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HARRASTUKSET
Mobilismi harrastuksena ja
osana kulttuuriamme

LVI-työt mm.
kattilahuonetyöt

Ne ovat aina toimineet barometrina yhteiskuntamme tilasta ja varallisuudesta.
Kun kalusto vanheni, niin osa katosi ja osasta tuli harrasteajoneuvoja.

Kymen Timanttityö
045-1277729

joittava lehti, jonka levikki on
noin 25000 kappaletta, puhuu
sivuillaan kiihkottomasti ajoneuvojen säilyttämisen puolesta.
Lehden selkeä viesti on hyvin
yksinkertainen: "Tulevaisuus lunastetaan tänään!”
Ajoneuvokannan
vaalijoita on yhä

Isokoneinen Jenkki Höyrypanimon edustalla. Molemmat osa kulttuuriamme - ja isoja kooltaan, myös kauniita katsella!

Kun 1970-luvulla koettiin öljykriisi, niin isomoottoriset amerikkalaiset ja eurooppalaiset autot myytiin ja hävitettiin Suomesta, milloin ulkomaisille ostajille tai suoraan romutettavaksi.

Osa näistä ostajista teki todellisen tilin ostamalla lyhytnäköiseltä tai olosuhteiden pakottamalta suomalaiselta kuluttajalta "ongelmajätteen" pois.
Onneksi näitä kertaalleen
myytyjä kulttuurinaarteita ostetaan taas meille takaisin. Näin
myös tulevat sukupolvet pää-

Kupla vm. 72, joka on kesäisin täydessä käytössä.Taustalla yksilö, joka
luovuttaa osia “käyttöpeliin”. Hyödyllistä ja edullista kierrätystä!

sevät ihastelemaan esim. vuoden
1939 mallista M-B 540 Cabrioletia, joka on yksi viimeisistä
julkisuudessa esitellyistä takaisin
ostetuista mobilistiaarteista.
Tallenteet eivät
korvaa autoja
Tällä hetkellä puhutaan aivan
oikeutetusti vähäpäästöisten,
pienimoottoristen ja muutenkin
tarkoituksenmukaisten käyttöautojen puolesta. Meillä on
ainoastaan yksi ilmasto, jota
voimme vaalia ja vähentää
tarkoituksenmukaisesti päästöjä,
niin yksityisesti kuin yhteisöllisestikin. Ajoneuvot ovat
edelleen osa kulttuuriamme.
Vanhoilla harrasteautoilla, lentokoneilla, moottoripyörillä, raitiotievaunuilla ja traktoreilla on
oma paikkansa yhteiskunnassamme. Pian huomaamme hävittäneemme suurimman osan
nykyisistä ja vähän vanhemmista,
nyt niin tavallisista käyttöau-

toistamme. Mitä jää jäljelle ajoneuvokulttuuristamme? Nykyisin ihailemme mobilistitapahtumissa vanhoja ajoneuvoja ja
käytämme niitä juhlatilaisuuksissa. Mitä jos näitä ajoneuvoja ei
olisi säilytetty aikanaan? Säilyneet kuvatallenteet eivät aja samaa asiaa. Suomesta hävitettiin
1980 - 1990 -luvuilla maan rajojen ulkopuolelle 1970-luvun
käyttöautoja, kuten mm. VW
Golf, Ford Taunus ja Lada 12001500.
Viranomaisautoja
on viety ulkomaille
Samalla myytiin ulkomaille vähän ajettuja paloautoja sekä
muita viranomaisajoneuvoja. Jäikö näitä omaa aikaansa kuvastavia ajoneuvoja Suomeen? Mobiiliharrastajien suomalaisen
harrasteajoneuvolehti MOBILISTI:n mukaan ei jäänyt.
Tämä jo kymmeniä vuosia
ilmestynyt, asiantuntevasti kir-

Onneksi on vielä kansalaisia,
jotka jaksavat kaikista käyttömaksuista, veroista, korkeista
polttoainehinnoista ynnä muusta
huolimatta vaalia vanhaa ajoneuvokantaa. Nämä harrastajaaktivistit ovat pääsääntöisesti
iäkkäämpiä tavallisia palkansaajia
tai eläkeläisiä, jotka omissa
oloissaan kaikessa hiljaisuudessa
harrastavat uskomaansa asiaa.
Osittain tässä piilee harrastuksen
vahvuus. Kun on hiljaa, niin saa
rauhassa harrastaa.
Ilkivallantekijät eivät löydä
paikalle. Valitettavasti tällä toimintamallilla on myös kääntöpuolensa. Harrastuksen ympärillä oleva aktivistijoukko vanhenee ja päättäjäpiiri pienenee.
Raamit kutistuvat, eikä niissä ole
tilaa uusille ajatuksille. Näin ollen
harrastus ei saa Veikkaus Oy:n
tukea, vaikka muita kulttuurinaloja tuetaan.
Positiivinen häly
lisää ymmärrystä

SEURAKUNTIEN TAPAHTUMIA
Evankelisluterilainen
seurakunta

Kotkan seurakunta
9.3.2008 klo 10:00
Messu Kotkan kirkossa.
Messussa saarnaa pastori Liisa
Hopeavuori, liturgina vt. kirkkoherra Kirsi Hämäläinen ja
kanttorina Irina Lampén.
9.3.2008 klo 16.00
Iltamusiikkia Kotkan kirkossa,
Markku Nieminen, urut.
Ohjelmassa L. Couperinin,
A. Raisonin ja J.S. Bachin
musiikkia. Vapaa pääsy.
Kymin seurakunta
9.3.2008 klo 10:00
Messu Kymin kirkossa.
Johanna Pekkola, avustaa Janne
Kuusitunturi, kanttorina Sinikka
Vesala.
Langinkosken seurakunta
6.3.2008 klo 18:00
Sisälle sanaan -raamattuluento Ruonalan kirkolla.

“Kenenkäs lapsia sitä ollaan”
(1. Joh. 3), Tero Hietanen

Riitta Huovila, kanttorina
on Tarja Silvennoinen ja kirkkoväärtinä toimii Jari Pekka
7.3.2008 klo 19:00
Mielonen, lauluyhtye Seksti.
Nuorten aikuisten ilta Ruona- Saarnan aikana pyhäkoulu laplan kirkon nuorten tilassa. Illan
sille. Messun jälkeen kirkkovetäjänä Marja-Leena Laaksonen. kahvit Toivonsalissa.
8.3.2008 klo 16:00
Seurat Tervosella, Sarkapolku
14. “Ajankohtainen raamattu”,
mukana pääsihteeri Kirsi Smeds
Raamatunlukijain liitosta.

Kristilliset seurakunnat
ja kristilliset yhdistykset

SOIHTU RY

8.3.2008 klo 18:00
Nuortenilta Ruonalan kirkon
nuorten tilassa. “Raamatun naisia”, Rita Halme.

Haltijantie 2
Karhuvuori, Kotka

Kokoukset
perjantaina 18:30 pääkokous
sunnuntaina 18:30 rukouskokous
tiistaina 18.30 raamattuilta
keskiviikkona 13:00 leipäkirkko
sunnuntaina 15:00 lasten
pyhäkoulu

9.3.2008 klo 9:00
Yleinen piispantarkastus
Langinkosken kirkossa. Langinkosken seurakunnassa suoritettavaan piispantarkastukseen liittyvä yleinen piispantarkastus.

www.soihtury.com

9.3.2008 klo 10:00
Messu Langinkosken kirkossa.
Piispantarkastuksen messussa
liturgina on Jukka Lopperi,
saarnaa piispa Voitto Huotari,
avustajina Tero Hietanen ja

Venäjänkieliset kokoukset
parittomilla viikoilla klo 17:00.
TERVETULOA!

MUITA TAPAHTUMIA

Jos ajoneuvoharrastuksesta pidetään tasaisesti positiivista hälyä
yllä julkisuudessa, niin yleisön ja
päättäjien käsitys muuttuu ajan
myötä asialle positiivisemmaksi.
Nähdään asian toinenkin puoli.
Huomataan harrastuksen yhteiskunnallinen merkitys. Tämä päivä on huomenna historiaa!

Asiakirjojen
silppuamispäivä
Kotkan
markkinoilla 6.3.
AJORET AY
Antero Alenius
0400 552 286

Mobilisti ja motoristi
Jari Launio,
MP-klubi Eagle ry:n
presidentti
mikael.launio@luukku.com

NIMITYKSIÄ
Kotkan Seudun Osuuspankki:
- Taru Liikola on
valittu asiakasneuvojaksi pankin
asiakkuustiimiin
1.2.2008 alkaen.

- OTK Maria
Väisänen on
nimitetty pankkilakimieheksi
4.2.2008 alkaen.

Defendolla väkivaltatilanteiden
uhkaa vastaan
Itsepuolustuslajia voi harrastaa nyt myös Kotkassa.

Miika Laitisen ja Lari Kauralan (oik.) mukaan defendo on nykypäivän
tarpeita vastaava yksinkertainen ja toimiva itsepuolustusjärjestelmä.

Kaakonkulman kamppailu- ja
itsepuolustuslajivalikoima sai hiljattain uutta väriä, kun Defendo
Kotka ry aloitti toimintansa lajiliiton ohjaajakoulutuksen saaneiden Miika Laitisen ja Lari
Kauralan toimesta. Defendo on
kehitetty vastaamaan tämän
päivän yhteiskunnan erilaisiin

väkivaltatilanteisiin ja lisäksi
monipuolinen harjoittelu kohottaa fyysistä kuntoa ja parantaa
voimaa sekä liikkuvuutta. Ensimmäinen peruskurssi alkoi
Kotkassa alkuvuodesta ja lajia
suositellaan etenkin turvallisuusalalla työskenteleville.
-Modernin defendon alkujuuret löytyvät Kiinasta sekä
Kanadasta ja pohjoismaihin lajin
toi Jyrki Saario vuonna 2004.

Harjoittelun kautta opitaan ymmärtämään ja hallitsemaan kehossa vaaran uhatessa käynnistyviä prosesseja. Defendo on yksinkertainen sekä toimiva itsepuolustusjärjestelmä ja pyrimme
kouluttamaan harrastajia selviytymään verbaalista tai fyysistä
uhkaa sisältävistä arkipäivän
väkivaltatilanteista, selvittää Miika Laitinen.
-Defendo sopii kaikille iästä,
sukupuolesta tai ruumiinrakenteesta riippumatta mutta meillä
on paljon turvallisuusalalla työskenteleviä harrastajia. Monissa
terveydenhuollon toimipisteissä
väkivallan uhka on nykyisin
valitettavan todellista joten voisin suositella lajia myös sen alan
ihmisille. Potentiaalisen väkivaltaisen ihmisen tai uhkaavan
tilanteen tunnistaminen kuuluu
myös treenaamiseen. Harjoittelu
on meillä ammattimaista sekä
vastuullisesti ohjattua ja tapahtuu
turvallisissa ja haastavissa olosuhteissa, mutta emme luonnollisesti unohda pientä pilkettäkään
silmäkulmassa. Mukava tunnelma helpottaa oppimista, Lari
Kaurala jatkaa.

Nopeasti opittavat ja
vaikeasti unohdettavat
taidot
-Täytyy muistaa, että kokonaisvaltaiseen itsepuolustuksen
opettamiseen kuuluu fyysisen
tekemisen lisäksi myös psyykkisen, taktisen sekä juridisen puolen huomioiminen. Tarjoamme
harrastajille mahdollisuutta osallistua erilaisiin lajiin liittyviin
seminaareihin. Defendon taidot
ovat nopeasti opittavissa mutta
niitä ei ole helppoa unohtaa.
Perusajatuksena on tehokkailla ja
mahdollisimman helposti omaksuttavilla tekniikoilla paitsi suojata itseään myös saada hyökkääjä
hallintaan. Näillä näkymin seuraava alkeiskurssi alkaa aikaisintaan syksyllä, mutta viimeistään
alkuvuodesta 2009. Seuramme
toimintaan ja defendoon yleensä
voi tutustua kätevimmin netissä
www.defendokotka.com, Laitinen muistuttaa.
Jussi Hänninen
jussi.hanninen@kymp.net
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Kuka toimi Junnun laulujen säveltäjänä laulajan
uran alkupuolella?

2

Millä alalla Juha Vainion
poika Kalle Vainio
toimii?

3

Kuka oli pääosassa ensimmäisessä elokuvassa
jossa Junnu esiintyi?

KAUPPAVÄYLÄ
VW-Jetta-92CAT,
vetokoukku, katsastettu,
siisti. Hinta 1200€
p. 050 5228 190

Rivi-ilmoitukset perjantaisin klo 15 mennessä
asiakaspalvelu / Piia Ronnila
Koulukatu 10, Kotka, puh. (05) 218 1001 fax. (05) 218 1005,
Palveluaika ma-pe 9-17, maksu ainoastaan käteisellä
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Minne vain sorsa lentää?

5

Montako 20 Suosikkia
-levyä Vainion lauluista
on julkaistu?

6

Kuinka kauan tulee Juha
Vainion syntymästä tänä
vuonna?

7

Kuka julkaisee Junnun
uuden tänä keväänä ilmestyvän laulukokoelman?

8

Kuka on ainut tähän
mennessä Juha Vaino
– sanoittajapalkinnon
saanut nainen?

T Y H J Ä

R UU T U

KAUPPAVÄYLÄ

9

Minkä nimiseksi klassikkohitti Killing Me
Softly kääntyi Junnun
sanoituksissa?

10

Koska Kotkan poikii
ilman siipii –kappale
näki päivänvalon?

Myydään
Ostetaan
Halutaan vuokrata
Vuokralle tarjotaan
Henkilökohtaista
Kiinteistökaupat
Muuta

S A N O J E N

V Ä L I I N

TYÖVÄYLÄ
HINNAT
Kauppaväylän ilmoitukset
2 riviä 5€
3 riviä 7€
4 riviä 8€
5 riviä 9€
6 riviä 10€

Työväylän ilmoitukset
6 riviä 40€ + alv = 48,80€

