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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

terveysliikuntaa

Hotelli
Jokipuisto
avataan
joulukuussa

s.16
Hannu Lehtinen

Vuonna 1992 rakennettu Scandic
on saanut uuden omistajan.
Karhula
Hannu Lehtinen

Moottoritien kyljessä noin
kolmekymmentä
vuotta
seissyt linnamainen hotelli on Laitila-arkkitehtien
suunnittelema rakennus. Alkun hotelli Cumuluksena ja
sitten osana Scandic-ketjua
se oltiin sulkemassa marraskuun lopussa. Perjantaina
tehdyllä kiinteistö- ja liiketoiminnan kaupalla hotelli
on kuitenkin saanut uuden
omistajan Hotelli Jokipuisto Oy:n. Vasta perustetun
yhtiön takana ovat yrittäjät
Miika Sollo ja Ismo Räty.
Hotellissa on 93 huonetta
ja 200 vuodepaikkaa. Sen
seitsemän hengen henkilökunta siirtyy vanhoina
työntekijöinä uuden yhtiön
palvelukseen. Hotellin toiminnassa ei tule katkoksia
kaupan takia.
– Teimme aloitteen Scandicille, kun kuulimme heidän
olevan sulkemassa hotellia,

Räty naurahti ja jatkoi tutun
rehvakkaaseen tyyliinsä.
– Kun meitä ei huolittu kehittämään hotellia Kotkan
Kantasatamaan, päätimme
ostaa tämän.
Yhtiön toiminta painottuu
jatkossakin hotellitoimintaan.
– Haluamme panostaa asiakastyytyväisyyteen, totesi
Sollo. Lisätään laatua ja
palvelupaikkoja. Kehitetään

kaluston uusimista, kuten
saunaosastolle on suunnitteilla päivitystä.
Asiakasmäärien kasvua
haetaan panostamalla kotimaan matkailuun. Siihen
yrittäjien mukaan on hyvät
edellytykset
Karhulassa,
kun hotelli sijaitsee Jokipuistossa. Vieressä on Karhulan nähtävyyksiä ja muun
muassa seuratalo Sampo.

Hotelli Jokipuiston Miika Sollo (vas.) ja Ismo Räty.
pakti kokonaisuus ja aivan
E18–tien varressa. Siellä
on hyvä, oikealla palvelua-

Kokemusta Miika Sollolla
on takanaan yli 25 vuotta
hotelli- ja ravintola-alal-

on sopivan kompakti kokonaisuus
” Hotelli
ja aivan E18–tien varressa. Siellä on
hyvä, oikealla palveluasenteella varustettu
henkilökunta. ”
Miika Sollo, yrittäjä

ruokaa ja yöpalaa, tiloja ja
palveluja päivitetään hotelliasiakkaille.
Itse kiinteistö kaipaa energiatehokuuttaa ja muita
liiketoimintaan
liittyvän

Myös mereltä tulevilla asiakkailla on mahdollisuus
tulla hotelli Jokipuistoon.
Tätä yhteyttä lisätään jatkossa.
– Hotelli on sopivan kom-

senteella varustettu henkilökunta, Sollo kehuskeli.
Hänen näkemyksensä oli
panostaa jatkossa kotimaan
matkailijoihin ja pidempiaikaisiin sopimusasiakkaisiin.

ta. Hän on aiemmin ollut
S-ryhmässä monissa eri alan
tehtävissä.
– Olin aikanaan luomassa
Sokos-hotellien brändiuudistusta. Omassa ryhmässä-

ni kehitettiin Original-brändiä.
Sollo on ollut kotkalainen
vuodesta 1992, jolloin hän
muutti Lappeenrannasta. Se
oli samoihin aikoihin, kun
hotellia Jokipuistoon rakennettiin.
Toinen yrittäjä Ismo Räty
on kotkalainen moniala yrittäjä, jolla on jo aiemminkin
ollut matkailualaa, muun
muassa Hotelli Seurahuone
Haminassa, Rakinkotka, Ollinkarit ja osa Kirkonmaasta
merellä sekä kahviloita ja
rakennuskulttuurin helmenä
Karhulan Hovi Karhulassa.
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Vellamo-kanava
on tarinoiden
taajuudella

Merikeskus Vellamo

Merikeskus Vellamo on avannut
verkkoon Vellamo-kanavan.
Kotka

The Grand Karhun yrittäjät Marianne ja Benjamin Levy.

Iso lämmin karhu
Keväällä ovensa sulkenut Helilän hotelli on avautunut
The Grand Karhuna.
Helilä
Hannu Lehtinen

Keväällä, kun korona ajoi
matkailualaa ahdinkoon, se
puri Karhulassa sijaitsevaan
Hotelli Kestikarhuun. Pääosin liikematkustajien käytössä ollut hotelli tyhjeni ja
edellinen yrittäjä joutui nostamaan kädet pystyyn.
Syyskuun alussa löytyi uudet yrittäjät Marianne ja
Benjamin Levy, joilla on
kokemusta jo Hotelli Santalahden operaattoreina Mussalossa. Uuden nimen The
Grand Karhu myötä hotelli
ja ravintola ottavat lämpimästi vieraita vastaan.
Isossa Karhussa on 21
huonetta ja noin kaksinkertainen määrä petipaikkoja.
Osa huoneista on yhden
hengen, mutta osaan saa
myös lisävuoteita. Ravintoloissa on ylhäällä 130 paikkaa ja aulabaarissa 60 asiakaspaikkaa. Henkilökuntaa
hotelliravintola työllistää
kymmenen henkeä.
Tie Karhulaan Levyn pa-

riskunnalta kulki hotelli
Santalahden kautta. Sitä he
ehtivät operaattorina pyörittää tämän vuoden alusta,
kunnes siirtyivät Karhulaan.
Yrittäjyys Levyn pariskunnalla on alkanut alalla
Englannissa vuonna 2016.
He perustivat sinne ravintolan, mutta mielessä oli koko
ajan, että pitäisi tulla Suomeen.
Marianne Levy on kotoisin Kotkasta, puoliso on
Etelä-Englannista. He ovat
kohdanneet aikanaan Santalahdessa, menneet naimisiin
ja yhden tyttären ristiäisetkin on pidetty siellä.
– Santalahden liiketoiminta
oli myynnissä, niin päätettiin muuttaa Suomeen, Marianne kertoi.
Englantiin jäi rakennusalan
yritys, jonka he omistavat.
Siellä hommat pyörivät hyvin, joten heillä on aikaa
keskittyä hotellitoimintaan
Suomessa.
Yrittäjähenkisyys on ajanut
alalle. Työn kautta hankittu
kokemus matkailualasta on

ainoa tausta.
– Täytyy sanoa, että aikamoinen haaste hotelliala
on. Vanhoja, vakituisia hotelliasiakkaita on siirtynyt
Santalahdesta Karhulaan.
Olemme saaneet myös paljon positiivista palautetta
siitä, että Karhulassa on
myös ruokaravintola, joka
on iltaisin avoinna.
Mikä on Grand Karhu?
– Ystävällinen, ihmisten
paikka. Olemme pyrkineet
asiakasläheisyyteen ja ystävällisyyteen.
Mikä tai missä on hotellin
sydän?
– Hotellin sydän on hotellin henkilökunnassa. Se on
asiakkaiden huolenpidossa
ja persoonallisessa toteutuksessa.
Missä saa parhaan kuvan
asiakkaiden toiveista?
– Ravintolasalissa. Paljon
asiakkaita on tullut Santalahdesta Karhulaan, suurta eroa asiakkaissa ei ole.
Asiakkaat reagoivat paljolti
riippuen siitä, miten itse
suhtaudut asiakkaisiin.

Valitusten kierre
haittaa yritystoimintaa
ja työllisyyttä Pyhtäällä
Valitukset vieneet yrityksiä ja
työpaikkoja muualle.
Pyhtää
Hannu Lehtinen

Pyhtään Yrittäjät ry esittää
huolestuneisuutensa Pyhtäällä tapahtuvaan valittamiseen. Etenkin Redstone
Aero -lentokenttään kohdistuva valittamisen kierre
haittaa jo suoraan laajaa
joukkoa pyhtääläisiä yrityksiä
ja työllistämistä Pyhtäällä.

Yrittäjät vetoavat näihin
muutamaan valitusten takana olevaan henkilöön, että
he lopettavat valitusten liukuhihnamaisen rustaamisen
ja etenkin median harhaanjohtavan, valittajien syöttämän tiedottamisen.
– Pyhtään lentokenttä on rakentamisen aikana vuodesta
2017 työllistänyt noin 50
pyhtääläistä yritystä tekijöi-

Smashbox Pasaatissa.

Varattavan työtilan kokeilu
Kotkan keskustassa
Työtila vuokralla Kotka keskustassa.
Kotka
Karhulalainen

Kotkan-Haminan
seudun kehittämisyhtiö Cursor
Oy käynnistää varattavan
työtilan kokeilun Kotkan
keskustassa
sijaitsevassa
Kauppakeskus Pasaatissa.
Varattavan työtilan kokeilu
tehdään yhteistyössä kauppakeskuksen sekä Smartblock Oy:n kanssa.
Työtila Pasaatin toisessa kerroksessa on vuoden
loppuun kestävän kokeilun
aikana käyttäjille ilmainen.
Äänieristetty, AV-tekniikalla varustettu tila sopii hyvin
esimerkiksi etätyöläisten,
opiskelijoiden ja yritysten

Tilassa otetaan huomioon
myös hygienia-asiat niin tilan siivouksen kuin tarjolla
olevan käsidesin sekä puhdistuspyyhkeiden myötä.
Kokeilu tehdään osana
Cursor Oy:n sekä Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu Xamkin toteuttamaa XLAB - yhteys
yrityksiin -hanketta, jota
tukee Kymenlaakson Liitto.

Kanavan ensimmäinen teema on Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely, johon liit-

Googlen yhteisötuen rahoituksella luodun Vellamo-kanavan digitaaliset sisällöt
täydentävät
museoiden
näyttelykokemusta, mutta
toimivat myös sellaisinaan
tai innostavat lähtemään
museovierailulle.
Nykypäivänä digitaalisuus ei
ole oma erillinen juttunsa
kivijalkamuseon rinnalla,
vaan osa kaikkia museon
toimintoja. Vellamo-kanava tuo sisällöt asiakkaiden
luo. ”Näet kaiken kaikkiaan
vähän enemmän”, luvataan
Vellamo-kanavan etusivulla.

Virittäydy tarinoiden taajuudelle: www.vellamo-kanava.fi
Merimonsterit: https://vellamo-kanava.fi/alkuhirvio

Kotkan kaupunki

PÄÄKIRJOITUS

Optimismia yli toisen
aallon

Kymsoten sairaaloiden asiointi- ja
vierailukäytännöt
Koronavirustaudin leviämisen ehkäisemiseksi Kymsoten sairaaloissa otetaan

2. lokakuuta 2020 alkaen
käyttöön uusia ohjeita, jotka
koskevat kaikkia sairaalassa

asioivia ja vierailevia. Kaikille suositellaan suu-nenäsuojan käyttöä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
sairaaloissa noudatetaan lokakuun alusta alkaen seuraavia ohjeita:
•

Kaikkien sairaalassa asioivien on suositeltavaa käyttää suu-nenäsuojusta
sairaalan tiloissa ollessaan.

•

Kymenlaakson keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan, Kymenlaakson psykiatri
sen sairaalan, Karhulan sairaalan ja Haminan sairaalan vuodeosastoilla vierailuaika
on päivittäin klo 15-18. Vierailun kesto on korkeintaan 30 minuuttia. Poikkeuksena
tästä ovat Kymenlaakson keskussairaalan synnyttäjien luona vierailut, lasten vuodeosasto, palliatiivinen hoito sekä teho- ja valvontahoito, joissa noudatetaan erillisiä
vierailuohjeita.

neen. Se on tuonut kuntaan
useamman miljoonan liikevaihdon, mitä ilman Pyhtää
ei olisi niin kiinnostava yrittää ja kehittyä, totesi Pyhtään Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Almgren.

Vierailijoita voi olla kerrallaan yksi potilasta kohden. Poikkeustilanteissa (vierailija
tarvitsee avustajaa) vierailijoita voi olla kaksi. Kaikkien vierailijoiden on käytettävä
suu-nenäsuojusta koko sairaalavierailun ajan ja noudatettava henkilökunnan
antamia ohjeita. Henkilökunta voi keskeyttää vierailun, jos sen aikana ei ole
mahdollista noudattaa COVID-19- pandemian edellyttämiä turvasääntöjä.
•

Jatkuu sivulla 8.

käyttöön. Tilan avajaisia
vietetään Pasaatissa keskiviikkona 23.9. klo 10, jolloin myös tilan sähköinen
varausjärjestelmä avataan.
– Pasaatiin valittu työtila
on suosittu neljän hengen
mallimme, joka soveltuu
hyvin paitsi perinteiseksi rauhalliseksi työtilaksi,
myös videoneuvottelujen ja
pienien palaverien pitämiseen”, kertoo Smartblock
Oy:n aluemyyntipäällikkö
Timo Leppänen. Työtila
on valmistettu Smartblockin
omassa tehtaassa Helsingissä.
– Näemme, että nyt käynnistyvä pilotti tukee hyvin työelämän murrosta paikkaan
sitomattoman työn lisään-

tyessä”, kertoo kestävän
kehityksen asiantuntija Esa
Partanen Cursor Oy:stä.
– Mikäli kokeilun tulokset
ovat rohkaisevia, pyrimme
ottamaan tämän konseptin
osaksi
kauppakeskuksen
pysyviä toimintoja”, kertoo Kauppakeskus Pasaatin
kauppakeskusjohtaja Sari
Puhilas.

Vellamo-kanavalla
voi
uppoutua näyttelyistä tuttuihin teemoihin monipuolisen
sisällön avulla. Näyttelyiden tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa syntyy yleensä
valtavasti tekstiä ja muuta
aineistoa, jota joudutaan
matkan varrella karsimaan,
kun fyysisen näyttelytilan
seinät tulevat vastaan. Vellamo-kanavan ideana on
täydentää näyttelyjen sisältöjä sekä keveällä että syventävällä digitaalisella aineistolla ja samalla vastata
monipuolisten digisisältöjen
kasvavaan kysyntään.

tyen tarjolla on niin kevyttä
kuin painavaakin asiaa, mm.
videoita museon kulisseista
sekä hylkyjen ja hylyistä nostettujen esineiden
3D-malleja. Kotisohvalta
käsin voi syventyä meriarkeologian kiehtovaan maailmaan tai bussimatkalla
viihtyä kepeän Kuka Ruotsinsalmen hahmo olisit?
-testin parissa. Syksyyn mittaan luvassa on vielä Ruotsinsalmen henkilötarinoita
näyttelijä Tommi Korpelan
lukemina. Talven aikana
Vellamo-kanavalle
avataan myös uusia teemoja:
lapsiperheille totta ja tarua
merihirviöistä ja häitä suunnitteleville tai joskus rakastuneille
tunne-elämyksiä
kymenlaaksolaisista hääpuvuista ja rakkaustarinoista.

Kymenlaakson keskussairaalan pääsisäänkäynnin ovi (ns. eteläpäädyn sisäänkäynti)
on avoinna päivittäin kello 6-20 välisenä aikana. Muuna aikana ovi on lukittu.
Tämä ohje on voimassa niin kauan kuin COVID-19-pandemia edellyttää
suojautumistoimia ja rajoituksia sairaalavierailuihin.

Kaupunkikeskustat yhteistyössä
Ensimmäinen valtakunnallinen yhteiskampanja alkoi.

Kaupunkikeskustat käynnistävät ensimmäistä kertaa
valtakunnallisen
markkinointiyhteistyön kaupunkikeskustojen esille tuomiseksi.
Keskustakehittäjät
haluavat vahvistaa keskustojensa elinvoimaa, yrittäjyyttä sekä lisätä niiden vetovoimaa.
Mukana on 19 kaupunkia:
Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta,
Lohja, Mikkeli, Pori, Rauma, Savonlinna, Tampere,
Turku ja Vaasa.
– Nyt oli tärkeä hetki vah-

vistaa yhteistyötä. Jokaisella kaupungilla on haaste
säilyttää keskustojensa elinvoima. Yhdessä tekeminen
tuo voimaa ja vaikuttavuutta, kertoo kaupunkikeskustoja edustava Samuli Kansa Kotkan Kauppatie ry:stä.
Hän on myös valtakunnalliset Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry:n varapuheenjohtaja.
Kampanjan tunnus on Koe
kaupunki ja sen ainutlaatuinen keskusta. Markkinointiyhteistyön kivijalka on
keskustoja esittelevä video.
Se näkyy sosiaalisessa me-

diassa ja televisiokanavilla.
– Video tuo esille keskustojen moninaisuuden, kerroksellisuuden ja ainutlaatuisuuden. Keskustat ovat
kauppa- ja kohtaamispaikkoja, joissa viihdytään ja
vietetään aikaa. Ne kehittyvät ajan hengessä palvellen
jokaista eri ikä- ja kohderyhmää.
Päätavoitteena on elävä ja
elinvoimainen
kaupunkikeskusta.
– Jokainen keskusta vaikuttaa mielikuvaan koko kaupungista. Se on kaupungin
tärkein mielikuvatekijä.

Mennyt matkailukesä näkyi
Kotkan seudullakin runsaana kotimaan matkailijoiden
määränä. Se antoi uskoa
kevään aikana yritysasiakkaat menettäneelle alalle.
Se antaa myös optimismia
alan toimijoille suunnitella
tulevaa.
Valtio asettaa rajoituksia
uuden korona-aallon myötä,
tämä näkyy etenkin iltaravintoloissa, joiden kannattavuus keikkuu kaatumisen
rajoilla. Suomi tarvitsee
uskoa tulevaan, katseiden
pitäisi jaksaa kantaa ensi
vuoteen, kenties vielä pidempäänkin. Valtion on
kannateltavat yrityksiä, ettei
liikevaihdon romahdettua
mene yritys ja suuri määrä
työpaikkoja.
Valtion lisäksi yrittäjät toivovat, etteivät asiakkaat jää
koteihin syksyn myötä. On
tärkeää pitää pyörät pyörimässä, laittaa rahaa liikkumaan. Edelleen on syötävä,
on pidettävä kiinteistöjä
kunnossa ja huolehdittava
hyvinvoinnista. Hyvinvointiin kuuluu liikunnan lisäksi myös ulkoinen olemus,

parturit ja kauneudenhoito.
Korona–hätäjarrua ei pidä
painaa turhaan, sillä sen
kirskunta kasvattaa epävarmuutta, joka taas on myrkkyä taloudelle ja työllisyydelle.
Kaupan alalla suurimman
pudotuksen on kokenut
vaatekauppa. Ihmiset ovat
ostaneet vähemmän uusia
vaatteita, kun ollaan paljon kotona. Vaatekaupalle myyntien pudotukset
ovat kohtalokkaita, koska
vuoden tilaukset tehdään
yleensä jo edellisen vuoden
lopussa. Vaikka rekit eivät
tyhjene, uutta tulee kausittain sisään joka tapauksessa.
Kauppa odottaa tälle vuodelle kasvua ja vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat
piristyneet kevään alhon jälkeen.Käykää kaupoissa, pitäkää turvalliset etäisyydet
ja rohkeasti maskeja kasvoille, ennakoivasti. Nujer-

tamalla koronan leviäminen
päästään nopeammin takaisin onnelliseen normaaliin.
Jokainen voi vaikuttaa toisen aallon nujertamiseen,
turvallinen asiointi kaupassa pitää talouden pyörät
pyörimässä.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

JUTTUVINKIT
lehti@illuusio.fi
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Ekami

Kotkan kaupunki

Keskiaikaan sijoittuvan
romaanin esittely kuvattiin
Kotkassa.

Ekamin nuoret yrittäjät Meriniemessä.

Haluan
oppia
yrittämään

Meriniemessä kokoontunut
Nuori Yrittäjyys -leiri tuotti
hyviä yritysideoita.
Kotka
Ninja Puumalainen ja
Daniella Neyai

Ekamin liiketalousalan ensimmäisen vuoden opiskelijat kokoontuivat syyskuun
21. päivä Kotkan Meriniemeen. Kyseessä on Nuori
Yrittäjyys -leiri, jonka aikana nuoret pääsevät tutustumaan yrittäjyystoimintaan
erilaisten haasteiden kautta.
Opiskelijat valmistautuvat
Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaa
varten kehittämällä mainosvideon osuuskunta TaitoPron rekrytointiin, sekä
oman liikeidean, mainittujen kriteerien rajoissa.
Vuosi Yrittäjänä – ohjelman tavoitteisiin kuuluu
kannustaa nuoria yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja
asenteen opettamiseen ja
oppimiseen. Yrittäjämäinen
asenne näkyy opiskelijoiden
työskentelyssä
TaitoPron
rekrytointivideon
toteuttamiseksi. Jo muutamassa
kymmenessä
minuutissa
on ideoita ehtinyt syntyä.
Yhdessä ryhmässä löydettiin inspiraatiota rantaan
uivista sorsista ja ideoitiin,
että luontokohteisiin kaivattaisiin siivoojia ympäristön edistämiseksi. Toisessa
ryhmässä pohdittiin, että
videon tulisi olla mahdollisimman hauska ja nuoriin
vetoava, kun taas kolman-

nessa lisättiin listaan myös
asiallisuus.
Myöhemmin päivällä suunnittelivat nuoret omia liikeideoitaan Vuosi Yrittäjänä
-opinto-ohjelmaa
varten,
Pursiseuran antaman haasteen rajoissa. Joitakin ideoita oli ehditty kehitellä jo
ennen leiriä ja näistä yhtenä
oli printtipaitojen suunnittelu ja myynti, joiden tavoitteena olisi vaikuttaa nuorten
asenteisiin.
Valtakunnallista
Vuosi
Yrittäjänä – ohjelmaa on
sovellettu Ekamissa jo usean vuoden ajan, Haminassa jopa kymmeniä vuosia.
Leirin vastuuopettajat Jari
Vauhkonen ja Anne Kainlauri toivovat nuorten oppivan suhtautumaan tiimityöhön uteliaasti, sekä olemaan
valmiita vastaamaan haasteisiin ennakkoluulottomasti.
Opettajien toiveet näyttävät
toteutuvan, kun nuoret työskentelevät ryhmissä uusia
ideoita pohtien. Nuoret itse
toivovat oppivansa Vuosi
Yrittäjänä – ohjelman aikana jotain hyödyllistä tulevaisuuden ammattia varten.
Ajatuksia tulevaisuudesta,
sekä ammatista oli laidasta
laitaan, myyjästä vartijaan.
Vuosi Yrittäjänä -ohjelman,
sekä nuorten omat toiveet
kiteytyvät kuitenkin parhaiten yhteen lauseeseen: Haluan oppia yrittämään.

Romaanin
esittely
kuvattiin
Kotkassa
Kotka
Karhulalainen

Putkituksia Haminan satamaan.

Sijoittuminen
Haminaan
Viafin Service -konserniin kuuluva
Viafin Process Piping Oy on avannut uuden
Kymenlaakson toimipisteen Haminassa.
Hamina
Karhulalainen

Teollisuuden kunnossapitopalveluihin ja putkistourakointiin erikoistunut yritys
sekä rekrytoi alueelta että
siirtää nykyisiä työntekijöitä Haminaan.
Viafin Service Oy:llä on
seitsemäntoista alueellista
palveluyksikköä Suomen
tärkeimmissä teollisuuden
keskittymissä. Toiminta perustuu vahvaan paikalliseen
osaamiseen. Asiakkaita ovat
suuret sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja
kemianteollisuuden aloilla
toimivat yritykset.
Yritys on yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen
asennustöiden erikoisosaajista, joka toteuttaa prosessiteollisuuden putkistojen
huoltoja ja kunnossapitoa
sekä nesteytetyn maakaasun
(LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksia.
Uuden alueyksikön toiminta on jo käynnistynyt
rakenteilla olevan Haminan
LNG-terminaalin työmaalta
käsin. Yritys toteuttaa kunnossapitoa ja putkistourakointeja yksittäisistä asen-

nustöistä aina laajempiin
projektitoteutuksiin.
– Haminaan avaamamme alueyksikkö vahvistaa
paikallisuuttamme
Kymenlaakson seudulla sekä
koko Suomen kattavaa
verkostoamme
teollisuu-

– Kotkan-Haminan seudulla on tällä hetkellä kova
investointibuumi muuhun
maahan verrattuna. Näemmekin, että Viafinin uudella
Haminan yksiköllä on mahdollisuus hyvään kasvuun
jatkossa, Riekkola jatkaa.

Kotkan-Haminan
”seudulla
on tällä
hetkellä kova
investointibuumi
muuhun maahan
verrattuna.

”

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Viafin Service Oyj
den kunnossapitopalveluissa
sekä putkistourakoinnissa.
Rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä paikallisen
osaamisen vahvistamiseksi.
Uusien
palvelukeskusten
avaaminen on osa Viafin
Service Oyj:n aiemmin kertomaa strategiaa vahvistaa
alueellista kunnossapitoliiketoimintaa, kertoo Viafin
Service Oyj:n toimitusjohtaja Mika Riekkola.

Haminan lisäksi Viafin
Process Pipingin toimipisteitä on kahdeksan, joista
lähimmät Lappeenrannassa
ja Vantaalla. Emoyhtiöllä on
18 alueellista palveluyksikköä 14 paikkakunnalla eri
puolilla Suomea. Palveluksessa on noin 330 henkilöä.
Yrityksen
sijoittuminen
eteläiseen Kymenlaaksoon
on osaltaan kehittämisyhtiö

Cursor Oy:n myynnin sijoittumistoimintaa.
– Otimme yritykseen yhteyttä keväällä 2019 esitelläksemme Kotka-Hamina
seudun teollisuuden
näkymiä ja tarpeita kunnossapidon
toimialalla.
Viafin Process Piping Oy:n
ja seudun potentiaalisten
asiakkuuksien välille järjestettiin esittäytymistapaamisia, joissa yritys kertoi
palveluistaan ja yritykset
tarpeistaan, kertoi Cursorin
myyntipäällikkö
Jarkko
Harjula.
– Sijoittautumisessa on yritykselle olennaista löytää
ensin asiakkuuksia seudulta. Tässä työssä olemme
Cursorin puolesta pyrkineet
olla mukana auttamassa
kontaktien solmimisessa.
Viafin-konsernilla on moninaisia mahdollisuuksia palvella seudulla jo toimivaa
teollisuutta eri palveluillaan
ja tuotteillaan. Myös mahdolliset seudulle saatavat
teollisuuden suurinvestoinnit tulevat antamaan yhtiölle
erinomaisia kasvumahdollisuuksia, Harjula arvioi.

Keskiaikaan
sijoittuva
Varastettu vaimo on Taavi
Vartian romaani vuodelta 2015, joka on käännetty
juuri myös kreikan kielelle.
Vauraan sardinialaisen villakauppiaan tytär, Cristina, ryöstetään kotitilaltaan.
Ryöstäjäjoukkoa komentaa
nuori viikinkisoturi Dors,
jolle johtajansa Halvardin
palveleminen on elämäntehtävä. Dors vie kauniin
ryöstösaaliinsa Halvardille,
jonka vaimo ja tytär ovat

kuolleet ja joka yhä suree
menetystään syvästi.
Aluksi Cristina pystyy tuntemaan vain vihaa ja janoaa
kostoa. Koti-ikävä väistyy
vihaa hitaammin, mutta lopulta Cristina kokee tunteita, jotka ovat olleet kätkettynä vuosien ajan. Rakkaus
ja himo asettuvat vastakkain
kotiin liittyvien muistojen
kanssa.
Varastettu vaimo on viihdyttävä ja väkivahva keskiaikaan sijoittuva romaani
viikinkiyhteisön elämästä,
eroottisen latauksen voimasta ja tunteiden myrskystä.

|

Kuvakaappaus

Tunnettu
kreikkalainen
näyttelijätär Ifigenia Tzola saapui elokuun lopulla
Suomeen kuvaamaan kirjateaseria, jossa hän näyttelee romaanin päähenkilöä
Christinaa. Kotkan Santalahden maisemissa kuvatun
teaserin kuvasi suomalainen
kuvausryhmä
kuvaajana
Jyri Hakala ja drone-kuvauksista vastasi kotkalainen
Aeria. Juuri valmistuneella
kirjateaserilla ateenalainen
kustannusyhtiö Vakxicon
Publishing promoaa Kreikassa lähiaikoina julkaistavaa romaania. Myöhemmin nyt valmistuneeseen
pienimuotoiseen teaseriin
kuvataan vielä Kreikassa
lisäkohtauksia. Romaanin
ympärille on suunnitteilla myös elokuvahanke, ja
kuvatusta kokonaisuudesta
tullaan leikkaamaan myös
elokuvan ennakkotraileri.
Vartialle itselleen Varastettu vaimo on ennen kaikkea
romaani.
– Olen sen tarinan jo elänyt kirjoittaessani. Mutta
luonnollisesti on hienoa, jos
elokuvahankekin näkee päivänvalon, kirjailija sanoi.
Se on hänen neljäs romaaninsa. Kun romaani vuonna
2015 julkaistiin, kustannusala eli suurta murrosta, ja
siinä aallokossa Paasilinna
kustantamokin joutui lopet-
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Taavi Vartia

Ifigenia Tzola
tamaan toimintansa. Kirjasta ei ehtinyt tulla uusia
painoksia, mutta kirjastoista
ja ekirjana (Elisa-kirjat) sen
toki löytää edelleen.
Nuorelle näyttelijär Ifigenia Tzolalle vierailu Suomessa oli jo toinen. Vuonna
2014 Tzola vieraili kreikkalaissuomalaisen elokuvan
ensi-illassa
Helsingissä.
Kyseessä oli Vartian ohjaama elokuva The Island of
Secrets (suomessa nimellä
Lomasankarit).
– Luin kirjan Varastettu vaimo -romaanin käännöksen
kesällä, ja se vaikutti minuun syvästi. Päähenkilö,
Christina, on elämänsä suurimman muutoksen tapahtuessa saman ikäinen kuin
minä nyt, vähän yli 20-vuotias ja se varmasti vaikutti
samaistumiseen. Oli aivan
ihanaa käydä jälleen Suomessa ja on suuri kunnia,

Kirjan kansikuvitusta.
että tulin kustannusyhtiön
ja kirjailijan yhteisen päätöksen tuloksena valituksi
traileriin, Tzola sanoi.
– Tulin kuvauksiin sellaisena kuin olen, aika luonnollista tyyliä haettiin meikkauksen osalta. Puvustus oli
tarinaan ja aikakauteen so-

vitettu. Silmieni väri muutettiin hieman vihertäviksi,
koska se on päähenkilön
leimallinen piirre, ja sen
piirteen säilyttäminen oli
Taaville tärkeää. Eli silmieni osalta en sittenkään ihan
omana itsenäni kelvannut,
Ifigenia naurahti.

Kaatiskeikka?
Muutto?
Isompia ostoksia?

Pihatyöt tekemättä? Huoltoyhtiön vaihto edessä?
Luota puhtaasti paikalliseen!
Hoidamme vahvalla ammattitaidolla ja tarkkuudella
kiinteistöjen pihat ja kiinteistön kunnosta ja
siisteydestä. Huolehdimme halutessanne myös
turvallisuudesta ja kiinteistön automaatiosta.
Kysy tarjous kiinteistönhuollon ja turvallisuuden
kokonaisratkaisusta.
p. 0400 553 713 tai toimisto@suulisniemenhuolto.fi
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TURVALLISESTI
TEATTERIIN
Teatteri korostaa, että
yhdessä teemme
teatterivierailustanne
turvallisen.

SINUN MAINOKSESI
TÄLLÄ PAIKALLA

Lippumyymälämme on
avoinna tuttuun tapaan
ti–pe klo 11–17 ja
2 h ennen esityksiä.

Seuraava lehti ilmestyy 11.11.

Yleisinä ohjeina
mainitaan:

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

Saavu teatteriin terveenä
ja hyvissä ajoin.
Pidä huolta
käsihygieniasta.
Muista turvavälit.
Hanki liput etukäteen
ja suosi lähimaksua.
Käsiohjelmat ovat
maksutta netissä.
Narikka ei ole käytössä
teatteritalossa.
Paikkanumerot eivät
ole käytössä.
Kasvosuojaimien
käyttö.

Naapuri näyttämöllä Marika Mylläri (vas.), Mikkomarkus Ahtiainen ja Antti Leskinen.

Buster Keaton tuli Naapuriin
Kotkan kaupunginteatterissa vaudevillea vakavasta mykän elokuvan sankarista.
Kotka
Hannu Lehtinen

Kotkan kaupunginteatterin
Naapuri–näyttämöllä
sai
viime viikolla ensi-iltansa
Buster Keaton – elämä ja
teot. Kirjailija Kari Hotakaisen vuonna 1991 ilmestynyt teos on sepitteellinen
sukellus mykän elokuvan
pienen miehen koomiseen
maailmaan. Hotakaisen parhaimmistoa, yllättävää ja
kulmikasta. Kirja on saanut
uusintapainoksen vuonna
2017.
Kotkan kaupunginteatterin
esityksessä vanhan amerikkalaisen elokuvan koomikoita fanitetaan kolmessa
ryhmässä: Yhdet tykkäävät
Ohukaisen ja Paksukaisen
hulvattomasta crazy-komediasta, toiset pitävät Charlie Chaplinin romanttisesta
charmista, kolmannet ihailevat Buster Keatonin kivikasvomaista, melankolista
olemusta ja hänen omintakeista huumoriaan. Hotakainen kuuluu Keatonin faneihin ja hänen kirjoittamansa
erikoinen, lumoava ja runollinen tutkielma Buster Keatonista on monien mielestä
parasta Hotakaista.
Esityksen ohjaaja, teatterinjohtaja Miko Jaakkola
kertoi ennakkoon.

– Esitys on luonteeltaan
estradishow, missä yhdistetään musiikkia, slapstickia, kohtauksia Keatonin
elämästä,
lapsuudesta,
avioliitosta ja kollegoiden
kommentteja sekä elokuvia
analysoivan psykologi Alice
Millerin kommentti Buster
Keatonista.

sisäänpäin kääntynyt päähenkilö on ammatiltaan
varaosien myyjä sekä vapaa-aikoinaan elokuvissa
esiintyvä koomikko. Tästä
lähtökohdasta käsin aletaan
kertoa 20-luvun tähden,
Buster Keatonin ehkä todellista, ehkä kuviteltua elämää
lapsuudesta aikuisuuteen.

vaohjaaja, käsikirjoittaja,
näyttelijä ja hän teki itse
elokuviensa stuntit. Kotkalaisten esityksen yksi taso
on monena saa olla.
– Hotakainen viittaa siihen,
miten ihmiset joutuvat miettimään ammatinvaihdoksia,
sitä joutuu miettimään miten joutuu olemaan monena,

Ei esitystä ole tehty mitenkään
”
vakavalla naamalla, vaan itseironisesti
ja hauskalla tavalla. ”
Miko Jaakkola, teatterinjohtaja

Keaton aloitti uransa jo
3-vuotiaana,
vanhemmat
olivat kiertäviä vaudeville viihdyttäjiä. He esittivät
menestyksellisesti numeroa,
missä hänen isällään ja Busterilla oli myrskyisä suhde.
Esityksessä Busteria heiteltiin milloin orkesterimonttuun, välillä seinää päin ja
välillä katsomoon. Lastensuojeluviranomaiset eivät
siitä pitäneet, mutta kaikki
oli tarkkaan harjoiteltu etukäteen.
Hotakaisen teos on mielikuvituksellinen tutkielma
eräänlaisesta keatonismista,
tavasta olla ja elää lakonisesti, huomaamattomasti,
silti elämästä iloiten. Busteriksi itsensä esittelevä,

Puheenvuoron saavat mm.
isä ja äiti, konnuuksiin kyllästynyt talonmies, ensimmäinen vaimo, poika aikuisiässä, työkaverit kuten
Charlie Chaplin sekä Keatonin elokuvia analysoiva
psykologi Alice Miller.
Kari Hotakaisen romaanin
näyttämösovitus on syvämietteisen hilpeä ja melankolisen ratkiriemukas syväluotaus ihmisenä olemiseen.
Hotakaisen
aforistiset
mietteet saavat rinnalleen
musiikkisäestyksen
sekä
slapstick-huumorin, jotka
omalla huomaamattomalla
tavallaan kommentoivat ja
täydentävät Busterin omalakista maailmaa.
Buster Keaton oli eloku-

ohjaaja eritteli. – Siksi meidän esityksessä olen ohjannut ja käsikirjoittanut tämän
esityksen, lisäksi olen lavastanut, puvustanut ja tehnyt
videosuunnittelun esitykseen. Näyttelijöillä on myös
liikaa rooleja, he esittävät
monia erilaisia hahmoja.
Näyttelijät tekivät vidotaustoihin pastisseja, alkuperäisen näköisiä kuvia. He ovat
myös sovittaneet esityksessä kuultavan musiikin.
Juttu kertoo elokuvamaailmasta ja sen tekijöistä.
Teatterilaisten mukaan Buster Keaton – elämä ja teot
elokuvamaailmaa kuvatessa käsittelee samalla myös
teatterin maailmaa.
– Siksi tähän on lisätty myös

kohtia, missä kerromme
omasta arjestamme, missä
teemme tätä työtä. Kuutena
päivänä viikossa, liian pitkinä työpäivinä, Jaakkola nosti teemoja. –Kunnioitamme
suuresti sen aikakauden
mykkäelokuvan koomikoita
ja myös vaudevilleä. Tämä
on myös rakkaudentunnustus teatterille, tehty rakkaudesta lajiin.
Näyttelijät korostivat esityksen olevan kevyt, räiskettä ja vaudevillen hauskuutta. Keatonin elämää
käsitellään kepästi ja reteän
meiningin, musiikin ja huumorin keinoin. Näyttelijä
Antti Leskinen painotti,
ettei esitys ole lainkaan niin
vakava kuin ohjaajan esittely ennakkotilaisuudessa.
Siitä esimerkkinä mainittiin
muun maussa Leskisen esittämä vauva, joka on naurattanut ohjaajaa harjoitusten
aikana.
– Pidän esityksestä, koska
se on hyvin riisuttu kaikesta
turhasta oleva esitys, missä
on läsnä ihminen ja tarina.
Tässä saa olla aika herkillä
näyttelijänä, voi tapahtua
mitä tahansa, se on pelottavaa ja samalla vapauttavaa,
näyttelijä Mirka Mylläri
sanoi omasta näkökulmastaan.
Leskinen huomauttikin että
esityksissä voi tapahtua

Hannu Lehtinen

Ohjaaja Miko Jaakkola.
mitä vaan. Jaakkola korosti,
että esityksiin on jätetty paljon improvisaation varaa.
– Ei esitystä ole tehty mitenkään vakavalla naamalla,
vaan itseironisesti ja hauskalla tavalla. Ohjaaja Jaakkola kertoi. Täältä lavalta
annetaan teille katsojille
kaikki se rakkaus, mitä kyetään antamaan ja saadaan
samalla se takaisin.

DRAMATISOINTI:
Kari Hotakaisen
romaanin pohjalta
Miko Jaakkola ja
Rauno Ahonen
OHJAUS:
Miko Jaakkola
ROOLEISSA:
Mirka Mylläri,
Mikkomarkus Ahtiainen
ja Antti Leskinen

Kunnon komedian tekijät yhdessä.

Elämän pasianssia
ja komediaa
Kyminsuussa
Karhulan Työväennäyttämö
avaa ovet ja toivottaa tervetulleeksi
teatteriin.
Karhula
Hannu Lehtinen

Ensimmäisenä
syksyn
avaa keväällä esityskautensa keskeyttämään joutunut
Veikko Huovisen tekstiin
perustuva Elämän pasianssi.
Arimo Haltsosen ja Hannele Kainulaisen ohjaamassa näytelmässä konkarit
Aarno Mansikkamäki ja
Jari Lippo kulkevat korpifilosofi Konsta Pylkkäsen
omintakeisessa maailmassa.
Jäljellä olevat esitykset Kyminsuussa on lauantaina 31.
lokakuuta ja sunnuntaina 1.
marraskuuta.
Komediana
pikkujoulukauteen tuotetaan englantilaisella
farssikomedian
tekstillä. Perjantaina 6.
marraskuuta on ensi-iltaan
tulossa Dave Freemanin
käsikirjoittama britti farssi
Kunnon Komedia. Esityksen ohjaaja on Henri Saarainen.
Vuonna 2005 kuollut Freeman oli yksi ensimmäisistä
kirjailijasukupolvista, joka
perusti television ja otti radiosta suosituimman komediavälineen. Hän oli mestari
käyttämään sanaleikkejä.
TV-ruudun
kulta-aikoina
hän kirjoitti käsikirjoituksia muun muassa sellaisille
koomikoille kuin Benny
Hill, Tony Hancock, Eric
Sykes, Peter Sellers ja Jimmy Edwards.

Kunnon komedia, alkuperäiseltä nimeltään Dummy
run (Tomppeli ryntäily)
on tyylipuhdas englantilaisfarssi, missä vauhti on
hurjaa, huumori mustaa ja
henkilöt riemastuttavan paniikissa.
Rolandin ja Julian pyörittämän terveyskylpylän rauha
rikkoutuu, kun Julian kuolleeksi luultu ensimmäinen mies, charmikas roisto
Sidney ilmaantuu elävänä
paikalle. Hänellä ei ole pienintäkään aikomusta jäädä
rikkomaan pariskunnan onnea, hän haluaa vain tallelokeronsa avaimen. Mutta jos
selviää, kuka hän on, kaikki
kolme joutuvat vankilaan
vakuutuspetoksesta. Siinä
on alkuasetelma kohellukselle.
–Se on mielestäni vauhdikasta menoa, ollaan ainakin
sitä haettu. Suuri vaara, että
se aiheuttaa naurunpyrskähdyskohtauksia, jopa vakavia, ohjaaja Saarainen esitteli tuotantoa.
Saarainen vierailee toisen
kerran ohjaamassa Karhulassa. Hän otti harjoituksiin
menetelmän, missä esiintyjät eivät ole saaneet pitää
tekstejä harjoituksissa. Vuorosanat on heijastettu
katsomon takaosaan heijastetulle valkokankaalle.
–Näin saatiin liikkuminen
paljon paremmaksi, kasvot
esiin ja kädet heti mukaan.

Ei tarvinnut huomauttaa,
että kääntykää yleisöön
päin, koska teksti on siellä
joka tapauksessa, ohjaaja
kertoi menetelmästä. –Se
näyttää jo harjoituksissa
aika valmiilta, mutta katsotaan kohta, kun pitää muistaa teksti ulkoa.
Harjoituksia on kaikkiaan
noin 100 tuntia eli reilut
30 harjoituskertaa. Harjoituksia on kahdesti viikossa. Näyttämöllä rooleissa
ovat Lotta Aaltonen, Vesa
Markkanen, Lasse Kytömäki, Marju Haltola, Pekka Lohi, Vilma Hedin ja
Alex Akselsson.
–He ovat suurimmaksi
osaksi konkareita, jotka
ovat esiintyneet sekä kesäteatterissa että Kyminsuun
näyttämöllä.
Kunnon komedian ensi-ilta
on 6. marraskuuta Kyminsuussa. Katsomoon saa ottaa kolmasosan eli käytössä
on 120 paikkaa. Teatterilla
on jaossa yleisölle maskeja
ja käsidesiä.
Tekijöitä jännittää, miten yleisö lähtee teatteriin.
Samalla toivotetaan tervetulleeksi, sillä kyllähän
teatterin kaltaisia sosiaalisia tapahtumia tarvitaan ja
hauskuutta pitää elämässä
myös olla.
Tarkemmin esityspäivistä

kyminsuu.fi.

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

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

Taideseuran
kirjo kirjastolla

Jatkoa sivulta 2.

Valittajaryhmä on tehtaillut valituksia käytännössä
kaikesta mahdollisesta kenttään liittyen, viimeisimpänä
lentokentälle johtavan tien
nimeksi ei saisi laittaa Lentokentäntie.
Lentokenttä ei ole saanut
ottaa käyttöön tarvitsemiaan
halleja eikä valitusten vuoksi ole päässyt rakentamaan
liiketoimintaansa tukevia
lisähalleja. Hallit palvelevat lentokenttää, niitä tarvitaan, koska lentokoneita
säilytetään niissä. Kahteen
rakennuskiellon alla olevaan halliin olisi sijoittunut
kaksi yritystä, jotka ovat
nyt sijoittuneet muille kentille. Näin valitusten kierre
hidastaa tällä hetkellä merkittävästi uusien yritysten
sijoittumista Pyhtäälle.
Valittajayhdistyksen
rinnalla toimii myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yksittäiset virkamiehet.
– ELY-keskuksen tulisi olla
elinkeinotoimintaa edistävä
toimija, mutta tällä hetkellä
se on sitä haittaava, Almgren sanoi.
On kestämätöntä, että
demokratiaan kuuluvaa oikeutta valittaa virheestä,
käytetään näin törkeästi
väärin. Keskeinen valittaja
Luonnollisesti Pyhtää ry ei
tunnusta tosiasiaa, että lentokenttä on Pyhtäällä nyt
ja tulevaisuudessa. Sen on
tunnustanut Suomen valtio
ja lukuisat toimijat. Viimeisimpänä VTT, joka teki
tuotekehitys- ja testaussopimuksen Redstone Aeron
kanssa.
Oikeusvaltiossa on väärin,
että demokraattinen oikeus
yrittää ja työllistää poljetaan maahan parin ihmisen
radikalismin takia. He käyttävät hyväkseen Suomen
oikeuslaitoksen kankeutta
ja hitautta, kiusatakseen yritystoimintaa.
– Vetoamme samalla valittajien joukossa oleviin muutamiin maatalousyrittäjiin,
että he ymmärtäisivät lopettaa kollegoidensa toiminnan
haittaamisen, Almgren painotti.
Julkisen rekisterin mukaan
Luonnollisesti Pyhtää ry
on rekisteröity kesäkuussa

Pyhtään Taideseuran perinteinen
vuosinäyttely on esillä lokakuun
ajan kirjastolla.
Huutjärvi
Hannu Lehtinen

2018 Pyhtään Huutjärvelle.
Sen puheenjohtaja on pyhtääläinen Jaana Yrjölä. Yhdistyksen varapuheenjohtaja on helsinkiläinen Tuula
Alkia. Yhdistysrekisterin
mukaan muut hallituksen
jäsenet ovat sihteeri Eivor
Hentunen Pyhtäältä, rahastonhoitaja Hannu Mehtälä
Kouvolasta sekä jäsen Jarmo Kyttänen Tuusulasta.
Osa yhdistyksen jäsenistä
on maatalousyrittäjiä, yksi
eläkeläinen ja yksi toimii
Kotkassa lääkärinä.

–On myös avoimesti tunnustettava, että kaikki tämä
on myös syönyt viranhaltijoiden työmoraalia ja motivaatiota. Esimerkkinä yksi
ajanjakso, jolloin kuntaan
tuli joka aamu valokuvia
lentokentältä, jossa peräänkuulutettiin kunnan valvontaa. Jakso kesti viikkoja ja
sähköpostikampanja
oli
selvästi organisoitu. AVI:han päätöksellään vastikään
kumosi kantelun, jossa kuntaa syytettiin puutteellisesta
valvonnasta.

Lentokenttäoperaattorin
lisäksi valitusten käsittely
työllistää Pyhtään kuntaa.
Kuinka monta valitusta
Luonnollisesti Pyhtää on
tehnyt lentokenttään liittyen?
– Puhutaan yhteensä noin
kahdestakymmenestä
virallisesta valituksesta, jota
lentokenttään liittyen on
tehty yksityishenkilöiden tai
Luonnollisesti Pyhtää ry:n
toimesta, kertoi kunnanjohtaja Jouni Eho. –Jokaiseen
valitukseen liittyy tietysti
vastineet ja selvitykset, jotka kuormittavat. Virallisten
valitusten lisäksi on sitten
vielä moninkertainen määrä
kuntaan, eri viranomaisiin
ja lentokenttäyhtiöön kohdistuvia aiheettomia yhteydenottoja, kannanottoja, raportointeja ja syytöksiä.
Kunnanjohtajan
mukaan
vastaamiset valituksiin ovat
työllistäneet viime vuosina
kuntaa melkoisesti eri instansseissa. Kunnalla ei ole
omaa lakimiestä.
– Valitukset ovat luonnollisesti osa kunnallista päätöksentekojärjestelmää ja
niihin pitää suhtautua neutraalisti. Pyhtään kunnassa
on erittäin rajalliset resurssit jo lähtökohtaisesti, joten
kaikki tämä vie aikaa peruspalveluilta, Eho tunnusti.

Organisoidussa vaikuttamisessa kunnan kädet ovat
kuitenkin sidottu muun
muassa kuntalain puitteissa. Kaikkiin valituksiin ja
syytöksiin voidaan vastata muun muassa kaavojen
kuulemistilaisuuksissa
ja
kyläilloissa.
– Luonnollisesti Pyhtään
edustajat ovat myös olleet
- siellä olen kuullut sellaisista salaliittoteorioista lentokenttään liittyen, että on
ollut vaikea uskoa niitä todeksi, valitteli Eho.
Vaikka Pyhtäällä valitetaan
usein kaavoihin liittyen, ei
kunnan mukaan minkään
muun kohteen suoranaisessa maalittamisessa ole yhtä
organisoitua toimintaa.
Pyhtään Yrittäjät on ilmaissut
tyytymättömyyttään myös Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen ja
tehnyt esityksen kunnalle
ja seutukunnalle käynnistettäväksi selvityksen, miten
voitaisiin liittyä Uudenmaan ELY-keskuksen piiriin, yritysmyönteisemmän
elinkeinokehittämisen vaikutusalueelle. Tällä kannanotolla halutaan samalla nostaa valtion viranhaltijoiden
roolia olla aidosti rakentamassa yritysten tulevaisuutta kunnissa.

Vuosinäyttelyssä on ripustettuna teoksia liki neljäkymmentä. Se on paljon,
kun kirjaston monitoimisali
on kuitenkin taidenäyttelyihin haastava tila seinien
rikkonaisuuden takia. Rikkonaisuudella viitataan tässä tapauksessa ikkuna-aukkoihin, joita on paljon, eikä
kokonaisia ehjiä seiniä ole
käytännössä lainkaan.
Näyttelyn koonnut Anja K
Laukkanen on kuitenkin
ollut oivaltava, teoksia on
saatu esille myös uusiin ke-

hyksiin, kun yhden seinän
pikkuikkunoillekin on löytynyt töitä.
Vuosinäyttelyssä on jokaisella halukkaalla mahdollisuus päästä esille. Asetelmat
hallitsevat aiheita, vaikka
on myönnettävä muidenkin
aiheiden laajuus. Myös huovutustöitä on jopa kolmelta
tekijältä, Jaana Klamilta,
Arja Rautamies-Halmeelta ja Saija Forsströmiltä.
Silti kokonaisuudesta voi
kysyä, eikö vuosinäyttely
voisi olla haasteellisempi?
Klassiset

talvimaisemat,

UUSI BISTRO
ON AVATTU!
TERVETULOA
NAUTTIMAAN!

pysähtynyt aika ja talven
tuntu tulivat ensimmäisissä
kahdessa työssä suorastaan
syliin. Jorma Laurénin
Unohdetut ja Talvitelakointi
vaikuttivat. Öljyväritöissä
veneet suorastaan tulivat
ulos tauluista. Teosten talvisessa rauhassa olisi voinut
istua pidempäänkin.
Leena Laihon Suhteellista
työssä laudalle oli asetettu
kaksi teosta yhdeksi kokonaisuudeksi. Hieno jännite sitoi askeleen kubismin
suuntaan kurkistavaa teosta.
Teoksen värit puhuttelivat
lempeydellään.
Valo oli pieni helmi ikkuna-aukossa, missä Anna-Liisa Lönnberg oli
vanginnut sadun maailman
rikkaalla pinnalla. Työ on
selvästi kokoaan suurempi
ja sen maailmaan voi sukeltaa unelmoimaan.
Afrikkalaisesta maalaustaiteesta tuttuja värejä löytyi
Hannele Lampisen Riisin
kasvatusta työstä. Hahmot
rikastuttivat kuvaa, mutta
maisema taittui enemmän
suomalaisen
havumetsän
sävyin.
Pyhtään Taideseuran vuosinäyttely on esillä kirjaston
monitoimisalilla lokakuun
ajan kirjaston auki ollessa.
Kannattaa antaa paikallisen
taiteen tulla lähelle ja koskettaa.

Kaunissaari odottaa kumppania kehittämään.

Pyhtää käynnisti
kumppanihaun

Hannu Lehtinen

Pyhtään kunta hakee kumppania kehittämään
Kaunissaaren satamaa.
Siltakylä
Hannu Lehtinen

Kumppanilla kunta tarkoittaa yrityksiä tai investoija,
joilla on taloudelliset edellytykset kehittää sataman
palveluita. Kaupallinen intressi täytyy olla merkittävä,
sillä ennen toimivaa satamaa, Kaunissaareen täytyy
investoida merkittävästi.
Mediassa pian kaksi vuotta
näkyvissä ollut saaren aallonmurtajan laajennushanke
voidaan sanoa olevan edelleen kesken. Satamassa veden pumppausliike on niin
voimakasta, ettei siellä voi
olla turvallisesti rantautuneena.
Pyhtää kartoittaa potentiaaliset kumppanit, joiden
kanssa Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen voi
käynnistyä. Rakentaminen
voi pitää sisällään esimerkiksi saunarakennuksen, ravintolan sekä luonnollisesti
laiturit vierasvenesataman
käyttöön.
– Haussa on yrittäjähenkinen toimija, jolla on taloudelliset mahdollisuudet ja
edellytykset, verkostot ja
osaaminen kehittää, inves-

toida ja operoida sataman
palveluita. Tavoitteena on
tehdä Kaunissaaresta Itäisen
Suomenlahden houkuttelevin matkailu- ja veneilykohde, kertoi kunnanjohtaja
Jouni Eho.

Kartoitamme kumppanihaulla nyt kiinnostuneita tahoja
ja kartoitamme alustavia
ideoita, totesi Eho. Ideaalitilanteessa Pyhtäälle löytyy
kaupallinen kumppani, joka
ottaa kokonaisvastuun sata-

innovatiivisia ja ennakkoluulottomia ideoita, entä
kuinka paljon edellytätte
rahaa?
– On selvää, että ulkomerellä sijaitsevaan saareen
investoiminen
edellyttää

Haussa on yrittäjähenkinen toimija,
”jolla
on taloudelliset mahdollisuudet

ja edellytykset, verkostot ja osaaminen
kehittää, investoida ja operoida
sataman palveluita.

”

Jouni Eho, Pyhtään kunnanjohtaja
– Vuokrasopimus tullee olemaan vähintään 20-30 vuotta, referenssinä Lökören
satama Pyhtäällä. Haemme
Kaunissaareen sitoutunutta
kumppania, sanoi tekninenjohtaja Janne Kaulio.
Mitä kumppanilta edellytetään? Kuinka yksityiskohtaisia suunnitelmia ja millaista rakentamista, koska
tarjotaan rakennusoikeutta?
– Edellytämme kumppanilta
osaamista, näkemystä, kokemusta sekä taloudellisia
valmiuksia.

mapalveluiden operoinnista.
Onko museovirastolla sanomista siihen, mitä ja minkälaista Kaunissaareen rakennetaan?
– Kunta edellyttää, että rakentaminen
kunnioittaa
saaren perinteitä, mutta toki
luovuudelle halutaan jättää
tilaa.
Kaavassa olevat rakennustapamääräykset
ohjaavat
myös rakentamista. Kunta
ei ole keskustellut vielä Museoviraston kanssa Kaunissaaren kehittämisestä.
Etsitte toimijoita, joilla on

kumppanilta taloudellisia
valmiuksia, osaamista, verkostoja ja kokemusta rahoituspuolelta. Uskomme, että
tällainen kohde tulee vetämään puoleensa intohimoisia veneilystä kiinnostuneita
investoreita, joilla kenties
on vieläpä tunneside alueeseen.
Kaunissaari ei yksin riitä
kääntämään veneilyliikennettä Itäiselle Suomenlahdelle. Keitä muita olette
saanut mukaan kehittämään
satamaverkostoa?
– Itäinen Suomenlahti tulee

Rantautuminen hiekkakentälle.
kehittymään investointien ja
palvelutason nousun myötä.
Pyhtää on ottanut johtavan
roolin kehittääkseen kohteita, kuten Kaunissaari, Keihässalmi sekä Versso.
Kunnan järjestämässä infotilaisuudessa lokuun alussa
oli viitsentoista kiinnostunutta, joista osa myös tosimielellä. Yrittäjiä oli monipuolisesti, niin matkailun
toimijoita, investoijia kuin
rakennusalan edustajiakin.
Kunnanjohtaja Eho oli tilaisuuden jälkeen luottavainen, että itse tarjouskilpailuun saadaan osallistujia.
– Esiin nousivat odotetusti
mm. idyllistä saaristolaiskylää mukaileva rakennustyyli, sataman aallonmurtajan
viimeistely ja aikataulu, sataman syväys, veden päälle
rakentaminen, kunnan aktiivinen rooli prosessissa,
vuokrataso, investointien
jaksotus, Eho luetteli. –
Keskustelu oli antoisaa ja

varmasti sekä kunta, että
paikalla olevat tahot saivat
paljon eväitä jatkosuunnitteluun.
Kunnan puolelta hanke etenee siten että tunnusteluja
käydään eri tahojen kanssalokakuun puoliväliin, minkä
jälkeen aloitetaan varsinaisen kilpailutuksen järjestäminen.
– Tavoitteena on, että kilpailutusprosessi olisi käyty
läpi vuoden alkuun mennessä. Samanaikaisesti kunnan
tekninen osasto selvittää
aallonmurtajan
loppuunsaattamiseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia ja osana
vuoden 2021 talousarviota
ja investointisuunnittelua
teemme tarvittavat budjettivaraukset.
Kunnanjohtajan mukaan on
realistista odottaa, että kehittäjäkumppani olisi valittu
vuoden 2021 alkupuoliskolla. Sen jälkeen itse suunnittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa.
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Varaudu talventuloon!
Nyt on oikea hetki ostaa uudet,
turvalliset
talvirenkaat!
Varaa syksyinen loma Rankista!
Majoitushinnat alkaen: ke-su tai su-ke (4 yötä)
Kasarmin tuvissa 129 €/ hlö
Rivitalo kaksiossa 290 €/huoneisto
Liinavaatteet sisältyvät hintaan.
Varaa majoitus puhelimitse
Myynti 044 055 7493 tai Rankki 044 7150 150

Majoitu kuukausi Kirkonmaassa!

Tarjous koskee uusia varauksia!
Myymme ja varaamme majoitukset varausjärjestyksessä.
Tee varaus majoituksesta viimeistään 2 arkipäivää
ennen majoituksen alkua.

Majoitushinnat alk.
Rivitalo kaksiossa 320 €/kk
(+vesi ja sähkö, ei sisälly hintaan)
Varaa majoitus puhelimitse; myynti 044 055 7493
Myymme ja varaamme majoitukset varausjärjestyksessä.
Tee varaus majoituksesta viimeistään 2 arkipäivää
ennen majoituksen alkua.
Tarjous voimassa 31.3.2021 asti

Tarjoamme myös kuljetuksia taksiveneellä
numerossa 044 055 7493.

Tarjoamme myös kuljetuksia taksiveneellä
numerossa 044 055 7493.

rankki.fi

kotkansaaret.fi
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TARJOUS VOIMASSA LOKAKUUN 2020

Kyminlinnantie 22, Kotka
p. 05 2264 100

TILAISUUKSIIN!

SAMPO p 044 7165774
KARHULANHOVI p 044 7333 100

UUSI KAHVILA AVAUTUU
PIAN...
KYMINLINNANTIE 22
!

JA
OPAKETTE

S HUOLT
KYSY MYÖ

PIENKONEHUOLTO & PIENKONEHOTELLI
- Tuo laitteesi hotelliin, jossa se
huolletaan ja säilytetään
-Ruohonleikkuri 20€/kausi + 10€ pesu,
ajettava leikkuri 39€/ kausi + 18€ pesu
- Myös muille laitteille, pyydä tarjous!
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Pekka Vainio

Ilmestymispäivä keskiviikko 14.10.2020

Urheilu ja
energiamarkkinointi
yhteistyöhön
Kotkan Energia Oy ja
suomenmestarijoukkue
Peli-Karhut toteuttavat
yhdessä kampanjan, jollaista
ei ole ennen nähty.
Kotka
Karhulalainen

Titaanit vankistaa peräpäätään joulutaukoon saakka Samuli Niinisaarella.

Samuli Niinisaari
lainalle punanuttuun
Kotkan Titaanit vahvistuu joulutaukoon saakka
kestävälle lainalle Brownin yliopistosta
Kotka

Vahvistukseksi
saapuu
Yhdysvaltain NCAA-sarjasta puolustaja Samuli Niinisaarella.
Suomi-sarjassa tällä hetkellä 8. sijalla majaileva
Kotkan Titaanit vahvistaa
pakkikalustoaan
todella
merkittävällä tavalla, kun
viime vuodet Yhdysvalloissa kiekkoillut Haminan
Kiekkoympyröiden kas-vatti pukeutuu joulutaukoon
saakka kestävän lainasopimuksen turvin punanuttuun.
Niinisaaren piti alun perin jatkaa kiekkoilua myös
käynnissä olevalla kaudel-

la Providencessa, Rhode
Islandin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevassa
Brownin yliopistossa, mutta koronaviruspandemian
vuoksi NCAA:n sarjat
aloittavat toimintansa vasta
aikaisintaan vuoden 2021
puolella.
Sen myötä etäopiskelijana
syyslukuvuoden Suomessa
ja kotikaupungissaan Haminassa viettävä puo-lustaja
etsi itselleen ei-ammattilaistasolla pelaavaa seuraa, jossa pitää tuntumaa yllä.
– Selvittelimme pitkään
Niinisaaren mahdollisuutta
pelata Titaaneissa ja Suomi-sarjassa, sillä säännöt
ovat ehdottomat – mikäli

sinulla on yksikin ammattilaistason sarjassa pelattu ottelu vyölläsi, ei pelioi-keutta
Yhdysvaltain yliopistourheilun kattojärjestön alaisiin
sarjoihin enää heru, kommentoi punanut-tujen manageri Juho Hannukainen.
Viime kaudeksi Brownin
yliopistoon opiskelemaan
ja pelaamaan siirtynyt Niinisaari tilastoi NCAA:ssa
lopulta tililleen yhteensä 29
runkosarjaottelua tehopistein 1+3.
– NCAA:n pääsarjan, jossa
Niinisaaren edustama Brownin yliopistojoukkue pelaa, peli- ja luistelu-tempo
on todella hurja. Siellä ko-

rostuvat eritoten luistelutaito -sekä kestävyys ja nopeat
hoksottimet, joista Samuli
on jo jääharjoituksissamme
antanut varsin vakuuttavia
viitteitä, Hannukainen selventää.
Titaaneille Niinisaaren saaminen mukaan pelaavaan
kokoonpanoon on erittäin
tärkeä asia.
– Yhtään kaunistelematta
sanon, että saamme nyt riveihimme yhden tämän sarjan parhaimmista puo-lustajista, josta on luonnollisesti
meille todella iso apu, titaanimanageri täräyttää naama
peruslukemilla.

Nuorten yrittäjien
tapaaminen Kotkassa
Nuoria yrittäjiä kutsutaan
verkostoitumaan Kotkan klubille.
Hampurilaisia ja hyvää
seuraa on tarjolla torstaina
15.10. kello 17.30 alkaen
Kotkan klubilla. Tilaisuuteen kutsutaan kaikkia nuoria, alle 40-vuotiaita yrittäjiä
Kotkan–Haminan seudulta.
Nina Utter kertoo oman
nuoren yrittäjätarinansa ja
tunnelmia tämän hetken ravintola-alasta.
– Tilaisuudessa on luvassa
verkostoitumista ja vertaistukea, hyvää seuraa ja vielä

parempaa ruokaa, lupasi järjestöpäällikkö Tuula Makkonen Kymen Yrittäjistä.
Tilaisuus on maksuton,
mielellään ennakkoilmoittautuminen
tuula.makkonen@yrittajat.fi. Tilaisuuden järjestää Kymen
Yrittäjät ja Kotkan Yrittäjät
ry.

Peli-Karhujen ja Kotkan
Energian kampanjan nimi
on ”Äänestä Energisin pelaaja!”. Kampanjan ideana
on yhdistää Koripallo, Kotka ja Energia, uudella ja
näyttävällä tavalla. Perinteisen laitamainoksen sijaan,
yhtiö päätti toteuttaa yhdessä kotkalaisen Mediatehdas
Dakarin kanssa jännittävän
ja epäsuomalaisen kilpailun.
– Olimme vuosikausia toimineet sponsorina tietyn
kaavan mukaan. Haluamme tukea paikallisia seuroja näinä vaikeina aikoina ja
samalla nostaa esiin ihmisiä
yhtiön ympäriltä. Yhteistyökumppanit ovat meille
ensiarvoisen tärkeitä, he
ovat kasvot ja kädet yhtiön
seinien ulkopuolella. Mieletön markkinapotentiaali,

jota haluamme hyödyntää
uudella tavalla. Meidän
mielestämme nyt tarvitaan
erilaista näkyvyyttä, sellaista, josta hyötyvät kaikki:
koripalloilijat, Kotkan kaupunki ja Kotkan Energia,
kertoi Annika Aalto, Kotkan Energian markkinointija viestintäpäällikkö.
Kampanja koostuu 11 pelaajan videoista, jossa nähdään jotain sellaista mitä
suomalaisessa naiskoripalloilussa ei ihan joka päivä
näe.
Pelaajat olivat täydellä sydämellä mukana videoiden
teossa. Koko joukkueen
johto oli myös sitoutunut
projektiin, mikä tullaan näkemään myös videolla.
– Pelkäsin niin, että…,
kommentoi päävalmentaja
Roope Mäkelä.

MONIPUOLISESTI &
AMMATTITAIDOLLA
KELLOSEPÄN TYÖT
- pariston vaihdot - huollot (myös seinäkellot)
- varaosat - arviointi
KULTASEPÄN TYÖT
- korjaukset - suunnittelu ja muutostyöt
KAIVERRUKSET
HELMIEN PUNONTA
KORVIEN REIÍTYS

VERKKOKAUPPA AUKI 24/7
www.karhulanhelmi.fi
Et.Karjalantie 5
48600 Kotka

TILAA LEHTI
jakelualueen ulkopuolelle

lehti@illuusio.fi

|

Lähetyskulut 2,40 € / lehti

Ystävällistä huolenpitoa
yksilöllisesti
yksilöllisest

lä
l
ö
m
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ä
L
Kiireettä
VARAA ILMAINEN
TUTUSTUMISKÄYNTI

Hoivapalvelu Airi Hyvönen
hoiva-airi.fi /p. 0405550885
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Milloin rakkaus
on sopimatonta?

VANHAA
KARHULAA

Ella Laurikkalan viides romaani on
kolmiodraama, mutta myös kertomus
surusta ja yksinäisyydestä.
Iiris Lehtinen

Karhulalainen
vuonna 1971

Sinisellä painettu lehti erottui kaikista
vuoden aikana painetuista mustavalkoisista
Karhulalainen–lehdistä.
Karhulalaisessa kirjoitettiin joulun alla vuonna 1971
vähittäiskaupasta ja sen ongelmista, Kymen Yrittäjien
kokoontumisesta ja mitaleista. Aikakauden mainontaa edusti muun muassa 7
veljestä olut ja huvinpäiten
kielipäätä kasettisoittimella.
Erkki Häkämiehen artikkeli Vähittäiskauppa ja sen
ongelmat on saanut jälleen
vuonna 2020 yllättävää
ajankohtaisuutta. Kaupan
suuret keskittymät eivät olekaan niitä paikkoja, jotka
vetävät kuluttajia.
”Kaupan rakennemuutoksesta on viime aikoina puhuttu paljon. Valitettavasti
useimmat
puheenvuorot
ovat sisältäneet selvän tendenssin johonkin suuntaan.
Kuluttajia ei ole täysin objektiivisesti informoitu siitä,
mitä kaupan piirissä oikein
on tapahtunut ja tapahtumassa. Kuluttajan kannalta
olisi myös välttämätöntä
tietää, mitkä ovat kaupan
muutosprosessien todelliset

syyt. Käytettävissämme ei
ole alueittaisia selvityksiä
vähittäiskaupan sijoittumisedellytyksistä ja sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Erityisesti yhdyskuntasuunnittelu tarvitsisi huomattavasti lisää uusia tutkimustuloksia
vähittäiskaupan
sijoittumisesta ja sen yleisistä edellytyksistä. Suunnittelijoiden ja vähittäiskaupan välillä tulisi vallita
jatkuva mielipiteiden vaihto. Se puolestaan edellyttäisi kummaltakin osapuolelta
uutta aktiivisuutta.”
Kymen Yrittäjien sääntömääräisessä syyskokous ja
Haminan Liikemiesyhdistyksen vaalikokous pidettiin
Haminan Seurahuoneessa.
Kokouksien päätyttyä piti
Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Matti
Kaleva esitelmän ”kuumasta aiheesta” uudet verolait.
Kymen Yrittäjät ry:n kokouksen avasi puheenjohtaja, sosiaalineuvos Urho
Saariaho mainiten mm, että

eilen Lahdessa perustettiin
yrittäjien aluejärjestöjen liitto. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin sosiaalineuvos
Saariaho ja hallitukseen Haminasta kauppaneuvos Onni
Paavola,
toimitusjohtaja
Veikko Tähti ja toimitusjohtaja B. Hartikainen.
Karhulalainen
korosti,
että tämä on tiedotuslehti.
Ilmoittaminen on tiedottamista, jota me kaikki tarvitsemme.
Yksilöllinen palvelu, jona
koette etuna käytännössä. Karhulassa suuri osa
kauppaliikkeistä
sijaitsee
Karhulan Kauppa-aukion
ympärillä. Liikkeiden keskittymä torin ympärillä avaa
todellisen tavaratalon, jonka
vertaa saa hakea.
Edullisuutta, jossa säästätte
rahaa. Jokainen yksittäinen
Kauppa-aukio liike edustaa
pitkälle vietyä erikoistumista omalla alallaan.
Onnellinen ostos – onnellinen joulu.

Ella Laurikkalan romaani Isä, poika ja pojan vaimo on kertomus vähitellen
kehittyvästä
kolmiodraamasta, jonka kaikki kolme
päähenkilöä ovat tahoillaan
yhtä hukassa. Vaimonsa
yllättäen menettänyt Harri
päätyy viettämään paljon
aikaa miniänsä kanssa surutyötä tehdessään. Miniä
Krisse on viikot yksin kotona puolisonsa Teron ollessa
töissä Tukholmassa, jossa
häntä vaikuttaa pitävän jokin muukin kuin vain työ.
Krisse itse taas vaikuttaa
hukanneen osan itsestään
jonnekin opintojen, töiden
ja puolison urahaaveiden
muodostamaan suohon. Jokainen kolmikosta on omalla tavallaan yksinäinen.

Laurikkala kertoo isän, pojan ja miniän muuttuvista
väleistä ja sisäisistä konflikteista osuvasti ja elävästi.
Vaihtuva kertoja sopii erinomaisesti tarinaan, joskin
kolme kertojaa olisi riittänyt. Neljäs, melko yllättävä
kertoja on tarinan kannalta
turha, vaikka paikoin tarjoaakin kevennystä. Myös
sivujuonteissa on osia, jotka
jäävät harmillisen irrallisiksi kokonaisuudesta ja olisivat kaivanneet joko lisää
lihaa luiden ympärille tai
kokonaan oman kirjan. Keskuskolmikon suhteissa olisi
ollut riittävästi jännitettä
kannattelemaan läpi teoksen
omillaan. Kaiken kaikkiaan
Laurikkala kuvaa kuitenkin
tunteita tarkkanäköisesti ja
Isä, poika ja pojan vaimo on
viihdyttävää luettavaa.

ELLA
LAURIKKALALTA

on ilmestynyt
tänä vuonna romaani
Isä, poika ja
pojan vaimo.
Siirtolainen ilmestyi
vuonna 2018.
Laurikkala on
aikaisemmin julkaissut
trilogian, johon
kuuluvat teokset Rajalat,
Rullakatu ja Pitkäkatu.

Ella Laurikkala:

Isä, poika ja pojan vaimo.

Kansi ja taitto:
Jaana Rautio

ISBN 978-952-355-055-1
Kustantaja Reuna Oy.
2020

Onnenapilaa
etsimässä

Kotkan seudun puutarhaseuran
juhlakirja.
Kotka
Hannu Lehtinen

enemmän myös kosketusta
luontoon”.

Tammikuussa sata täyttänyt Kotkan seudun puutarhaseura julkaisi juhlakirjan. Sen on toimittanut
Ulla-Maija Sievinen. Kirja
käy puutarhan vuodenkiertoa läpi kronologisesti
tammikuusta joulukuuhun.
”Kirjan tekijöiden lähtökohtana on rakkaus puutarhaan.
Jokaisen kuukauden kohdalla on myös kalenteri ja
tilaa omille muistiinpanoille. Kirja on kuin portti, joka
avataan puutarhaan”, totesi
takakannen teksti.

Onnenapilaa
etsimässä
kahlaa vuoden läpi kuukausi kuukaudelta. Se alkaa
tammikuusta, joka on puutarhureiden ja unelmoijien
suunnittelun aikaa. Jokaisen kuukauden kohdalle on
myös nimetty kuukauden
kukka ja toimittaja on hakenut siihen sopivan runon.
Sivuilla kommentoimassa
ja omasta puutarhan hoidostaan on kertomassa lukuisat
seuran jäsenet, jotka esittelevät omia puutarhojaan.
Siellä täällä on pohdiskelua
ja ajatelmia. Kuvataiteilija
Katarina Ögårdin Hoidan heikot puut kuntoon
on hauskan voimauttava
teksti. ”Olen puufriikki.
Olen hankkinut puutarhaani
säälittäviä huonokuntoisia
puita, jotka oat viihtyneet
ja vahvistuneet hoidossani.
Kun hankin katsura-puuni,
se oli hyvin huonossa kunnossa, lyijykynän kokoinen. Nyt se on valtavan iso
puu.”

Hiukkanen historiaa on
sivunmittainen
kuittaus
Kotkan
puutarhaseuran
historiaan. Sinänsä mielenkiintoiseksi historian tekee
konteksti Kotkan nykyiseen
maineeseen puistokaupunkina. Puutarhoja on vaalittu
ja pidetty puutarhanäyttelyjä. Kotkan kaupunginjohtaja Martti Viitasen puheesta
seuran
40-vuotisjuhlassa
nousee esiin keskeinen syy
teollisuuspaikkakunnan puutarhojen ja kasvien kauneudelle. ”Voimakkaasti edistyvän teknillisen kehityksen
keskellä ihminen kaipaa yhä

Teoksessa on runsas kymmenien kuvien kuvitus,
kuvaajat mainitaan vuosikirjamaisen
kuivakassa

puheenjohtajan tervehdyksessä. Joukossa on upeitakin kuvia, joiden kuvaajien
muitakin töitä mielellään
seuraisi, mutta nyt yksilöinti on sivuutettu varsinaisia
kohteita korostaen.
Kaikkiaan Onnenapilaa etsimässä on enemmän kuin
seuran juhlakirja, se on
kiinnostava tietokirja, joka
mahdollistaa lukijalle vuorovaikutteisuuden kuukausittaisten vinkkien, faktojen
ja muistiinpanosivujen kautta.

ONNENAPILAA
ETSIMÄSSÄ
Kustantaja

Kotkan seudun
puutarhaseura

Toimittaja

Ulla-Maija Sievinen

Taitto

Anne Puntila
ISBN 978-952-94-3212-7
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Haastattelu ja kuvat Daniel Neyai

Torilla
kysyttyä
Karhulalainen
kysyi torilla
lämmin
kesäinen keli
jatkuu,
huolestuttaako
ilmasto?

RS KOURU




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025
Ilpo Sihvonen

Siba Elfesh

Ei huolestuta. Kun olet sen
verran jo vanha, huutamalla se
eletään. Sadan vuoden päästä
tämä on ihan toisenlaista.




Ei huolestuta.

Haastajat tähän päivään



yrityksiltä sekä
yksityisiltä
paikkakunnan
parhain hinnoin.

UNINOVA OY

Haminan Satama, Syväsatamantie 26

Puh. 050 518 7852





OSTAA ROMUA

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

    


 

Ninja Puumalainen (vas.), Daniella Neyai ja Daniel Neyai.

Alueen suurin romukauppa

SOITA JA TARJOA!

 

KATSO AJO-OHJEET : WWW.UNINOVA.FI

Karhulalainen sai kolme nuorta toimitusharjoittelijaa kertomaan maailmasta.
Karhula
Hannu Lehtinen

Karhulan lukion yrittäjyyslinjalla viimeistä vuotta
opiskelevat Ninja Puumalainen, Daniella Neyai ja
Daniel Neyai ottivat haasteen vastaan, kun koulun
kautta haettiin lehtityöstä
kiinnostuneita. Kokemusta
varsinaisesta lehtikirjoituksesta heillä ei ole kenelläkään. Ninja kertoi viime
vuonna tehneensä NY-yrityksen nettisivuja ja mainoksia.
– Minulla oli kavereiden
kanssa viime vuonna pakohuoneyritys Haminassa,
Puumalainen totesi.
Daniellalla ja Danielilla on
perusteilla tämän lukuvuoden aikana Nuori yrittäjyys

–ohjelman NY–yritys.
– Ajatuksissa on sovellus,
jolla annetaan opiskelijoille erilaisia vinkkejä, Daniel
kertoi.
Koulun lisäksi ehtii jonkin
verran elää muutenkin. Kavereiden tapaamisen rinnalla Ninja käy keikkatöissä ja
Danielin harrastuksiin kuuluu salilla käynti sekä VPK.
Daniella kainosteli, ettei
harrastuksia ole oikeastaan
kuin musiikin kuuntelu.
Kotkan saarella ja Länsi-Kotkassa asuvat nuoret
liikkuvat päivittäin kouluun
Karhulaan ja siten näkevät
Karhulan arkea jatkuvasti. He tulevat kirjoittamaan
lehteen muun muassa torigallupia, urheilujuttuja ja
nuorisosta.

– Harvoin itse nuoret lukevat paperilehteä, Ninja
kommentoi. –Vinkkinä voisi perustaa Instagram–kanavan. Nuoret lukevat enemmän some–kanavia.
Heti ensimmäisessä tapaamisessa vanhalle, vuodesta
1958 ilmestyneelle lehdelle
heitettiin haaste tulla nykyaikaan. Katsotaan, kuinka
nopeasti päästään.
– Toimitustyö voi olla mukava lisä koulun ohella ja
varmasti hyödyllistä muutenkin, Ninja Puumalainen
kuvasi mielenkiintoa lehtityöhön.
Nuorille toimittajille voi ehdottaa juttuaiheita joko heidät kohdatessaan tai lähettämällä juttuvinkkejä lehti@
illuusio.fi.

MIELIPIDE

Kotkan Yrittäjät itäisen
rantaradan puolesta
Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut jatkavansa Itäisen suunnan
raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjauksen
pohjalta. Yrittäjät suunnitellun rantaradan varrella
sen sijaan ovat kautta linjan kannattaneet vaihtoehtoa Itäisestä rantaradasta,
Porvoon, Loviisan, Kotkan
ja Luumäen kautta. Hallituksessa tätä päätöstä tai
ilmoitusta ei ole käsitelty ja
se tuli yllätyksenä – usealle
ministerillekin.
Itärata on jo olemassa.
Miljardi-investoinnin tekeminen muutaman minuutin

ajansäästön vuoksi Kouvolaan tai Kuopioon olisi
vastuutonta varojen käyttöä
tässä taloudellisessa tilanteessa. Liikennepoliittisesti
raideyhteys itään on tärkeä
ja hallituksen tulee tehdä
lopullinen päätös, ei yksittäisen ministeriön, eikä
varsinkaan puutteellisten tai
virheellisten tietojen pohjalta.
Itäinen rantarata tukisi
koko alueen ympäristökehitystä, vientiteollisuutta,
satamia, transitoliikennettä
ja matkailua sekä monipaikkaista työskentelyä ja
asukkaiden liikkumista. Se
olisi myös tärkeä osa Suomen raideverkoston laajene-

mista uusille alueille, josta
sekä ihmiset, yritykset että
ympäristö ja maamme ulkomaankauppa hyötyisivät.
Nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa olisi käsityksemme mukaan äärimmäisen
tärkeätä panostaa pitkäjänteisesti ja vahvistaa täten
merkittävästi
kaakkoisen
alueen kehittymistä.
Kotkan Yrittäjät ry
Johan Bardy
puheenjohtaja
Raimo Pippola
varapuheenjohtaja

Sakari Welin
Minua ei huolestuta ilmastonmuutos. Tietysti joissain
kohdissa se on, mutta ei se
pohjolassa ole niin vaarallista.
Sehän on maailmanlaajuinen
ongelma, mutta pohjolassa se
tekee lämpimämmän ilman,
niin se ei minua haittaa. Kun se
alkaa varsinaisesti haittaamaan,
sitten minä olen jo mullan alla.
Jossain vaiheessa se on pakko
korjata, kun se vaikuttaa tulevia
sukupolvia.

Esimerkkinä tämä kaupunki, kun katsoo ympärille, täällä on liikaa
autoja.Täällä pitäisi tehdä suljettuja katuja, niin kuin Helsingissä,
jossa on osittain kävelykatuja. Siellä, missä on kävelykatuja on
fiksumpi.
Sähköautoja pitäisi lisätä ja hinnat pitäisi pistää alemmaksi, sitten
saamme hommat toimimaan. Ei se riitä, että me, vaan miljoonaa
ihmistä tai koko maapallo mukaan, muuten me pyörimme täällä
yrittämässä pelastamaan maailmaa ja muut eivät yritä mitään. Kun
lähtee tekemään, sitten tulee muita ihmisiä mukaan, sitten on
toimintaa joka puolella.

Kaakon RIA perustettu
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit yhdessä
etujaan ajamaan.
Kotka
Karhulalainen

Kaakkois-Suomen alueelle perustettiin Kaakon RIA
ry. Rakennusinsinöörit ja
-arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan
toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa
edustamiensa ammattikuntien
toimintaedellytyksiä
niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.
RIA-liiton tehtävänä on
huolehtia myös rakennusalalla toimivien jäsentensä

ammatillisen
valmiuden
kehittämisestä, jäsenkunnan työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnasta sekä
parantaa jäsentensä työnsaantimahdollisuuksia
ja
työskentelyedellytyksiä niin
yksityisellä kuin julkisillakin sektoreilla sekä yrittäjänä toimiville.
Liittoon kuuluu tällä hetkellä 17 alueellista jäsenyhdistystä. Kaakon RIA
ry kattaa maantieteellisesti
Etelä-Karjalan, Etelä-Kymen, Etelä-Savon sekä Pohjois-Kymen alueet. Kaakon
RIA ry hakee syksyn aikana RIA-liiton jäsenyyttä ja
aloittaa toimialueellaan jä-

Vihreät nimesi kaksi
kuntavaaliehdokasta
Pyhtäälle
Kotkan seudun Vihreiden
kaksikymmentä ensimmäistä ehdokasta julkistettiin
Kotkasta, nyt kaksi uutta
Pyhtäältä. Puutarhuri Jukka
Söderholm on jo kolmannen kauden valtuutettu ja




  
  

Allan ja Anne

tällä hetkellä myös kunnanhallituksen jäsen. Uutena
ehdokkaana lähtee insinööri, opettaja Sari Leppänen.
- Ehdokasjoukkoon odotetaan lisää ehdokkaita lähiviikkoina, totesi Söderholm.




- Ei ihan tavallinen autopesula -

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



  

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

sentoiminnan vuoden 2021
alussa. Alueiden yhdistymisen seurauksena voidaan
poistaa päällekkäisiä toimia
ja vähentää turhia kustannuksia sekä tehostaa, kehittää ja keskittyä alueen
jäsenpalveluihin ja alan kehittymiseen. Toiminta pyritään järjestämään alueella
yhteisin tapahtumin ja ajankohtaisin aihein niin uuden
tiedon kuin työmaakäyntikohteiden suhteen. Tiedon
ja kokemusten lisäksi sosiaalisena ammatillisena tavoitteena on verkostoituminen ja kollegiaalinen tuki.

Karhulalaisen sivulle
päivitetään myös uutisia
printtilehden
ilmestymisen välillä.

KÄY LUKEMASSA!




 

  


  

lehti@illuusio.fi
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KUSTANTAJA
Kotpytham Oy
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



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

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

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI

(korkeintaan
2000 merkkiä)

Valoa syksyn
pimeyteen!

 

044 2599 600

Karhulalaiseen

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry



Kyminlinnan�e 22 48600 Kotka

MIELIPIDEKIRJOITUKSET

PAIKALLISUUS
PÄÄASIASSA

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



Seuraava Karhulalainen
ilmestyy 11.11.2020
© Koskee Karhulalaisen
toimesta valmistettua aineistoa.
Noudatamme Julkisen sanan
neuvoston (JSN) periaatteita.
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SEURAAVA
KARHULALAINEN
ILMESTYY
11.11.2020
Valmis ilmoitusaineisto
tulee olla toimituksessa
4.11.2020 mennessä.
Valmistettava aineisto
2.11.2020 mennessä.
Ilmoitusaineisto
ja ilmoitukset
toimitetaan osoitteeseen
nina@karhulalainenlehti.fi

Liikunnan lumoissa Liisa Setälä ja Markus Hirvonen.

Tanssi on terveysliikuntaa
Tanssi ei ole vain taituruutta, se on myös terveyttä ja iloa.
Karhula
Mikko Vikman ja
Hannu Lehtinen

Televisiossa pyörii Tanssi tähtien kanssa, missä
päästään toisaalta ihailemaan taitavia tanssijoita ja
toisaalta seuraamaan iloisina, kuinka juuri aloittaneet julkkikset onnistuvat
vaihtelevasti ammattitanssijoiden kanssa. Olennaista
on kuitenkin nähdä kuinka
kokonaisvaltaista liikuntaa
tanssiminen on.
Tanssiminen on mieliä jakava laji. Toisten mielestä
se on harjoittelemattakin
helppoa, kun toiset eivät ole
valmiita astumaan jalallakaan tanssiparketin puolelle. Olennaista on kuitenkin
tanssin fyysinen haastavuus,
joka ei kuitenkaan vaadi ylinotkeita raajoja tai täydellistä rytmitajua. Tanssi on
harrastus, mistä voi innostua iästä, sukupuolesta, kuntotasosta tai tanssitaustasta
riippumatta.
Tanssi kohottaa kuntoa ja
sen vaikutusta voi verrata
reippaaseen kävelyyn. Tanssikurssin aikana vain liikutaan helposti 2–5 tuntia,
mutta harva lenkkeilee niin
pitkään. Tanssiminen käy
terveysliikunnasta vähemmälläkin.
1–3 kertaa viikossa 20–60
minuuttia kerralla. Jos tans-

sii viikoittain muutaman
tunnin kurssilla ja kerran
viikossa 4–5 tuntia lavalla,
peruskunto – tanssikunto –
kohenee puolessa vuodessa. Jalat eivät enää väsy, ei
hengästytä ja jaksaa tanssia
tauotta koko illan.
Tanssi harjaannuttaa tasapainoa, kehonhallintaa ja
koordinaatiota. Ennen muuta, tanssi vahvistaa lihaksia,
etenkin syviä vatsa- ja sel-

pohkeiden ja jalkaterien lihaksistolta.
Tanssiessa kipeät ja kiristyneet selkälihakset saavat
aerobista liikuntaa. Verenkierto vilkastuu, lihakset
saavat happea ja jomotus
usein hellittää. Selän hyvinvointia parantaa myös
se, että asentoa ylläpitävät
lihakset vahvistuvat tanssiharrastuksen myötä.
Kaatumista ehkäisevä vaikutus on, kun reaktiokyky

Tanssi
”
harjaannuttaa

tasapainoa,
kehonhallintaa ja
koordinaatiota. ”

kälihaksia. Hyvän tanssiasennon pitäminen parantaa
pienten, asentoa ylläpitävien
lihasten kestävyyttä sekä
hartia- ja käsivarren lihasten
sekä lapaluiden alueen ryhtilihasten kuntoa. Tanssiessa
kehittyy tanssijan ryhti.
Jalkojen lihasvoima kehittyy etenkin nopeissa lajeissa, joissa liike on joustavaa,
ponnistavaa ja suuntautuu
ylös ja alas. Hitaiden lajien
jalkatyöskentely ja tukijalan työntötekniikka vaativat
voimaa pakaroiden, reisien,

paranee. Tanssiessa tukipinta on pieni ja haastetta lisäävät liike eri suuntiin, oman
ja toisen ihmisen keho, sen
paino ja ohjaus sekä musiikki, joka säätelee rytmiä
ja tapaa liikkua yhdessä.
Tanssissa tulee suunnanvaihdoksia, pysähdyksiä ja
pyörähdyksiä. Liikkeiden
suunnat saattavat taitavan
viejän käsissä muuttua silmänräpäyksessä, ja hyvä
seuraaja pystyy hetkessä sulautumaan viejän tulkintoihin. Vastaavasti liukastuessa

tai kompastuessa tanssija
löytää tasapainon ja myötäliikkeet nopeasti.
Tanssijan luut vahvistuvat,
sillä erityisesti erilaiset hypyt, suunnanvaihdokset ja
väännöt lujittavat. Kaikenlainen tanssiminen, missä
ollaan jalkojen päällä hytkyttelemässä tahdissa, kuormittaa luita ja tekee niille
hyvää.
Rauhalliset,
pehmeiden
liikkeiden lajit, kuten rumba-bolero, hidas foksi ja
tango, samoin salsa, ovat
hyväksi nivelille. Eniten niveliä kuormittavat hyppivät
ja pomppivat lajit. Uusimpien tutkimusten mukaan
kevyet iskut tosin ovat hyväksi nivelrustolle. Usein
ihmiset turhaan arastelevat
vauhdikkaampia lajeja.
Tietenkin, mikäli on nivelkulumia tai muuten sattuu,
kannattaa ottaa varovasti.
Tanssi sopii kaikille, ylipainoisille, huonokuntoisille, jäykille ja jäyhille.
Moni ylipainoinen liikkuu
parketilla hyvin pehmeästi.
Tanssiminen on hyvä apu
painonhallintaan. Huonon
kunnon omaavan kannattaa
aloittaa rauhallisesti, lisätä
tehoa ja vaativuutta vähitellen.
Tanssista saa mielenvirkeyttä, se on monille salilla
kävijöille viikon kohokoh-

ta. Tanssi on keino päästä
irti arjesta ja tanssin kautta
pääsee tutustumaan luontevasti ihmisiin ja sosiaalinen

itsetunto kohenee. Tanssiessa sosiaalinen itsetunto
kohenee. Samalla tanssiliikunta on yksi parhaimmista
keinoista pitää puolta muistista ja hoitaa aivojaan monipuolisesti. Paritansseissa
yksinäinenkin saa olla lähellä toista ihmistä ja tuntea
kosketuksen elvyttävän voiman. Tanssi on kokonaisvaltaista itseilmaisua.
Tanssimisen voi aloittaa
siitä, mikä itseä kiinnostaa.
Baletti, salsa tai humppa,
kaikki käy. Lajeja tanssissa on paljon, joten siitä
tanssimisen aloitus ei ole
kiinni. Perustanssien, kuten
valssin, humpan tai foksin
liikekielellä oppii parhaiten
paritanssien askeltamista,
vientiä ja seuraamista.
Lähdeaineisto:
ET-lehti, Heli-Maria Wiik ja
Lotta Kvist

LÖYDÄ OMA TANSSISI
Zumba on hauska fitnesstunti, jonka askelet
perustuvat pääosin latinalastansseihin.
Body Jam on LesMillsin kehittämä yhdistelmä
eri tanssityyleistä.
SH´BAM BodyJam taas on uusi helpompi tanssillinen tunti, tavallaan popimpi versio zumbasta.
Kuubasta kotoisin olevaa viettelevää salsaa
harjoitellaan usein myös yksin, vaikka kyse onkin
paritanssista.
Latinaisvaikutteista syntynyt Bailatino on Satu
”Sutu” Markkasen ja Päivi Laukkasen kehittämä
tanssillinen liikuntamuoto, joka ei vaadi tanssitekniikan osaamista.
Afro on afrikkalaiseen tanssiperinteeseen pohjautuvaa energistä tanssia, jota tanssitaan avojaloin.
Hiphopissa eli katutanssissa rytmi ja sillä leikittely
ovat olennainen osa koreografiaa. Rentoon tanssiin
on nykyään sekoittunut useita muita tansseja.
Street dance taas on hip hop -tanssin ja
showtanssin sekoitusta. Myös tämä tanssi sekoittaa
eri tyylejä.
Nimessään cabaret-sanaa kantavalla tanssitunnilla,
kuten esimerkiksi Elixian Cabaret Strip -tunnilla
saatetaan tanssia esimerkiksi showjazzia.
Sirkusmaailmasta peräisin olevassa tankotanssissa kieputaan pääasiassa nimensä mukaisesti tangon ympärillä. Lajiin voidaan sekoittaa myös
itämaisia tansseja, balettia ja burleskia.

