämän suurine
iloineen ja suruineen. Raskain kokemus oli saattaa
hautaan oma Niko-poika,
joka menehtyi syöpään. 17
vuotta myöhemmin oli isän
vuoro lähteä.
Alpoa jäivät kaipaamaan
vaimo ja lapset perheineen
sekä suuri joukko ystäviä.

Teemu Aho
Kirjoittaja on
Alpo Montosen
ystävä ja eläkkeellä
oleva yrittäjä.
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0400-251 322 R.Labbas, 0400-258 055 J.Äyräväinen
www.labbas.fi




  
     



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

MIELIPIDE
SSM Suomen Suoramainonta | Jakelusuora Oy | www.jakelusuora.fi

Määräaikaishuollot ja korjaukset
autolasinkorjaukset,
ilmastointihuollot, yms.

Perinteisen sodankäynnin
kolme kovaa ovat tiedustelu, harhautus ja yllätys. Ne
ovat syklisiä, tilanteen kehitystä seuraavia ja ennakoivia elementtejä. Ne etsivät
ja hyödyntävät toimintamahdollisuuksia laaja-alaisesti. Sodankäynti koronaa
vastaan poikkeaa tästä siten,
että CIVIC-19 ei nykytiedon
mukaan ole harhautettavissa
eikä ainakaan yllätettävissä.
Siksi koronasodan kolme
kovaa ovat tiedustelu, väistäminen ja torjuminen.

Kyminlinnantie 22 | 05 2264 100
Paikkakunnan edullisin

RENGASHOTELLI

Paljon hyviä rengastarjouksia!
Uusien renkaiden ostajalle
alle laitto ja tasapainotus 0 €!

19€/kausi
n vaihto
Renkaidelliasiakkaille
te
29 € ho

Kyminlinnantie 22 | p.05 2264 100

OSTA TONTTI RANKISTA
ravintolat
satama

majoitus
saunat

Koronan kohdalla syklisyys tarkoittaa pandemian
uusiutumista ehkä muuttuneissa muodoissa. Uhkapilvessä piileksii myös aivan
muunlaisia seuraamuksia.
Niitä voivat sairauksien
lisäksi olla psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset ja
eettiset vääristymät ja väärinkäytökset. Sutta paetessa
voi joutua karhun kynsiin.
Apokalyptiset
ratsastajat
rutto, sota, nälkä ja kuolema
eivät ratsasta yksin. Niiden
samanaikaiset ja perättäiset
yhteisvaikutukset ovat suurempia, kuin niitten summa.

sotahistoria

luontopolut
mökkitontit

tontit@Rankki.fi | 044 055 7491 | Rankki.fi

- Ei ihan tavallinen autopesula -

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

A
A
R
K
VUO

nat
Pomppulin

vesijetit

eaglefun.fi

Operatiivinen
johtaminen

l

Maa- ja merirakentaminen

l

Merikuljetukset

l

Ruoppaukset l

antti.vuorenpalo@kotkanmerityo.fi

Tiedustelu tapahtuu ennen
toimivaltaisen
päättäjän
yksittäisiä päätöksiä. Tiedustelutiedot ja painotukset
saatuaan päättäjät muodostavat oman tilannekuvansa
ja tekevät siihen perustuvat
päätöksensä täydellä asemavastuulla. Päätöksiä tehdään
lyhyille, keskipitkille ja pit-

kille aikaväleille. Ne ovat
tavoitteellisia, mutta voivat
sisältää myös toimenpiteitä.
Toiminta-ajatukset, missiot
ja visiot edustavat näkemystasoa. Taustalla vaikuttaa
arvopohja.
Päätöksiä seuraavat toimenpiteet toteutetaan operatiivisella
toiminnalla
päätöksentekosyklejä vastaavasti.
Vuorovaikutus
tässä kentässä ja sen ulkopuolelle on monipuolista.
Tarvitaan rohkeutta ja aloitteellisuutta. Toimivaltojen
ja vastuiden on kuitenkin oltava selviä. Tämä korostuu
tilannevalmiutta vaativissa
kriittisissä tilanteissa, kun
aika on vähissä. Operatiivisilla toimijoilla on oltava
oma erityinen osaamisensa.
Tätä odotetaan virkamieskunnalta. Jos tämä ei toimi,
on järjestelmä kelvoton.
Usein tarvitaan varsinaista
organisaatiota tukevaa toimintaa. Se on luontevaa, jos
kyse on virkamieskaaderia
auttavasta toiminnasta esimerkiksi suosittelutasolla.
Se on luontevaa myös, jos
kyse on kokonaistoiminnasta selvästi erottuvasta
erillistehtävästä. Jos projektiryhmälle tai muulle ulkopuoliselle taholle osoitetaan
kokonaistoimintaa koskevia
operatiivisia tehtäviä ja valtuuksia, muuttuu järjestelmä
kuin järjestelmä rykelmäksi.
Pertti Huhtanen, Kotka

Positiivisia
yhteydenottoja
Olemme jo aikaisemmin
nähneet positiivisia trendejä
mm. seudulle suuntautuvien
investointien määrässä ja
työpaikkojen kehityksessä.
Koronan myötä seudulla
toimivat yritykset panostavat myös entistä enemmän
oman toimintansa kehittämiseen tulevaisuutta ajatellen.
Cursor on viimeisten viikkojen aikana aktiivisesti
ollut yli 1500 yritykseen
yhteydessä, ja tarjonnut
konkreettista apua ja tukea
koronakriisiin liittyen. Näiden yhteydenpitojen yhteydessä on ilmennyt, että hätä
koronakriisistä johtuen on
erittäin suuri. Samalla kun
valtio on tehnyt tukipäätöksiä jämäkästi ja nopeasti,
tarvitaan lisää toimenpiteitä
työpaikkojen säilyttämiseksi kun tilanne kehittyy ja
tietoa kertyy.
Mutta keskusteluissa yritysten kanssa paistaa myös
läpi, että usko tulevaisuuteen on lujaa ja tahto kehit-

tää omaa toimintaa on kovaa. Tästä kertoo erialisten
tukihakemusten
kasvava
määrä. Business Finlandin
ja ELY-keskusten tähän asti
myönnetyt korona-tuethan
käytetään nimenomaan liiketoiminnan kehittämiseen,
eikä yrityksen operatiivisten
kustannusten kattamiseen.
Näin ollen, tukien varsinainen tavoite on sekä pelastaa
työpaikkoja kriisin aikana,
että luoda uusia työpaikkoja
kriisin jälkeen. Ja tämä jos
mikään tukee koko seutua,
sen elinvoimaa ja sen asukkaita. Keskusteluissa tuista, niiden kohdentamisesta
ja niiden oikeudenmukaisuudesta tämä valitettavan
usein unohtuu.
Tukekaamme
jokainen
meistä paikallista yrittäjää
omalla tavallamme; se jos
mikään on pitkällä tähtäimellä kuin laittaisi rahaa
pankkiin.
David Lindström
Toimitusjohtaja,
Cursor Oy
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Puh. 040 553 2025

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry
KUSTANTAJA
Kotpytham Oy
JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
p. (05) 226 6300
MEDIAMYYNTI
Satu Mäntyvaara
p. 050 522 8100
satu.mantyvaara@kymenmatkat.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
Jyri Kuparinen
Kai Savolainen
PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy, Joensuu
Lehti ei vastaa lakon tai muun
siihen verratavan ylivoimaisen
esteen johdosta tapahtuvasta
ilmestymisen keskeytymisestä.
© Koskee Pyhtäänlehden
toimesta valmistettua aineistoa.
Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston (JSN) periaatteita.
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Karhulalainen
aloitti 1958
Karhulalainen-lehti on Karhulan
Liikkeenharjoittajien aloitteesta
alkanut ja jatkaa edelleen.
Arkisto

Vuonna 1958 syksyllä ilmestyi ensimmäinen 4-sivuinen Karhulalainen. Siitä
lähtien lehti on ilmestynyt
4-12 numeroa vuodessa.
Karhulasta oli tullut kauppala vuonna 1951 ja ”Tämä
aiheutti voimakasta vilkastumista myöskin liike-elämässä”, kirjoitettiin ensimmäisessä Karhulalaisessa.
”Ensimmäiset erikoisliikkeet aloittivat toimintansa
jo ennen sotia, mutta toimivat ensisijaisesti vai työliikkeinä ja olivat hajallaan
eri asutuskeskuksissa, joten
niillä ei ollut juuri elämisen
mahdollisuuksia.”
Kovin tuttua tekstiä viime
vuosilta, kun on keskusteltu kivijalkakauppojen elä-

misen edellytyksistä. Nyt
koronan aikana asiakkaat
vähenivät entisestään, mutta
toivottavasti näemme kuluttajien paluun myös Karhulan kauppoihin?
Kukkia joka tilaisuuteen.
Ensimmäisessä
lehdessä
mukana oli Kukkakauppa ja Kukkakioski Linnéa,
joka ilmoittaa myös tämän
päivän lehdessä. Karhula
on tunnettu pitkäaikaisista
kauppiaistaan. Kivijalkakauppaan uskotaan ja luotetaan vuodesta toiseen.
Omaa karhulalaisuuttaan
edustivat myös A. Ahlström
osakeyhtiön ilmoitus Karhuntaljasta ja tietenkin Kyminsuun elokuvanäytökset.
”Ei merta edemmäs kalaan,
vaan Kyminsuuhun eloku-

via katsomaan, sillä se on
asiantuntijain lausuntojen
mukaan maamme ajanmukaisin suurelokuvateatteri. Valittuun ohjelmistoomme voitte aina
luottaa.”
Valittua luotettavaa ohjelmistoa olivat vuonna
1958 elokuvat Kymmenen käskyä ja Kwaijoen silta.
”Tiedättehän,
että
kaikki elokuvat esitetään KARHULASSA
erittäin uusina.”
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