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Keskity tärkeimpään
Anna ammattilaisen huolehtia 

yrityksesi taloushallinnosta

044 055 7481    www.rrtili.fi 
Heikinkatu 7, Datariina  | Kyminlinnantie 22, Karhula

Kotka, Ruukinkatu 5
Hamina, Helsingintie 1 B 26

kotkan.tyoterveys@kotkantyoterveys.�
www.kotkantyoterveys.�
puh.  020 787 0890

 • paikallinen
  yhteistyö-
  kumppani
 • erikoistunut
  työterveys-
  huoltoon ja
 yritysten
  työhyvinvoinnin
  kehittämiseen 

Uutuutena
fysioterapiapalvelut

yksityis- & yritysasiakkaille
Soita & varaa aika puh. 020 787 0890

METSÄN
OMISTAJAN

MAALISLAUANTAI
14.3 klo 10.00 -14.00 
Honkalan hiihtostadion

Tervetuloa koko perheen 
metsänomistajatapahtumaan Honkalan 

hiihtostadionille (os. Honkalantie 12)

PONIRATSASTUSTA 
PERHEEN 

PIENEMMILLE!
SÄÄVARAUS

MÄENLASKUA

JA

METSÄNHOITOYHDIST YS 
KYMENLAAKSON

Metsäasiantuntijat
Terhi Tuominen ja 

Jani Sadinsalo
haastattelussa!

AMPUMAHIIHTORATA!
Tule testaamaan, onko 

sihti kohdallaan aidolla 
ampumahiihtoaseella.

Haasta parhaat ja voita metsuri 
päiväksi metsään!

HIIHTOKOULUA!
Ota omat sukset tai seuraa 

opetusta kuunteluoppilaana! 
Sopii aikuisille ja lapsille!

Opettajana
ampumahiihtolupaus 

Viljami Pätäri
SÄÄVARAUS 

KAHVIA, MAKKARAA JA MUNKKE JA 
200:lle ensimmäiselle!

metsänhoitoyhdistys 
KYMENLAAKSO

TERVETULOA!

www.mhy.fi/kymenlaakso 

Karhuvuoren TERVEYSPALVELU Ky

 Fysikaaliset hoidot
 Lääkintävoimistelu
 Lääkintävoimistelijan kotikäynnit
 Hieronta ja hermoratahieronta
 Nikama ja nivelkäsittelyt

Avoinna myös iltaisin.
Päivystys ilt. ja vkl. 040 - 747 5733

www.terveyskarhu.fi

VELHONTIE 1,  PUH. (05) 260 1711

Maanmainiosta savusaunasta kinkkua.
Maistuvaa maalaishyytelöä.  
Kassiin lihaisat makkarat.

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

Lauantai: Karhulan tori klo 8-12

Yksittäinen kansalainen 
voi vaikuttaa globalisaa-
tioon omalla käyttäytymi-
sellään. Asioimalla oman 

YT-neuvottelut  
 sivu 3

Laskiaisrieha  
 sivu 4

Koronaviruksen 
vaikutuksia   
 sivu 13

Maapalloistumisen ongelmia
Karhulassa on näkyvissä globalisaation eli 
maapalloistumisen hyvät ja huonot puolet.

paikkakunnan kivijalkakau-
poissa jokainen voi vaikut-
taa palvelujen säilymiseen 
Suomessa. Jokainen verk-

kokauppa-asiointi on kohti 
globalisaatiota, vaikka ostos 
tulisikin lopulta itse noudet-
tavaksi lähiseudulta.

” 
Halutaan positiivisesti 

ja kannustavasti sanoa, 
ostakaa paikallisilta. ”

Päivä Leijamaa, yrittäjä

Jatkuu sivulla 2.



32 Ilmestymispäivä keskiviikko 11.3.2020 | nro. 3/2020Ilmestymispäivä keskiviikko 11.3.2020 | nro. 3/2020

 

KAHDET
LASIT

YKSIEN
HINNALLA

ostaessasi
vain

yhdet lasit,
saat -25%

loppusummasta
voimassa
28.4. asti.

Vapaita aikoja silmälääkärille
LÄÄKÄRIN JA OPTIKON AJANVARAUS puh. 05 262 926

Ajanvaraus myös netissä
www.fennooptiikka.fi

Minna & Mikko
Karhula 

Reijo Ahonen
19.3., 2.4. ja 16.4.

Alexander Ehrnrooth
26.3. ja 8.4.

Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17
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Kalliomäen tila, Huruksela • Puh. 050-533 5702 • www.kapukallio.fi

Tuoretta karitsanlihaa läheltä!Tuoretta karitsanlihaa läheltä!

Pääsiäinen lähestyy hurjaa vauhtia, joten varmistathan herkut pöytääsi pian!
Tilamme tuottaa huippulaadukasta niittykaritsanlihaa® Suomen alkuperäisrotuisesta suomenlampaasta.
Saatavilla neljää erilaista karitsasettiä perinteisestä paloittelusta luuttomaan. Pääsiäiseksi saatavilla myös
suussasulavia palvattuja lampaan viuluja. Lue lisää karitsaseteistä ja muista lihatuotteista kotisivuiltamme.

Tilaa herkullista karitsanlihaa suoraan tuottajalta!

Varaudu pääsiäiseen, varaa Kalliomäen niittykaritsaa!

Karhulan ääni kuuluviin
Karhulalaisen missio on 
olla karhulalaisten ihmisten 
ja yritysten äänenkannatta-
ja, Karhulan ääni Kotkan 
seudulla. Näin on Karhulan 
Liikkeenharjoittajat julis-
tanut lehden missioksi jo 
1958, kun lehti alkoi il-
mestyä. Karhulan ihmisten 
ja yritysten ääni haluaa ko-
rostaa Karhulan näkökul-
maa Kotkassa, seudulla ja 
maailmassa. Se on puolesta 
puhuva ääni, joka nostaa 
eteenpäin katsovia, positii-
visia asioita esiin. 
Monille muun Suomen 
asukkaille tai keski-eu-
rooppalaisille tunnetumpi 
nimi on Karhula kuin Kot-
ka. Luonnollisesti johtuen 
maailman kuulusta teolli-
suusperimästä ja brändeistä. 
Pidetään se niin ja Karhula-
lainen -lehti haluaa kannus-
taa uusien Karhula -nimen 
alle syntyviä tuotteita ja pal-
veluja.

Osallistu joukkoliikenne 
-kyselyyn

Professori Sami Moisio 
arvioi Kunnallisalan ke-
hittämissäärtiön Polemiik-
ki-lehdessä maakuntien kes-
kisuurten keskusten olevan 
uhan alla. Kymenlaaksossa 
kehitys on näkynyt molem-
missa kaupungeissa. Moi-
sion mukaan kakkoskes-
kukset kärsivät suorastaan 
investointivajeesta. Meillä 
investointeja on viimeisen 
vuoden aikana tullut, mutta 
ne eivät välttämättä tuota 
työpaikkoja.
Pienet kaupungit eivät ole 
poliitikkojen puheissa, 
vaikka nykyisen kehityk-
sen kääntäminen edellyt-
täisi myös valtakunnan 
poliitikkojen vastuullista, 
pitkäjänteistä työtä, kuten 
professori peräänkuulutti. 
Meiltä erityisesti Karhu-
lassa kotipaikkaa pitävän 
kehittämisyhtiö Cursorin 
tulee haastaa poliitikkoja 
uudenlaiseen investointi-

politiikkaan. On tarjottava 
uudenlaisia avauksia, joihin 
poliitikot uskaltavat tarttua. 
Se on isommassa kuvassa 
Karhulan äänen nostamista.

Karhulalainen on jaettu 
tähänkin asti koko Kot-
kan alueelle, Haminassa 
Neuvottoman ja Pyhtäällä 
muualle paitsi Munapirttiin 
ja Hirvikoski-Vastila-Haa-
visto -alueelle. Tämän leh-
den myötä siihen tuli muu-
tos, lehti jaetaan Pyhtäällä 
kaikkialle.

Hamina-Kotka-Pyhtää 
-alueen asukkailta kysellään 
jälleen joukkoliikenteestä. 
Vastaamalla 1.3.–31.3.2020 
H a m i n a - K o t k a - P y h t ä ä 
-seudun joukkoliikenneky-
selyyn, kuntalaiset voivat 
antaa palautetta alueen pai-
kallis- ja seutuliikenteestä 
sekä alueen joukkoliiken-
teen jatkokehityksestä. Täl-
lä kertaa kysytään myös 
ajankohtaisesta kaukolii-
kenteestä sekä siihen liitty-
västä liityntäpysäköinnistä. 

Kysely on tarkoitettu kai-
kille Haminassa, Kotkassa 
tai Pyhtäällä asuville riippu-
matta siitä, käyttävätkö he 
joukkoliikennettä vai eivät.

Kysely toteutetaan vuosit-
tain samoilla peruskysy-
myksillä, jotta näemme, 
missä asioissa olemme 
onnistuneet kehittämään 
paikallis- ja seutuliiken-
nettä ja missä on vielä pa-
rannettavaa, toteaa liiken-
nepäällikkö Simo Virtanen 

Etelä-Kymenlaakson henki-
lökuljetusyksiköstä. Pistear-
vioinnin lisäksi sanallisen 
palautteen avulla saadaan 
hyviä kehitysideoita sekä 
yksityiskohtaisempaa tietoa.

Kotkan paikallisliikenteen 
ja Kotka-Hamina -liiken-
teen uuden sopimuskauden 
kilpailutuksen valmistelu 
aloitetaan vuoden 2020 ai-
kana. Siksi juuri nyt hyvät 
reitti- ja aikatauluehdotuk-
set ovat tervetulleita.

Kivijalkakauppojen alku-
peräisiin kuuluu Karhulan 
Helmi. Nykyiset yrittäjät 
Päivi ja Jukka Leijamaa 
ovat tulleet yritykseen vuon-
na 1986.
– Sitä ennen Kellopalvelu 
Vihavainen oli tässä samas-
sa paikassa niin kauan, kun 
talo on ollut, kertoi Päivi 
Leijamaa.
Hänkin on nähnyt uransa ai-
kana monenlaista Suomea. 
Maailman tapahtumien vai-
kutukset näkyvät vahvasti 
myös heidän alallaan, sil-
lä kullan hinta ja valuutan 
muutokset tuntuvat huomat-
tavasti.
– Aasian ja Amerikan kaup-
pasotaa on seurattu. Kullan 
hinta on noussut hurjasti 
Trumpin aikana.
Yrittäjä tunnistaa muu-
tokset, jotka vaikuttavat 
lähempänäkin. Isojen teol-
lisuuslaitosten säästöt nä-
kyvät paikkakunnalla. Ne 
heijastuvat autokauppaan, 
talojen, vaatteiden tai vaik-
ka paperin ostamisen vähe-
nemiseen.
– Yksi meidän alan ongelma 
on työssä käyvien nuorten 
väheneminen. Meiltä puut-
tuu paljon kuluttavat nuoret.
Ennen teollisuustyöläiset 

ostivat autoja ja koruja. Ny-
kyään asiakaskunta on ka-
ventunut huomattavasti.

Karhulan palvelujen käyt-
täminen ja asiointi omissa 
liikkeissä heijastuu laajalti 
kaikkiin palveluiin ja muun 
muassa kouluihin.

– Seuraavat polvet, jotka 
aloittavat yrityselämän, us-
kovat saavansa omalla työl-
lään ja palveluilla saavansa 
pidettyä työpaikat ja palve-
lut täällä.
Leijamaa halusi huomauttaa 
nettikauppojen ja ketjujen 
samankaltaisuudesta. Niissä 
on samat tuotteet jokaisessa 
liikkeessä ja verkossa. Asi-
akas valitsee lopulta vain 
edullisinta hintaa.
– Paikallinen yrittäjä tuo vä-
riä ja valinnanvaraa, mutta 

jos palveluja ja tuotteita ei 
käytetä, paikallinen kauppa 
loppuu.
Hän halusi korostaa, että 
reklamaatio verkkokaupas-
sa saattaa olla haaste, mis-
sä halpuus häviää oikealle 
kauppiaalle.
Kansallinen tuotemerkki 

kultasepänliikkeessä voi 
olla merkittävä liikevaihdon 
kannalta. Se on myös mer-
kittävä kuntaan kertyvän 
arvonlisäveron ja tulovero-
jen kannalta. Kun Kaleva-
la-koru irtisanoi sopimukset 
kaikkialta Suomesta pienten 
kauppiaiden kanssa, se oli 
tekona paljon laajempi kuin 
vain jälleenmyynti sopi-
muksen lakkauttaminen.
Asian merkittävyyttä ko-
rosti se, että joillain kaup-
piailla tunnetun tuotemerkin 

myynti saattoi olla jopa nel-
jännes kaikesta korumyyn-
nistä.
– Asiassa on kaksi puol-
ta. Kun Kalevala-koru tuli 
meille kauppiaille, me lipu-
timme sen puolesta, koska 
se oli suomalainen tuote. 
Sen maine on meidän toi-

mesta markkinoitu. Olem-
me puhuneet Kalevala koru-
jen puolesta.
Nyt yrittäjät lakkaavat pu-
humasta sen puolesta. Kym-
menillä yrittäjillä on haussa 
suomalaiset mallistot, joi-
den myyntiä halutaan edis-
tää. Oliko siis päämiehen 
valinta oikea? Löytääkö 
kaikki asiakkaat heidät ver-
kosta?
Muutos vaikuttaa alueelle 
isommin. Paikallinen yrittä-
jä maksaa verot omaan kun-

Tarjoukset voimassa 31.3.2020 asti

suositut, hyvänmakuiset
MINISUN kalkki- ja
vitamiinivalmisteet

LAPSILLE

-20%

Yrittäjä Päivi Leijamaa puhuu kivijalkakauppojen puolesta.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

” Paikallinen yrittäjä 
tuo väriä ja 

valinnanvaraa, mutta 
jos palveluja ja tuotteita 
ei käytetä, paikallinen 

kauppa loppuu. ”
Päivi Leijamaa, yrittäjä

Helilä
Hannu Lehtinen

taan. Iso ketju, jolle myynti 
on annettu yksinoikeudella, 
maksaa verot Ruotsiin.
– Me maksamme veroja, 
henkilökunta, jolle makse-
taan palkaa maksaa veroja. 
Lisäksi me kaikki asumme 
ja kulutamme täällä. Se on 
kuin veteenheitetty kivi, 
jossa hyvinvointi leviää 
kehä kerrallaan.

Kaupan pitää tietenkin 
seurata aikaa, siksi Karhu-
lan Helmelläkin on verk-
kokauppa, niin kuin on 
monilla muillakin kivijalka-
kauppiailla.
–Kaikki mitä on verkkokau-
passa, saa noutaa myymä-
lästä tai postin kautta.
Leijamaa huomautti kuiten-
kin, että esimerkiksi heidän 
vintage korut ovat aina yk-
sittäiskappaleita, niitä ei ole 
kahta samanlaista.
Karhulan tori on helmi. 
Siellä on läsnä yksilöllisyys 
ja tuoreus.
– Jos ostat torilta perunat 
tai kalat, ne on vasta tuotu 
kellarista tai vasta pyydys-
tetty. Torilla on lyhyin kul-
jetusketju ja niissä on suurin 
ekologisuus.
Hän painotti myös omaa 
alaansa toriin verrattavana 
vastuullisena alana.
– Meidän ala on kierrättänyt 
materiaaleja tuhansia vuosi, 
kauan ennen kuin kukaan 

edes puhui kierrätyksestä.
Kultaa on kierrätetty uusik-
si koruiksi niin kauan, kun 
kultaa on ollut markkinoilla.
Sen sijaan verkkokaupoissa 
paljon tarjottavia metalleja 
ja titaania ei pystytä kierrät-
tämään. Minne asiakas pa-
nee kiertoon tuotteita, jotka 
hän on ostanut verkkokau-
pan kautta.
Kauppias halusi lähettää ter-
veiset.
– Halutaan positiivisesti ja 
kannustavasti sanoa, että os-
takaa paikallisilta.

PÄÄKIRJOITUS

H
an

nu
 L

eh
tin

en

TILAA LEHTI 
jakelualueen ulkopuolelle

lehti@illuusio.fi
Lähetyskulut 2,40 € / lehti

MIELI-
PIDE-

KIRJOI-
TUKSET 

Karhulalaiseen

lehti@illuusio.fi

Cursor käynnistää 
yt-menettelyn

Karhula

Kotkan-Haminan seudun 
kehittämisyhtiö Cursor jat-
kaa toimintansa kehittämis-
tä ja käynnistää yt-menette-
lyn, jonka piirissä on koko 
yhtiön henkilökunta. Neu-
vottelut käynnistyvät 17. 
maaliskuuta 2020 ja ne py-
ritään saamaan päätökseen 
kuudessa viikossa.
Yrityksen mukaan neuvot-
teluissa analysoidaan yhtiön 
kustannusrakennetta. Yhtiö 
on kuntien kanssa solminut 
uudet pitkäaikaiset palve-

Kehittämisyhtiö Cursor aloittaa jälleen 
yt-menettelyn. Edellisestä alle puoli vuotta.

lusopimukset ja tavoitteena 
on ohjata resurssit entistä 
fokusoidummin vastaamaan 
uusia palvelusopimuksia.
Neuvotteluissa käsitellään 
myös vastaavaa tilannetta 
kuin viime vuoden yt-me-
nettelyssä. Vuosien saatossa 
kehittynyttä tilannetta, jossa 
vakituiset työntekijät teke-
vät määräaikaisia työtehtä-
viä.
– Kiitän lämpimästi henki-
lökuntaa jo tehdyistä muu-
toksista ja pahoittelen, että 
joudumme ryhtymään lisä-

toimenpiteisiin, sanoi Cur-
sorin toimitusjohtaja David 
Lindström.
Lindström perusteli yt-neu-
vottelujen aloittamista näin 
nopeasti edellisten jälkeen.
– Tällä hetkellä elinkeino-
elämän luottamus seudun 
tulevaisuuteen on vahvaa, 
trendit ovat kääntyneet ja 
Cursorin täytyy kehittyä 
ympäristön ja odotusten 
mukaan ja tukea positiivista 
kehitystä mahdollisimman 
tehokkaasti.

Miten kyselyyn voi osallistua?
Kysely toteutetaan Internetin kautta webropol-kyselynä, kotisivujen kautta 
tai suoraan osoitteesta https://webropol.com/w/kotkanliikenne
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TILAA UUDESTA

VERKKOKAUPASTA

Karhulantie 35 Pokakuja 1

kuponki voimassa 25.3 asti

Ilmainen
Juhlamokka
paketti

30€
ostoksiin
kaupan
päälle
Tällä
kupon-
gilla 

MetsäkulmaKarhula

KARHULAN
HAMMASLÄÄKÄRI-

ASEMA

Karjalantie 6
48600 Karhula

Puh. 05 266 060

Särkypäivystys arkisin ajanvarauksella.

Yleishammaslääkärit

Erikoishammaslääkäri
-suukirurgia ja implanttihoidot

Suuhygienisti

Veikko Peltola
Päivi Pohjola

Anne Mussalo-Kerttula

Jussi Federolf

Hoitoon pääsee nopeasti!

Voit myös varata ajan verkkosivuiltamme:
www.karhulanhammaslaakariasema.fi
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TYÖNHAKU? OPISKELU? ASUMINEN? ARKI?
RAHA-ASIAT? HYVINVOINTI? VAPAA-AIKA?

      OHJAAMO KOTKA
OHJAAMOT.FI/WEB/OHJAAMO-KOTKA

 DUUNIA SULLE!

25.3. KLO 13-15

REKRYTOINTITAPAHTUMA

Yhteisötalo Messi,
Kirkkokatu 22, Kotka
ma-pe klo 13-17
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Handelsbankenissa sinun, perheesi ja 
yrityksesi pankkipalvelut hoituvat oman
yhteyshenkilösi kautta

Kaikki pankkipalvelut mitä elämäntilanteessasi 
tarvitset hoituvat omasta konttorista, oman 
yhteyshenkilön kautta. Ota yhteyttä!

Yritys

Varallisuus

Päivittäisasiat

PerheHandelsbanken Kymenlaakso
Keskuskatu 29, Kotka  Kouvolankatu 22, Kouvola
Puh. 010 444 3630*  Puh. 010 444 3400*

handelsbanken.fi/kymenlaakso
* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

UPEA KREIVITÄR MARIZA - OPERETTI
KOTKAN KONSERTTITALOLLA, SU 29.3. KLO 13.00 (OHJAUS - ANU HÄLVÄ)

Liput 44,50€/38,00€(min10hlö)

Liput Lippupisteeltä, sekä R-Kioskeilta.
Ryhmät: Ryhmamyynti@operart.fi / +358 44 977 6257

Laskiaisrieha 
veti väkeä 
mäkeen

Karhulan Liikkeenharjoit-
tajat ja Kymenlaakson Yrit-
täjänaiset järjestivät koko 
perheen laskiaisriehan Kar-
hulan Hovissa laskiaistiis-
taina.
Edellisenä päivänä traktorit 
olivat ajaneet lunta jäähallil-
ta, joten tapahtumaan saatiin 
annettua liukumäkitakuu. 
Se oli harvinaista herkkua 
tänä talvena. Tämä näkyi-
kin sitten koko parituntisen 
tapahtuman aikana. Mäessä 
oli paikoin jonoa, vaikka 
siinä pääsi laskemaan kaksi 
rinnakkain. Tapahtuman kä-
vijämääräksi arvioitiin 500 
ihmistä ja lisäksi useampi 
kymmenen koiraa.
Paikalla  oli  Karhulan  VPK
:n paloautot ja Suomen Tee-
majuhlien pantteri viihdyt-
tämässä lapsia ja lapsenmie-
lisiä.

Tuottaja Sofia Virtanen, 
miten meni?
– Meni yli odotusten, sillä 
ennakoin, että paikalle tu-
lee yli 300, mutta tulikin yli 

Laskiaisriehan tuottajan odotukset 
ylittyivät lähes tuplaten

500 ihmistä. Sää oli meidän 
puolella.
Hän naurahti, miten paloau-
tot vetoaa aina perheen pie-
nimpiin, niin tälläkin ker-
ralla. Molemmissa paikalla 
olleissa autoissa riitti koko 
ajan katsojia ja kyydissä is-
tujia. Toki paloautot olivat 
illan hämärtyessä juhlava 

näky täysissä työvaloissa.
– Mäessä oli myös koko 
ajan tungosta ja jopa jonoa. 
Liukumäessä kävivät aikui-
setkin.
Lumeton talvi oli eduksi ta-
pahtumalle, sillä nyt pääsi 
ensimmäisen kerran laske-
maan Karhulassa. Tuottaja 
ei itse ehtinyt laskemaan, 
koska hän myös taltioi ka-

meransa kanssa tapahtumaa.
– Yritin kuvata tapahtumaa, 
mutta ei meinannut aika 
riittää kuvaamaan kaikkia, 
kun väkeä oli paikoin niin 
paljon.
Liukumäen ja paloautojen 
lisäksi yrittäjät tarjosivat 
osallistujille grillimakkaroi-
ta. Niitä sai valmiina tai voi 

itse grillata tulella. Hovissa 
oli sisällä kahvila, jonne 
riitti vierailijoita myös koko 
ajaksi.
 
Valokuvaajana tunnettu 
Sofia Virtanen toimi en-
simmäisen kerran tämän 
tyyppisen tapahtuman tuot-
tajana. Millaisia tapahtumia 
olet aiemmin tuottanut?

– Periaatteessa näyttelyjen 
avajaiset ovat pieniä tapah-
tumia ja oman yritykseni te-
kemät juhlat. Samoin yrittä-
jänaisten vuosijuhlassa olin 
huvitoimikunnassa mukana 
tuottamassa.
Mikä jännitti eniten ennak-
koon?
– Revin hermoja, kun keli 
oli ollut niin vaihteleva. Ei 
säätiedotuksiin pystynyt 
luottamaan. Piti ennakoida 
missä vaiheessa lumi saatiin 
haettua, ettei se ehdi sulaa.  
Hermostutti onko maa mär-
kää ja vesivelliä.  Minulla 
on ollut yllättävän hyvä tuu-
ri ulkoilma tilaisuuksissa.
Hän oli esittänyt B-suun-
nitelman, mutta Karhulan 
Liikkeenharjoittajat eivät 
suostuneet tapahtuman siir-
tämistä sisälle.
– Kaikki tapahtumat on aina 
vähän riskejä ja silloin olisi 
jäänyt liukumäki sekä pa-
loautot pois.

Virtanen teki tapahtuman 
tuottamisen osana Ekamin 
Tapahtuman tuottaja -val-
mennusta. Saitko onnistu-
neen näytön opintoihin?
–Musta oli hienoa, että vä-
keä tuli. Oli paljon lapsi-
perheitä ja isovanhempia 
lastenlasten kanssa. Siellä 
näkyi lasten riemu, kun pää-
sivät laskemaan. Ihmisten 
riemua oli ilo katsoa.
Hän kiitti erikseen pantte-
rina paikalla esiintynyttä 
Inkaa.
– Oma lapseni ensin pelkäsi 
sitä, mutta sitten koko loppu 
tapahtuman hän etsi pantte-
ria.
Analysoidessaan onnistu-
mista tuottaja kiitteli, että 
jollain lailla he olivat osan-
neet markkinoida sen oi-
kealla tavalla.
– Moni epäileväinen halusi 

lähteä katsomaan onko siel-
lä oikeasti lunta.

Talkoohenki oli onnistu-
neen tapahtuman mahdollis-
taja. Karhulan Liikkeenhar-
joittajien ja Kymenlaakson 
Yrittäjänaisten talkoot mah-
dollistivat palvelut tapahtu-
massa.
Mikä muu oli oppina sinulle 
tuottajana?
– Kyllä ulkoilma –tapah-
tuma on se oikea laskiaise-
na, sillä laskiaiseen kuuluu 
mäki. Tapahtuman  pitää 

olla perinteinen, että se ve-
tää. Nimikin viittaa suoraan 
siihen toimintaan.
Hän pohti palautteessa, pi-
täisikö tapahtuma-aluetta 
laajentaa vai hajoaisiko se 

Karhula
Hannu Lehtinen

Makkara ja paloauto vetivät Laskiaisriehaan Hovin pihalle.

Pantteri Inka Setälä viihdytti lapsia.

500 laskijaa kävi kokeilemassa talven ainoaa liukumäkeä.

” Mäessä oli myös 
koko ajan tungosta 

ja jopa jonoa. 
Liukumäessä kävivät 

aikuisetkin. ”
Sofia Virtanen, tuottaja 

Kyminlinnan�e 22  48600 Kotka              
044 2599 600

KOTKANAUTOKATSASTUS.FI

liikaa. Nyt ihmiset pysyivät 
hyvin kasassa ja tapahtu-
ma-aika oli tiivis puolitois-
tatuntinen, vaikka tokihan 
se alkoi hieman aikaisem-
min ja liukui lopusta.
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Sofia Virtanen

Hannu Lehtinen
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Kymmenkunta taloyhtiöi-
den edustajaa istuu Amiraa-
lin kabinetissa kuuntelemas-
sa Kymen Lämpöpalvelun 
yrittäjän Toni Liikasen ja 
laite-edustajan Jukka Vää-
täsen puhetta maalämmön 
eduista ja urakoiden laa-
juudesta. Tosiasiat puhu-
vat maalämmön puolesta 
verrattuna maakaasuun tai 
öljylämmitykseen. Miesten 
ei tarvitse sen kummemmin 
myydäkään energiamuotoa.

LVI-insinööri Liikanen on 
ollut alalla vuodesta 2012. 
Kokemusta on kertynyt ja 
hän tuntee erittäin hyvin 
Kotka-Haminan seudun 
kiinteistöt. Vuonna 2018 
perustettu Kymen Lämpö-
palvelu on ehtinyt urakoida 
jo yli 1 000 maalämpö- ja 
ilma-vesilämpöpumppujär-
jestelmää Kymenlaakson 
alueelle. Kohteet ovat olleet 
15-36 huoneiston kerrosta-
loja ja eri kokoisia 
rivitaloja.
– Teemme avaimet käteen 
-periaatteella eli mukana 
on suunnittelu, toteutus ja 
valvonta, Liikanen kertoi. 
Olemme keskittyneet talo-
yhtiöiden ja kiinteistöjen 
muuttamiseen maalämpöön.
Hankkeet alkavat yleensä 
esittelytilaisuudessa, ku-
ten nyt oli Amiraalilla. Sen 
jälkeen Liikanen tutustuu 
kohteeseen ja sen nykyiseen 
järjestelmään. He arvioivat 

Jokainen silmälasien käyt-
täjä tietää, että linssit ovat 
tärkeintä silmälaseissa. Ke-
hykset ovat kehyksiä, jotka 
kannattavat lasit oikeassa 
kohdassa. Toki niiden ulko-
näöllä on myös merkitystä, 
mutta laadukas linssi on 
keskeisintä.
Tänä vuonna 65 vuotta 
täyttänyttä Silmäoptiikkaa 
pyörittää toisessa polvessa 
yrittäjä Jyrki Hyttinen. Hän 
halusi tituleerata itseään ni-
menomaan yrittäjäksi. Hän 
tuli jatkamaan isänsä perus-
tamaa yritystä 1990-luvun 
alussa. Itsenäisesti hän on 
tehnyt töitä yrittäjävastuulla 
jo liki 28 vuotta.
– Ei ollut itsestäänselvyys, 
että jatkan isän liikettä. En 
ollut koskaan kesätöissä 
hänellä ja lähdin Helsinkiin 
opiskelemaan kunnon kou-
lutuksen.
Isä kuitenkin halusi keskus-
tella yrityksen jatkamisesta 
kauppatieteitä opiskelevan 
pojan kanssa.
– Käytiin aikanaan sellainen 
keskustelu, että saatan jat-
kaakin, joten tulin mukaan 
yritykseen. En halunnut 
jäädä Helsinkiin. Lopulta 
tehtiin diili, että määrättyyn 
päivään mennessä toinen 
lähtee.
Nimenomaan kauppiaaksi 
Hyttinen kokee saaneensa 
hyvät eväät opiskeluissa.
– Totta kait sitten toimialan 
ja tuotteet on pitänyt opis-
kella työn kautta. Tuotteet 
ymmärrän ja onhan linssit 
lopulta aika yksinkertaista 
fysiikkaa ja valon taittumis-
ta.
Hän tunnusti, että optikoil-
la on määrätyt oikeudet ja 
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arkisin 8 – 17, la 9 – 13

Efficient Grip Performance 2
Premium
Contact 6

VANTEET:
Cinturato P7

Aikaa varaamatta.
www.rengasonnela.fi

KESÄRENKAAT!

Uutuus!Uutuus!

P. 050 588 3433
Jari Pukarinen

Kotkan Itäinen Nuohouspiiri
Jari Rahikka
puh. 044 550 5575

OMAnuohoojan voit tarkistaa osoitteesta: www.nuohoojat.�

Paikallista ja luotettavaa nuohouspalvelua entiseltä
piirinuohoojalta, 40 vuoden työkokemuksella.
Savuhormien nuohous ja lämmityskattilan
puhdistukset Kotkassa ja Pyhtäällä.

• Kylmähuolto-
  palvelut

•  Lämpöpumput

• Jäähdytys- ja
  lämmitys-

  järjestelmät
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Mukavasti 
maalämmöstä
Kiinteistöt siirtyvät lämmityksessä 
maalämpöön reippaalla vauhdilla.

Perheyritys Silmäoptiikka aloitti vuonna 1955 
Kouvolassa. Karhulaan liike tuli vuonna 1969.

millainen piha kiinteistöllä 
on ja millaista maa-aines on. 
Järjestelmän mitoittaminen 
on keskeinen osa suunnit-
telua, että lämmönkeräimet 
ovat oikean kokoisia ja niitä 
on riittävästi..
– Hanke käydään läpi 
asukkaiden kanssa. Meil-
le tiedottaminen kaikissa 
vaihessa on tärkeää, ettei 
muutostyöt tule asukkaille 

yllätyksenä.
Kotka-Haminan seudulla 
maalämpöön siirtyminen 
edellyttää toimenpideluvan 
hakemista kaupungilta. Ny-
kyinen Sanna Marinin hal-
litus on myös päättänyt ra-
hoittaa energiatehokkuutta 
ja valtiolta voi hakea ARA 
energia-avustusta maaläm-
pöön siirtymisen rahoitta-
miseen.

Maalämpö urakoinnissa 
lämpökaivojen poraukset 
kestävät 1-2 viikkoa.
– Pihan kaivuutyöt ja asen-
nustyöt vaikuttavat taloyh-
tiön asukkaiden elämään 
viikosta kolmeen.
Pihat pyritään palauttamaan 
siihen kuntoon, missä ne 
olivat ennen urakkaa. Mul-
lat tuodaan ja siemenet hei-
tetään. Nurmikon kastelussa 
menee meidän urakoitsijan 
raja.

asiantuntemus. Kuitenkin 
yritystoiminta on yritystoi-
mintaa.

Silmäoptiikka on sijain-
nut Karhulassa aina samas-
sa kulmauksessa Eteläinen 
Karjalantie 5:ssä. Yritys on 
myös toiminut aina samalla 
nimellä. Nykyiset myymä-
lät ovat Karhulan lisäksi 
Kuusankoskella, Haminassa 
ja Inkeroisissa.
– Me ei tehdä käytännössä 
nettikauppaa lainkaan. Mo-
niteholinssien määrittämi-
nen ja asentaminen ei onnis-
tu netissä. Tämä on hyvin 
henkilökohtaista palvelua, 
jota ei voida riittävällä laa-
tutasolla tarjota verkossa.
Hyttinen myönsi myös, ettei 
heidän kannata kaupata ke-
hyksiä verkossa, sillä siinä 
jää hyvin nopeasti isompien 
toimijoiden jalkoihin. Heillä 
on omaa kehystuontia, joka 
menee omiin liikkeisiin ja 
lisäksi Kouvolaan entiseen 
omaan liikkeeseen.

Kymenlaaksolainen asia-
kas on kaikkialla samanlai-
nen.
– Kuusankoskella ja Karhu-
lassa on hyvin samanlaisia 
ihmisiä. Ne ovat vahvasti 
teollisuusseutua. Sekin, et-
tei teollisuus näy enää sa-
malla tavalla päivittäin, työ 
ja palvelut ovat monipuolis-
tuneet, heijastuu elämään.
Hyttisen mukaan Haminan 
asiakkaat eroavat kaikista 
muista heidän myymälöistä. 
Se, että Haminassa asioi-
daan enemmän ja enemmän 
kaupungin keskustassa, nä-
kyy. Karhulassa on Jumal-
niemi ja Kuusankoskella 
Veturin rakentaminen on 
vaikuttanut asiointiin.
Ei pelkästään asiakkaiden 
muutos näy Silmäoptii-

Tällä hetkellä kustannusten 
säästö on ratkaisevin pe-
ruste siirtyö maalämpöön. 
Kauppalehden selvityksen 
mukaan myös asunnot ja 
kiinteistöt, missä on maa-
lämpö, menevät nopeammin 
kaupaksi myynti tilanteessa.
Suulisniemessä kerrostalos-
sa siirryttiin maalämpöön. 
Kustannukset ovat pudon-
neet huomattavasti, vaikka 

sinänsä sähkön kulutus li-
sääntyy. Leudon talven ta-
kia luvut eivät ole aivan ver-
tailukelpoiset, mutta vuoden 
2018 öljyn kustannuksista 
maalämpöön siirtyminen on 
pudottanut taloyhtiön kulut 
noin 40 prosenttiin aiem-
masta.
– Meillä voitiin päättää yh-
tiövastikkeen alentamisesta, 
kertoi kiinteistön edustajana 
Eero Kärkkäinen.
Liikanen muistutti häntä 
vielä heidän takuuajan lop-
putarkastuksesta. Lämpö-
palvelu käy tekemässä tar-
kastuksen ennen takuuajan 
päättymistä.
Vanha pannuhuone on ny-
kyisin siisti tila, missä sei-
soo kaksi jääkaapin kokoista 
lämmönkeräintä ja seinällä 
on putkia, missä nesteet 
kulkevat porauskaivojen ja 
lämmönkeräinten välillä.

kassa, vaan myös itse alan 
muutos.
– Ala on kehittynyt paljon, 
On laserleikkauksia, ikäih-
misten kaihileikkaukset 
ovat arkipäivää. Niillä on 
isot positiivisest vaikutukset 
väestön kannalta.
Silmälaseissa valmistustek-
niikat ja tuotekehittely ovat 
menneet eteenpäin. Moni-
teholinssit on Hyttisen mu-
kaan yleisin ratkaisu. Myös 
työnäkeminen on noussut 
vahvasti teollisuudessa, 
rakentamisessa ja toimis-
toissa. Ratkaisuissa on suo-
jalaseja ja erilaisia näyttö-
päätelaseja.
– Kehysten tarjonta on suur-
ta, tuote-elinkaaret lyhen-
tyneet ja kilpailu kasvanut. 
Kilpailua ei hallitse ihmisiä 
hyvin palvelevat ratkaisut, 
vaan markkinoidaan halpaa 
hintaa.

Alalla pitkään toiminut 
yrittäjä Jyrki Hyttinen va-
litti isojen toimijoiden ja 
globaalin markkinatilanteen 
heikentäneen alan uskotta-
vuutta. Eikä se ole hänen 
mukaansa vain heidän alan 
ongelma, vaan laajempi.
– 80 prosentille bulkkilasit 
toimii kohtuullisen hyvin, 
mutta ei koskaan 100 pro-
sentille. Sitä 20 prosentin 
asiakasryhmää me autam-
me. Se on se, mikä parhaiten 
osataan ja on henkilökohtai-
sesti laadukkaampaa.
Vaikka kivijalkakaupat on 
kurimuksessa, Silmäop-
tiikka pitää kiinni hyvien 
ratkaisujen tekemisestä asi-
akkaiden näkemisen ongel-
maan.
Kevennyksenä Hyttinen 
toivoi aurinkoisia ilmoja, 
koska aurinko ja lumi, ovat 
aurinkolasikauppiaalle par-
haita myyntipäiviä.

Keltakallio
Hannu Lehtinen

Helilä
Hannu Lehtinen

” Teemme avaimet 
käteen - periaatteella. ”

Toni Liikanen, maalämpö insinööri

Henkilökohtaisesti 
näkemisen palvelua

Energiatodistusrekisteri.fi 
kertoo pätevöityneet 

energiatodistusten laatijat.
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Rakennuskulttuuriltaan 
Karhula on todellinen hel-
mi. Kotkan vanhin rakennus 
on Kymin kartano. Kes-
kiajalta peräisin oleva suur-
tila oli 1600-luvulle kunin-
kaankartanona. Nykyinen 
puinen mansardikattoinen 
päärakennus on haminalai-
sen kauppias Anton Nachtin 
1790-luvulla rakennuttama.
Empire tyyliä edustaa 
1800-luvun puolivälissä 
valmistunut Kymin kirkko. 
Kivestä rakennetussa kir-
kossa on suuri keskikupoli 
sekä läntisessä ristivarressa 
sijaitseva yläosaltaan pui-
nen korkea kellotorni. Kar-
hulan keskustassa sijaitsee 
toinenkin valtakunnallisesti 
merkittävä kirkollinen ra-
kennus, Kymin kirkkoher-
ran pappila, joka tunnettiin 
pitkään maakuntatalona. 
Rakennus lienee kolmas täl-
le paikalle rakennettu.
Nykyaikaisen rakentamisen 
puristukseen jäänyt Bär-
lundin kartano (1880-luku) 
toimii nykyisin Kotkan 
kaupungin maahanmuutto 
asioiden toimipaikkana. Kä-
räjäkirjuri ja koulumestari 

Konsta etsii 
kortteeria
Karhulan 
työväennäyttämö pelasi 
elämän pasianssia.

Jo 1960-luvulla kirjoitettu 
Konsta Pylkkänen etsii kort-
teeria eli Elämän pasianssi 
kantaa huumoriltaan hyvin 
tähän päivään. Karhulan 
työväennäyttämön esityk-
sen ohjaaja Arimo Halt-
sonen kirjoittaa näytelmän 
saatesanoissa löytäneensä 
tuon huumorin jo naperona 
tuolloin. ”Näytelmän alussa 
Konsta saa pankkitililleen 
ensimmäisen vanhhuseläk-
keen, samoin kävi minulle 
vuodenvaihteessa.” Ohjaaja 
kertoi huumorin olleen hä-
nen 40-vuotisen ohjaajan 
uran mittainen kumppani.

Usein Haltsonen on näh-
ty Karhulassa ohjaajana ja 
täytyy heti kättelyssä sa-
noa, että useammin hän on 
onnistunut paremmin kuin 
tällä kerralla. Hänen tai-
tonsa on nimenomaan ollut 
herättää harrastajanäytteli-
jöissä eloon jotain kipinää, 
jota näyttelijä voi tarjota 
ohjatessaan. Tällä kerralla 
esitys oli enemmän pystyyn 
nostettu niillä eväillä, mitä 
esiintyjillä oli. Onneksi 
pitkäaikainen työväennäyt-
tämön konkari Jari Lippo 
pärjää näyttämöllä, vaikka 
ilman harjoituksia. Hänellä 
olikin useita henkilöitä esi-
tettävänä: kertoja, Tauno, 
lääkäri, emäntä ja Hemppa. 
Konsta Pylkkästä esittäneel-
lä Aarno Mansikkamäellä 
sen sijaan oli ensi-illassa 
vaikeuksia muistaa tekstiä 
ja työ oli aika paljon ulkoa 
opeteltua.

Konsta Pylkkänen ja koko 
Veikko Huovisen maailma 
edellyttää heittäytymis-
tä, uskallusta ottaa aikaa 
ja olla. Nyt ei vielä oltu 
saavutettu sitä kynnys-
tä. Tunnin mittaiseen 
esitykseen tungettiin 
väliaika 19 minuutin 
kohdalle alusta. Se oli 
sangen omituista, eikä 
mitenkään perusteltua. 
Yhtä suuria lavastei-
den vaihtoja tapahtui 
tuon jälkeen vielä 
useita.
Esitys pääsi vauhtiin 
ja suuri kiven räjäy-
tys käynnisti toimin-
nan, kun se pantiin 
poikki.

Karhula on rakennuskulttuurin 
aarreaitta
Ensi kerran Karhulan kautta ajavalle 
mielikuva 1950-70-luvun matalasta 
lähiöstä, on vain sipulin kuorikerros.

Erik Bärlundin rakennut-
tama kookas hirsirakennus  
on toiminut muun muassa 
lukkarin asuntona ja Kymin 
kunnan toimistotiloina.
Yksi näkyvimmistä raken-
nuksista on jylhänä nouseva 
Sammon talo, joka ei vielä 
vuonna 1992 päässytt Ky-
menlaakson rakennuskult-
tuuri -kirjaan.
– Sen arvoa ei vielä 1990-lu-
vun alussa tunnistettu, totesi 
Kotkan kaavoitusarkkiteh-
ti Jarkko Puro. Sammon 
talolla on kuitenkin vahva 
sosiaalinen ja kulttuurinen 
merkitys ja lisäksi se on yksi 
Kymenlaakson suurimmista 
hirsirakennuksista.
Karhulassa on lisäksi kak-
si kookasta hirsirunkoista 
koulurakennusta, Rauhalan 
ja Karhulan puukoulut.  

Ensi silmäyksellä 50-70-lu-
kuinen rakennuskulttuuri 
onkin siis tarkemmassa tut-
kiskelussa varsin monipuo-
linen kerrostuma yhdyskun-
nan elämää. Puro nosti esiin 
Karhulan keskustan nykyi-
sen sijainnin. 1930-luvulla 
rakennetun uuden sillan 
sekä aktiivisen kaavoitta-
misen yhteisvaikutuksesta 
Keskusta siirtyi nykyiselle 
paikalleen Kyminlinnantien 

ja Karhulantien risteyksen 
tuntumaan, mistä siirtyi pal-
veluita Eskolan kylästä sekä 
Kolmikulmasta. Omalei-
maista 1950-luvun keskus-
taa ympäröivät eri-ikäiset 
asuinalueet.

Maantieteellisesti on nä-
kyvissä eri aikakausien ra-
kentaminen.
– Eri aikakaudet näky-
vät pientalorakentamises-
sa esimerkiksi Turvalassa 
tai Koivulassa, jotka ovat 
1950-luvulta eteenpäin ra-
kennettuja rintamamiesta-
loja pullollaan. Silloin oli 
tarve rakentaa uutta ja Kar-
hulan kauppalassa kaavoi-
tettiin asuinalueita.
Toisaalta hän nosti esiin 
Aallon tyyppitalot Otsolassa 
ja Sunilassa, jotka edustavat 
yhtenäisesti rakennettuja 
asuinalueita. Kolmikulman 
Sudenkatu–William Ruthin-
katu–Karhulantien työläis-
ten asunnot muodostavat 
valtakunnallisesti 1800-lu-
vun lopun edustavimpiin 
kuuluvan teollisuusväestön 
asuinympäristön.
– Tehtaan vaikutus on por-
teilta laajentunut kehämäi-
sesti ja näkyvissä on selkeä 
jatkumo. Olemme kenties 
unohtaneet tämän aivan ai-

nutlaatuisen työläiskaupun-
gin arvon. Alueella on useita 
tyhjillään olevia rakennuk-
sia. Niiden kohtalo näyttää 
varsin synkältä, esimerkki-
nä 2018 palanut Viirinkal-
lion sairaala tai paikalleen 
lahoava Shanghai.

Kotkan kaupunkisuunnitte-
lussa on tulossa luonnosvai-
heeseen Karhulan keskus-
tan osayleiskaava. Kaavan 
selvitysten yhteydessä on 
laadittu Karhulan keskus-
ta-alueelle rakennusinven-
tointi, joka on ensimmäinen 
laatuaan. Yleiskaava esittää 
useita uusia suojelukohteita 
Karhulaan.

– Suojelun tarve ja syvyys 
realisoituvat kuitenkin vas-
ta myöhemmin laadittavien 
asemakaavojen myötä. Kau-
pungit vastaavat rakennus-
suojelusta asemakaavojen 
avulla eikä yleisen harha-
luulon mukaisesti Museo-
virasto.
Suojelumerkintä on läh-
tökohtaisesti rakennuksen 
omistajalle hyvä asia. Suo-
jelukohteisiin voi valtiolta 
hakea rakennusperinnön 
hoitoavustuksia ja tarjolla 
on myös neuvontaa. Ra-
kennuksessa voidaan lakeja 
ja määräyksiä tulkita pal-
jon uudisrakennuskohdetta 
joustavammin. Se ei tarkoi-

” Suojelumerkintä on 
lähtökohtaisesti rakennuksen 

omistajalle hyvä asia. ”
Jarkko Puro, arkkitehti

ta kuoliaaksi museoimista 
tai kieltoa muuttaa mitään. 
Suojelu on rakennuksen 
ominaispiirteitä kunnioitta-
vaa ylläpitoa.   

Inventoinnista tullaan ker-
tomaan Karhulalaisen huh-
tikuun numeroissa tarkem-
min. Samoin tämän vuoden 
lehti nostaa joka numeros-
saan tästä eteenpäin van-
himpia rakennuksia tarkem-
paan esittelyyn.

Tausta-aineisto kirjasta 
Kymenlaakson 
rakennuskulttuuri.

Karhula
Hannu Lehtinen

Karhula
Hannu Lehtinen

Kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro entisen ja tulevaisuuden ääressä.

Kymin kirkko on yksi Karhulan arvorakennuksista.

Käräjäkirjuri ja koulumestari Erik Bärlundin rakennuttama hirsirakennus Kuntala.

Kymin vanha pappila toimi maakuntatalona.

Osaaminen kasvaa 
muuallakin kuin koulussa
Yrittäjyyden, yrittäjämäi-
sen toiminnan ja ajatteluta-
van merkitys tulee kasva-
maan yhteiskunnassa 
yhä useamman työllistäessä 
itse itsensä tulevaisuudessa. 
Yhteiskunnan muutos on 
tuonut mukanaan tarpeen 
tarkastella osaamista ja sen 
hankkimista uudella tavalla. 
Kukaan meistä ei voi var-
muudella sanoa millaisia 
työtehtäviä tulevaisuudessa 
on ja mitä niissä tarvittava 
osaaminen on. Siksi tarvi-
taan oppimaan oppimisen 
taitoja, jotta kykenemme 
kartuttamaan osaamistam-
me jatkuvasti ja kaikkialla. 
Tämän lisäksi tarvitsemme 
yrittäjämäistä asennetta, 
oman osaamisen tunnista-
misen ja sanoittamisen sekä 
jatkuvan oppimisen taitoja.  

Uskon, että tämä tulevai-
suuteen suuntaava ja yrittä-
jyys- ja työelämäosaamista 
synnyttävä oppiminen ta-
pahtuu jatkossa osaamisen 
ekosysteemissä. Tämä eko-
systeemi on yrittäjämäinen, 

Outoja ratkaisuja olivat 
myös esiintyjien kommen-
toinnit alussa, kun eivät 
meinanneet löytää näyttä-
mölle tai kun odottivat va-
lojen syttymistä. Jos tällä 
haettiin jotain vieraannutta-
mista näyttelijä ja esiintyjät 
–suhteessa, se ei toiminut.
Ehkäpä juuri Lipon roolien 
vaihdossa olisi voinut hyö-
dyntää esiintyjä–rooli teke-
mistä ja siten saada ideaa tä-
hän erilliseen näyttämötilan 
kommentointiin.
Huovisen luoman ironian 
esittäminen on haastava laji. 
Täytyy osata olla itselleen 
ironinen, nauraa ensin it-
selleen, että ironia avautuu 
koko muulle maailmalle.

Näyttämö oli pelkistetty. 
Alun puupöllien lisäksi sin-
ne tuotiin kaksi vuodetta. 
Taustakankaalle heijastet-
tiin kuvia, joista metsät oli-
vat realistisia ja osa piirros-
kuvista hyvin tyyliteltyjä. 
Lavastajaa tai visualisoijaa 
olisi kaivannut.

Näytelmän lyhyen keston 
lisäksi positiivista oli Jari 
Lipon rauhallinen näytä-
möllä olo. Parhaimmillaan 
Mansikkamäki sairaalan 
vuoteella pääsi hipomaan 
filosofista Konsta Pylkkästä.
Karhulan työväennäyttämö 
on karhulalaisen kulttuurin 
kivijalka. Kautta historian 
siellä on nähty eritasoisia 
esityksiä, se on juuri har-
rastajateatterin suoma mah-
dollisuus. Tehdään sitä mitä 
halutaan ja juuri niin kuin 
itse osataan.

Tällä kerralla osaaminen 
elämän pasianssissa riitti 
tähän, eikä pelaaja muuten-
kaan aina voita tässä pelissä.

kehittyvä ja on levittäytynyt 
perinteisen koulujärjestel-
män ulkopuolelle. Mukana 
siinä on työelämä, kolmas 
sektori, harrastustoiminta ja 
kaikki se, missä me voimme 
osaamistamme kerryttää. 
Osaamisen ekosysteemi on 
toiminnallinen kokonaisuus, 
jossa meillä eri toimijoilla 
on oma tärkeä tehtävämme 
ja roolimme. Koulumaa-
ilman näkökulmasta op-
pimisen ekosysteeminen 
keskiössä on luonnollisesti 
lapsi ja nuori, joka tässä voi 
kartuttaa osaamistaan moni-
puolisesti ja laaja-alaisesti 
synnyttäen itselleen osaa-
mispohjaa, joka antaa eväitä 
ja taitoja toimia työelämäs-
sä. 

Kuinka sitten rakennamme 
näitä osaamisen ekosystee-
mejä?
Näen, että yrittäjyyskasva-
tuksella on tässä merkittävä 
rooli. Olemme YES-ver-
kostossa olleet tukemassa 
ekosysteemien muodostu-
mista kokoamalla eri toi-

mijoita yhteen. Aktiivisen 
keskustelun kautta olemme 
löytäneet yhteisen ymmär-
ryksen, asettaneet tavoitteet, 
suunnitelleet toimenpiteet 
ja määritelleet jokaisen osa-
puolen tehtävät niiden saa-
vuttamiseksi. Tämä on ollut 
vahvaa yrittäjämäisen toi-
mintakulttuurin rakentamis-
ta, yrittäjämäisen osaamisen 
valmentamista, pedagogii-
kan edistämistä, oppimis-
ympäristöjen kehittämistä ja 
oppilaitos-työelämäyhteis-
työn vahvistamista. 

Oppilaitosten ja opetus-
henkilöstön ohella myös 
työelämällä on tärkeä rooli 
oppimisen mahdollistajana. 
Olen ilolla saanut huomata, 
kuinka yhdessä rakennetut 
yhteistyömallit ovat tarjon-
neet oppijalle huikeita op-
pimiskokemuksia ja oikeita 
kokemuksia työelämästä 
ja yrittäjyydestä. Business 
racet, leijonaluolat, erilaiset 
tapahtumat ja esimerkiksi 
YES Hack, jossa palvelu-
muotoiluprosessin kautta 

luodaan yritysprojekteja, 
kartuttavat taitoja, joita ei 
perinteisessä opetuksessa 
opita. Onnistunut yhteistyö 
lisää myös yrityksen osaa-
mispääomaa ja antaa sille 
mahdollisuuden kehittää 
toimintaan. 

Yrittäjämäisellä osaami-
sen ekosysteemillä tuetaan 
myös kunnan elinvoimai-
suutta. Sen avulla vahvis-
tetaan ja monipuolistetaan 
elinkeinoelämää, vastataan 
osaavan työvoiman saata-
vuuteen, synnytetään uusia 
yrityksiä, löydetään jatkajia 
olemassa oleviin, luodaan 
työpaikkoja, yllöpidetään 
palveluja sekä ennen kaik-
kea annetaan nuorille val-
miudet työelämään. 

Vireä ja elinvoimainen kun-
ta on meidän kaikkien etu!

Kirjoittaja 
Sanna Lehtonen
toiminnanjohtaja

YES-verkosto

KOLUMNI
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Pehmeillä menetelmillä 
kuntoon
Suomalais-thaimaalainen pariskunta aloitti 
hyvinvointipalvelut Pyhtäällä.

Hierontaterapeutti Kari 
Hede ja puoliso Ying aloit-
tivat Stockforsin Patruu-
nantalolla hieronta- ja Dorn 
-menetelmän terapiapalve-
lut. Hede tulee antamaan 
saksalaisen Dieter Dornin 
kehittämää Dorn -menetel-
män mukaista terapiaa. Me-
netelmä on tunnettu Saksan 
lisäksi Espanjassa, Italissa, 
Sveitsissä ja Filipiineilläkin 
annetaan opetusta. Hede 
on toiminut viimeiset viisi 
vuotta Haminassa.
Dorn -menetelmä perus-
tuu ihmisen luontaiseen 
liikkeeseen, jota myötäile-
mällä saadaan tulosta. Hän 
on tehnyt aikoinaan kirop-
raktiikkaa ja jäsenkorjaus-
ta, mutta hänen mukaansa 
Dorn-menetelmä perustuu 
pehmeään, myötäilevään 
toimintaan.

Hierontaterapian lisäksi 
Hede käyttää kuivakup-
pausta, mikä toimii sy-
väkudoshierontana. Hän 
käsittelee lihaskalvoja ja 
ääreishermostoa.

Ying on saanut thaimaalai-
sen koulutuksen ja pätevöi-
tynyt hierontaan, kuten jal-
kahoitoihin, pedikyyreihin, 
jalkahierontaan sekä niska-, 
hartia- ja päähierontaan. 
Hän on asunut jo 13 vuotta 
Suomessa. Synnyinkoti on 
Surinissa, Bankokista koil-
liseen.
– Toki välillä on ikävä ko-
tiin, mutta joka puolella on 
omat hyvät ja huonot puolet, 
Ying totesi diplomaattisesti.

Suunnitteilla on laajentaa 
toimintaa, kunhan kump-
panit saavat asiat järjes-
tykseen. Kumppaneilla he 
viittaavat Sirius Sportin ny-
kyisiin omistajiin.

– Meillä on ollut suunnitteil-
la sinne alakertaan Day Spa 
-toimintaa, mikä on enem-
män naisille. Katsotaan sit-
ten joskus toukokuussa.
Asiakkaita riittää Kotkan 
seudulta, mutta heitä tulee 
myös pääkaupunkiseudulta.
– Dorn käsittelyn aikana 
annan asiakkaille omahoi-
to-ohjeita, Hede kertoi. 
Myös ravinto-ohjeet ja oh-
jeet nukkumisen helpot-
tamiseksi kuuluvat hänen 

Pullis 
avautui 
uudelleen
Pullis ehti olla kiinni kuu-
kauden, kun sille löydettiin 
uusi omistaja. Pyhtäänlin-
nan ravintoloitsijaksi tul-
lut Kotkan Saaret Oy osti 
tarjouskilpailusta Pulliksen 
kaluston. Kahvila avattiin 
viime viikon lopussa. Sekä 
Pulliksen että Pyhtäänlin-
nan ravintolan palvelupaik-

” Kaikki liittyy 
kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin. ”
Kari Hede, hierontaterapeutti

Paula Piela 050 326 16 17

Torstaina 12.3.
klo 18.00 - 19.00
Motellikuja 4 Siltakylä

ESITTELY

Oma tontti 

EDULLINEN 
HOITO- 

VASTIKE

Myynti: PORVOON TOIMISTO
Kirkkokatu 1 C, 06100 Porvoo

 

Avoinna ma–pe 8.00–16.00

Catarina Helenius

 
050 4664 889

 
catarina.helenius@fhinvest.fi

Loistavan keskeiselle paikalle Pyhtään Siltakylään, 
Huutjärven rannalle, noussut uudenlainen upea kerros
talo. Kiinteistö Oy Pyhtäänlinnassa yhdistyvät kerros
taloasuminen ja palvelut. Kuusikerroksisen talon neljä 
ylintä kerrosta on varattu asuinkäyttöön ja kahteen 
alimpaan kerrokseen sijoittuvat Pyhtään kunnanvirasto 
sekä erilaisia liiketiloja. Osasta asuntoja avautuu suora 
näkymä Huutjärvelle. 

Nykyaikainen varustelu sekä laadukkaat pintamateri-
aalit luovat asumismukavuutta. Kattavaan varusteluun 
kuuluu mm. asuntokohtainen viilennys, lasitetut parvek-
keet, lattialämmitys ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. 
Alakerran palveluihin pääsee suoraan hissillä. Keskeinen 
ja luonnonläheinen sijainti lisää elämänlaatua ja asumis
viihtyvyyttä. Siltakylän keskustan alueella kaikki perus
palvelut kuten päiväkoti, koulut, kirjasto, terveyskeskus 
ja kaupat ovat lähellä ja helposti saavutettavissa 

RS-PANKKI

VAIN
16 km

KOTKAAN

Muutto-
valmis!

Esimerkkihintoja Myyntihinta Velaton hinta

1h+kk+s 30,00m2 57 624,42 109 500,00
2h+k+s 52,00m2 87 458,72 176 800,00
3h+k+s  63,00m2 106 125,87 214 200,00
3h+kk+s   70,00m2    77 350,58     149 400,00

Paula Piela
050 326 16 17

Matkaa  
pääkaupunki- 
seudulle vain  

60 min
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Löydät meidät myös Facebookista!

Seuraava Karhulalainen
ilmestyy Pääsiäisviikolla 8.4.

Yrittäjä, olethan mukana!
Ilmoita Karhulalaisessa, lehtemme jaetaan

35600 kpl painoksena Pyhtäältä Neuvottomaan asti.

Mediamyynti 
Taina Mauno / Danpii Oy

Puh. 044 243 2720, 040 581 5551
taina.mauno1@gmail.com

Ilmoitusaineistot ti 31.3. mennessä

Teemana
Piha &

Puutarha

osaamiseensa. Kaikki liittyy 
kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin.

kojen esimiehenä aloitti sil-
takyläläinen Auli Griinari.

Pullis on avoinna niin kuin 
ennenkin arkisin 5.30-17.00 

ja lauantaisin 9-14. Lounas-
ta on luvattu maanantaista 9. 
päivästä alkaen. Leipomon 
rooli tulee korostumaan pal-
veluissa.

Stockfors
Hannu Lehtinen

on manuaalinen 
kosketusmuoto, 

joka pyrkii vaikut-
tamaan itsesään-

televiin nikamiin ja 
niveliin asiakkaan 

liikkeiden ja paran-
tajan hellävaraisten, 
intuitiivisten koske-
tuspisteiden kautta. 
Tällä tavalla asiakas 

tulee tietoisemmaksi 
energioistaan ja oppii 

käsittelemään ärsy-
tystä, mukaan lukien 

hermoväylät. 

Dron menetelmän 
on kehittänyt 
saksalainen

 Dieter Dorn.

DORN 

FAKTA
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Öljy- & kaasupoltin
asennukset & huollot

P. 0440 570 201 / Ilkka Kiili
P. 0440 570 202 / Jari Kiili

LVI-alan työt
Monipuoliset takomotyöt niin
yksityisille kuin yrityksillekin.

P. 050 595 7097 • Karhulan Teollisuuspuisto

Kestävää käsityötä

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

Kauneudenhoidon 
keskittymä

Neljän yrittäjän yhteinen 
odotushuone on rauhoitta-
va tila. Ovien takaa löytyy 
kosmetologi, jalkahoitaja, 
hieroja sekä kynsihoitaja. 
Viimeisimpänä torin laidal-
ta Vesivallinaukion yhtei-
siin tiloihin on siirtynyt Tit-
ta Mirjamo yrityksellään 
Beauty Works & Nails. Hä-
nen palvelujaan ovat kyn-
net, meikkaukset sekä rip-
sien ja kulmien värjäykset. 
Muut yrittäjät ovat Mirabro-
wsin Mira Murto, jalkahoi-
topalvelu Elina Makkonen 
sekä koulutettu hieroja Ju-
hani Haapkylä. Kaikki yrit-
täjät palvelevat sopimuksen 
mukaan.
Titta Mirjamo on ollut jo 
kymmenen vuotta yrittä-
jänä. Sitä ennen hän toimi 
maskeeraajana pääkaupun-
kiseudulla. Helsingissä hän 
teki maskeerauksia televisi-
oon.

Karhulan hyvinvointi-
palvelujen tyypillistä asi-
akasta on haastava rajata. 
Mirjamon asiakkaat ovat 
pääsääntöisesti naisia. Ikä 
useammin yli 30 kuin alle.
– Miehetkin ovat tervetul-
leita asiakkaaksi esimerkik-
si manikyyriin tai kulmien 
siistimiseen.
Toimittaja huomauttaakin, 
miksi käydä vain parturissa, 
kun miehet voisivat laittau-
tua enemmänkin.
Yritysten asiakkaat tulevat 
Kotkan alueelta, Haminasta 
ja Pyhtäältä. Pitkäaikaisim-
mat asiakkaat ovat käyneet 
jo kymmenen vuotta ja käyt-
tävät palveluja edelleenkin.

Kynsien geelaus on tänä 
päivänä hyvin yleistä. Vä-
rit eivät ole kiinni vaate-
tuksesta, sillä ihmiset ovat 
rohkeampia yhdistelemään 
värejä. Kevättä kohden vä-
reissä trendit tulevat hem-
peämmiksi. Hän korosti, 

Koronaviruksen 
vaikutuksia naisten 
koripallotapahtumissa

Yleisurheilun MM-halliki-
sat Kiinan Nanjingissa siir-
retty ensi vuodelle.
Italian Serie A:n otteluita ly-
kätty ja pelattu tyhjille kat-
somoille.
Etelä-Korean jalkapallolii-
gan kauden alkua siirretty.
Formula 1 ja Formula E Kii-
nan osakilpailut peruttiin.
Edelleen on hieman epä-
selvää voidaanko Tokion 
kesäolympialaiset järjestää 
suunnitelmien mukaan. Mi-
ten käy jalkapallon EM-lop-
puturnauksen tai jääkiekon 
MM-turnauksen?
Suomessa ei ainakaan tois-
taiseksi ole asetettu rajoituk-
sia saati peruutettu urheilu-
tapahtumia. Onko Kotkassa 
ollut mitään puhetta tämän 
vakavasti otettavan asian 
tiimoilta?

Kävin tänään kyselemässä 
Naisten Korisliigan hallit-
sevan mestarijoukkueen 
päävalmentaja Roope Mä-
kelältä ja huoltaja Antti 
Silvoselta miten koronvi-
ruksen leviäminen tänne 
Suomeenkin on vaikuttanut 
joukkueen toimintaan.

Karhulaan on saatu tammikuun alusta keskittymä, 
missä hyvinvoinnin, kauneuden ja terveyden 
palvelut löytyvät yhden oven takaa.

Kiinasta maailman lähes joka kolkkaan 
levinnyt koronavirus on vaikuttanut hyvinkin 
laajasti urheilutapahtumiin.Helilä

Hannu Lehtinen

Kotka
Pekka Vainio

että värit valitaan omien 
mieltymyksien mukaan.
Mirjamo työskentelee gee-

leillä, jotka kovetetaan pie-
nessä käden mentävässä 
”uunissa” uv-valolla. Yksi 
hoito kestää noin 1,5 tuntia 
riippuen onko kyseessä ko-
konaan uusien kynsien teke-
minen vai pelkkä huolto.
–Myös koristelut vaikutta-
vat aikaan. Kesällä suosittua 
ovat myös varpaiden kyn-
sien geelaukset.

Yhteistyötä yrittäjien kans-
sa on kehitteillä.
– Tullaan varmasti teke-
mään enemmän yhteistyötä 
jatkossa kuin pelkkää mai-
nontaa.
Mirjamo näki hänen alansa 

kannalta matalimman kyn-
nyksen asiakkaiden palvelu-
jen kehittämisessä kosmeto-

login kanssa.
– Työskentelen aina ovi 
avoinna ja aikoja voi tul-

Antti kertoi, että Koripallo-
liitolta on saatu yleisluon-
toiset toimintaohjeet, joissa 
korostetaan käsihygienian 
tärkeyttä. Hän kertoi, että 
Peli-Karhuissa esimerkik-

si jokaiselle pelaajalle on 
henkilökohtainen pyyhe. 
Tällaista käytäntöä ei hänen 
mukaansa noudateta kai-
kissa miesten joukkueissa. 
Samoin juomapullot ovat 

henkilökohtaisia, joten nes-
tehuikka otetaan ainoastaan 
omasta pullosta. Käsidesiä 
on aina saatavilla ja juoma-
tauoilla pelaajat käyttävät 
sitä runsaasti. Myös käsipe-

sulla pelaajat käyvät harjoi-
tusten aikana usein. Naispe-
laajat ovat aina noudattaneet 
huolellista käsihygieniaa. 
Nurkissa vaaniva korona-
virus ei siis ole muuttanut 

www.puurakenne.info
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MLVUOKRAUS
“JYLPYN KYLÄKAUPPA”

Valajantie 3, KOTKA Av. ark. 6.30-16.30

  
  

 

EDULLISTA
Pienkonekorjausta

Jarmo 044 977 4410

RAKENNA TAI REMONTOI
”JYLPYN KYLÄKAUPPA”

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

heidän toimintaansa miten-
kään.

Päävalmentaja Roope Mä-
kelän kertoi, että Peli-Kar-
hujen juniorijoukkueiden 
joukkueenjohtajat ovat 
myös saaneet toimintaoh-
jeet Koripalloliitolta. Niissä 
korostetaan käsien pesun 
tärkeyttä ja kehotetaan tie-
dottamaan asiasta myös pe-
laajien sidosryhmille, koska 
parin kymmenen pelaajan 
joukkueen lähipiiri koostuu 
jo sadoista ihmisistä.
Molemmat totesivat jouk-
kueensa toimivan saatujen 
ohjeiden mukaisesti, koska 
ovat aina toimineet niin. 
Ohjeiden mukaan pelitapah-
tumissa voidaan toimia ku-
ten tähänkin asti.
– Tuomareitakin saa kätellä, 
jos siltä tuntuu, he nauravat.

Huoltaja Antti Silvonen (vas.) ja valmentaja Roope Mäkelä.Kynsihoitaja Titta Mirjamo.

” Koripalloliitolta on 
saatu yleisluontoiset 

toimintaohjeet, 
joissa korostetaan 

käsihygienian 
tärkeyttä. ”
Antti Silvonen, huoltaja
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• Lvi-urakointi
• Lvi-remonttityöt
• Öljypoltin- sekä maakaasupoltin-
  korjaukset ja asennustyöt
• Keskuslämmityskattila asennukset
• Viemärikuvaukset ja -tarkastukset
• Automaatiotyöt

la kysymään vapaasti. Saa 
muutenkin tulla kysymään 
palveluista. Täällä ei kui-

tenkaan tehdä mitään niin 
salaista, etteikö voisi tulla 
poikkeamaan.

” Kevättä kohden väreissä 
trendit tulevat hempeämmiksi. ”

Titta Mirjamo, kynsihoitajaETSITKÖ TÖITÄ?
Meillä on töitä tarjolla!

Tehtäväsi on markkinoida 
puhelimitse erilaisia tuotteita 
tai palveluita. Voit työskennel-
lä vakituisesti päivävuorossa 
tai osa-aikaisesti iltavuorossa 
3-6 iltana viikossa. 
 
Edellytämme sujuvaa 
suomen kielen taitoa ja 
vähintään 16-vuoden 
ikää.

Lähetä hakemus: megaduuni.fi 

Kaivokatu 3, Hamina
044 335 0736

Lue lisää, tai soita meille ja kysy lisää!
045 7731 3707

Mariankatu 14 A, Kotka
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EHDOTA 
HENKILÖÄ

HAASTATELTAVAKSIlehti@illuusio.fi
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Rakastetut 
ikivihreät kutsuvat 
Kyminsuuhun
Karhula

Satumaan sävelin -viihde-
konsertissa 29. maaliskuu-
ta 2020 klo 15 Kulttuuri-
talo Kyminsuussa soivat 
rakastetut ikivihreät sekä 
myös uudemmat viihdelau-
lut, joita on tulkitsemassa 
Laulutrio Amor, jossa lau-
lajina ovat Hanne-Irmeli 
Tentke, Anton Laamanen 
ja Teija Lempinen. He esit-
tävät lauluja triona, duona ja 
sooloesityksinä.

Konsertissa kuullaan mm. 
Harmony Sistersien, Olavi 
Virran sekä Laila Kinnusen 
tutuksi tekemiä kappaleita 
mm. Sinitaivas, Sataman 
valot, Mustasukkaisuutta, 
Valoa Ikkunassa, Romatica 

Uutta ja vanhaa 
Huutjärven 
Bakkanaalissa

Haminalaisen, Muna-
pirtin kesäasukkaan Saila 
Forsströmin ja purolalaisen 
Arja Sxxx-Halmeen yhteis-
näyttely avautui 2. maalis-
kuuta Pyhtäällä, ravintola 
Bakkanaalin kabinettigal-
leriassa. Tummilta seiniltä 
nousee upeasti tekijöiden 
akvarellit, akryylimaalauk-
set ja huovutustyöt.
Etenkin valkeana hohtavat 
koivikot pääsevät oikeuk-
siinsa tässä, jopa dramaatti-
sessa näyttelytilassa.

auktorisoitu isännöintitoimisto

Kotkan
Isännöintipalvelu Oy

Naakantie 2 A, 48230 Kotka
Puh. 044 7355 600
Email: saunat@kotkanisp.fi

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:

www.kotkanisp.fi/citysauna

Citysaunaan alennuksella!

-20%
Tee varaus maaliskuun loppuun mennessä ja nauti 
rentouttavasta saunaillasta elokuun loppuun mennessä.

tarjolla myös
rantasauna

Kotkan Isännöintipalvelu tarjoaa 
laadukkaat tilat sekä kokouksille 
että rentouttavaan saunailtaan.
Citysauna sijaitsee Kotkan 
keskustassa, Korkeavuorenkatu 18.

Rantasauna Kotkan Metsolassa on 
suunniteltu erityisesti rentoihin ko-
koushetkiin ja mukavaan ajanviet-

toon. Tunnelmaa tuo takkatuli.
 Saunasta pääsee uimaan. Lisäksi 

on mahdollista varata palju.

www.kotkanisp.fi/rantasauna

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry

KUSTANTAJA
Kotpytham Oy

JAKELU 40 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
Jakelusuora Oy
p. (05) 226 6300

ILMOITUSMYYNTI
Danpii Oy, Taina Mauno
p. 044 2432720 | p. 040 581 551
taina.mauno1@gmail.com

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 433020
lehti@illuusio.fi
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka

SIVUNVALMISTUS/TAITTO
Kaisa Naakka

ILMOITUSVALMISTUS
Jyri Kuparinen
jyri.cu@gmail.com

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.

Huutjärvi
Hannu Lehtinen

– Olemme molemmat teh-
neet taidetta jo reilut 30 
vuotta, kertoivat tekijät. Sil-
ti tämä on vasta ensimmäi-
nen yhteinen näyttelymme.

He kuuluvat Pyhtään taide-
seuraan ja ovat siellä olleet 
mukana useissa yhteisnäyt-
telyissä.
Luonto ja tunteet hallitsevat 
Pyhtään näyttelyä. Näytte-
ly on esillä Bakkanaalissa, 
Hirventie 1?, Huutjärvellä 
aamupäivästä ilta myöhään. 
Näyttelytila on avoinna 
aina, kun siinä ei ole yksi-
tyistilaisuutta. Näyttelyyn 
on vapaa pääsy.

sekä uudempaa tuotantoa 
mm. Appelsiinipuita aavi-
kolla, Ihana aamu, Nuoruus 
on seikkailu, Naisen sydän. 
Huumoria ja kotka-
laisuutta ei ole tieten-
kään unohdettu, sitä 
herkistellään Kotkan 
Ruusun merkeissä 
pianisti Esa Ylösen 
hienolla sovituksella.

Kappaleisiin on 
sisällytetty pieniä 
tarinoita herkällä ja 
humoristisella taval-
la. Taustalla esiintyy 
salaperäinen nainen, 
joka pistää välillä 
pasmat ihan sekaisin.
Bändissä soittavat 
Esa Ylönen pia-

no, Jarkko Saura viulu ja 
Kauko Sepponen kitara.

Merikeskus Vellamon Ruu-
massa avautuu perjantaina 
6.3.2020 näyttely, johon on 
koottu kuvituksia Jäänmur-
taja Snow ja safiirinen pala-
peli -kirjasta. Vuoden 2020 
aikana julkaistava kirja on 
Jäänmurtaja Snow -kirjasar-
jan seitsemäs osa, ja sen on 
kirjoittanut Teemu Leppä-
lä. Näyttelyn kuvitukset on 
tehnyt ukrainalainen taiteli-
ja Ruslan Safarov.

Jäänmurataja Snow 
Vellamossa
Lastenkirjan kuvituksia on esillä monitoimi-
tila Ruumassa Merikeskus Vellamossa.

Teemu Leppälä on suo-
malainen kirjailija, meri-
kapteeni ja luotsi. Hän on 
työskennellyt kymmenillä 
erilaisilla laivoilla ja nähnyt 
maailmaa Suezin kanaval-
ta Kiinan joille ja Afrikasta 
Grönlantiin asti. Kun Teemu 
oli talvella 2011 töissä jään-
murtajalla, eräs yö oli täyn-
nä jännittäviä tehtäviä ja ti-
lanteita. Tuona yönä Teemu 
päätti ryhtyä kirjoittamaan 
lapsille tarinoita jäänmurta-
jien seikkailuista.

Ruslan Safarov on ukrai-
nalainen kuvittaja, joka 
tekee kuvituksia kirjoihin, 
peleihin ja animaatioihin. 
Jäänmurtaja Snow -kirjasar-
jan kuvitus on ollut hänelle 
mieluisa työ, sillä arktiset 
olosuhteet ja jään eri muo-
dot kiehtovat häntä.
Näyttelyyn voi tutustua 
6.-27.3.2020 maksutta Ruu-
man aukioloaikoina ti, to-pe 
10-17 ja ke 10-20. Maa-
nantaisin ja viikonloppuisin 
Ruuma on suljettu.
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1.-2.-luokkalaisten 
Kesäkerhoihin

Päivä ja leikkikerhoihin
ilmoittautuminen vuodelle 2020-2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot: Anne Silomaa 
044 7259031, anne.silomaa@evl.fi
tai kerhoista lastenohjaajilta.

Kerhopaikat:
• Ristinkallion päiväkerhotiloissa 1.-18.6. Pahka-
katu 4.
• Länsi-Kotkan Perhekeskus 1.-18.6. Ututie 2.
• Mussalon seurakuntakodilla 1.-26.6. Ruukki-
maanpolku 1.
Kerhot ovat toiminnassa klo 7-16.30. Kerhon ruoka-
maksu on 8€/päivä ja siihen sisältyy lounas ja 
välipala. Kesäkerholaiset saavat tiedon kerhopai-
kastaan sähköpostilla tai tekstiviestillä toukokuun 
alkupuolella.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauduthan ennen 10.4., näin varmistat lapsellesi 
kerhopaikan. Tämän jälkeen ryhmiin mahtuu vain jos 
on tilaa ja kerhoryhmä on perustettu.
Ilmoittautuminen osoitteessa
www.kotka-kyminseurakunta.�i/lapsille-ja-
lapsiperheille/kerhoihin-ilmoittautuminen

Kesäkerhojen vanhempaininfo
Kesäkerhojen vanhempaininfo on 20.5. klo 17.30 
omassa kerhopisteessä.
Tilaisuudessa täytetään henkilötietolomake ja 
kerrotaan kerhon toiminnasta.

Päiväkerhot kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa 2.5 
tunniksi kerrallaan. Kerhoihin otetaan v.2016 
syntyneitä ja sitä vanhempia lapsia. Leikkikerhot 
kokoontuvat yhden kerran viikossa 2h kerrallaan. 
Leikkikerhoihin voivat ilmoittautua vuonna 2018 
keväällä syntyneet ja sitä vanhemmat lapset. Kerhot 
ovat maksuttomia.
Kerhopaikat:
Päiväkerhot ja Leikkikerhoja perustetaan seuraaviin 
paikkoihin, kun ryhmään ilmoittautuu tarpeeksi
lapsia.
• Helilän seurakuntatalo, Kymin kirkon vieressä 
(Musiikkipainotteinen)
• Jäppilä, Jäppilän koululla, Alakyläntie 67
• Kotkan seurakuntakeskus, Mariankatu 14 F 
(Liikuntapainotteinen)
• Laajakoski, Laajakosken kappeli, Laajakoskentie 221
• Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 
1(Luontopainotteinen )
• Mussalon seurakuntakoti, Ruukkimaanpolku 1
• Ristinkallio, Pahkakatu 4, kerhohuone
• Sunilan seurakuntakoti, Valliniemenkatu 20
• Tavastila, Tavastilantie 225 (entinen kirjasto)

Ilmoittautuminen osoitteessa:
https://www.kotka-kyminseurakunta.�i/lapsille-ja-
lapsiperheille/kerhoihin-ilmoittautuminen
Ilmoittauduthan ennen 17.4., näin varmistat lapsellesi 
kerhopaikan.
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Kahvila-Ravintola

LEIKARI
LAUANTAINA 14.3.

 

Ennakot Tiketistä 15€/ sis.narikka
liput ovelta 15€ + narikka

Ennakot Tiketistä 15€/ sis.narikka
liput ovelta 15€ + narikka

Ennakot Tiketistä 15 € / sis.narikka
tai ovelta 15 euroa + narikka PERJANTAINA 3.4.

LAUANTAINA 21.3.

Haminantie 261, Kotka | P. 045 1363 419 | www.kahvilaravintolaleikari.fi

Kahvilan puolella karaoke live-iltoina alkaen kello 20.00 !

Varaa

bilepaketit

Hotel

Leikarista

 0104 111770

Flangers ja
In the Mood &
Suvi Karjula

Esa Pulliainen W/
MR Breathless

Pekka Tiilikainen &
Beatmakers W/
Toni Rossi & Sinitaivas

Kahvilan puolella
valtakunnallinen
Elvis - karaoke kilpailu!

Ilmoittautuminen
alkaa klo 20.00,
kilpailu alkaa
klo 21.00. 

Uutta ja vanhaa Saila Forsström (vas.) ja 
Arja Rautaheimo-Halme.

PAIKALLISUUS 
PÄÄASIASSAHAEMME 

ILMOITUS-
MYYJÄÄ

Olet positiivinen & tuloshakuinen. Haluat olla ylpeä työstäsi & kantaa 
kortesi yhteiseen kekoon. Pystyt itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn.

Edellytämme yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä & halua sitoutua 
printtimedian myyntineuvottelijan työhön. Omaat paineensietokykyä 
ja sujuvan suomen kielen taidon. Myyntikokemus katsotaan suureksi 
eduksi, kuitenkin asenne ja halu oppia ovat ratkaisevassa asemassa! 
Mahdollisuus myös oppisopimukseen tai toiminimellä.

Aluksi osa-aikainen, tavoitteena kokoaikainen 
toimi. Paikka täytetään sopivan henkilön 
löydyttyä. Työpiste sijaitsee Anjalassa.

Hakemukset & CV sähköpostilla 
taina.mauno1@gmail.com
Mahdolliset lisätiedustelut to & pe klo 8.30-10
p. 044 243 2720 | Taina Mauno

Laulutrio Amor Hanne-Irmeli 
Tentke, Anton Laamanen ja 
Teija Lempinen.

Juhani Lempinen

Ruslan Safarov

JUTTUVINKIT
lehti@illuusio.fi
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Av. ark. 8-17, la 9-15

SAMALTA PIHALTA KAIKKI
MITÄ TARVITSET

Maa-ainesten koneellinen
lastaus myös kuomukärreihin

• PUUTAVARAT
• HÖYLÄYSPALVELU

ERÄ EDULLISTA
LEHTIKUUSILAUTAA

Löydät meidät
myös facebookista

• MAA-AINEKSET
• POLTTOPUUT

28 x 120  2 € / m

28 x 145  2,5 € / m

KOTKA
Puumarket

Seppolantie 6, 48230 Kotka
Puh. 040 546 5939 

040 235 8910  
www.puumarket.net

Avoinna
ma-pe

7.00-17.00

Puumarket
edullinen, palveleva rakennustarvikeliike

Piklas ikkunat ja ovet meiltä,
pyydä tarjous!

Olethan varannut jo
Huopakatto-
remonttisi ?
Paikallinen, luotettava ja

ammattitaitoinen!

040 - 557 3933

www.euro-katto.fi
Pajamäenkatu 21, 48600 Kotka

UUSI 
MONIMERKKIKORJAAMO 

MUURALANKUJALLA

P. 041 3191 736
Muuralankuja 4, 
48600 Kotka
Av. arkisin 8-17

 Renkaanvaihdot
 Määräaikaishuollot
 Ilmastointihuollot
 Ohjauskulmien säädöt
 Öljynvaihdot
 Korjaukset TERVETULOA!

Löydät meidät myös facebookista


