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Paikallisia uutisia vuodesta 1958

Vuoden
yritys

s. 14

Vegemmin
jouluna

s.16

Hannu Lehtinen

Hannu Lehtinen

Alhaalta vasemmalta Jesperi, Pipsa, Nella, Moona, Brown,
Linda, Venla, Erica, Valtteri, Konsta, Jaro, Viivi, Helmi, Meeri,
Jenna, Ronja ja Julius.
Hannu Lehtinen

Tonttu-pajan tytöt Helmi (vas.), Erica, Viivi. Takana Ronja.

Kioskipojat Konsta (vas.), Valtteri ja Brown.

Piparit on pala iloa

Otsolan koulun pikkuyrittäjät valmistautuivat myyntipäivään.
Otsola
Hannu Lehtinen

keskiviikkona kello 8-12
välillä.

Kotkan Otsolan koulun 4B
luokka valmistautui koko
syksyn Pikkuyrittäjinä Karhulan torin myyntitapahtumaan. Koululaisten perustamat yritykset myyvät torilla
tuotteitaan marraskkuisena

Annetaan lasten ideoille
siivet, on pikkuyrittäjyyden
kannustuksen periaatteita.
Pikkuyrittäjät on alakouluille suunnattu ohjelma, jossa
oppilaat perustavat oman
yrityksen. Ohjelma on 18
tunnin maksuton kokonai-

suus, joka koostuu 9 teemasta. Kunkin teeman käsittely kestää 1-2 oppituntia.
Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan. Pikkuyrittäjät on
osa Nuori Yrittäjyys ry:n
toimintaa.
Mukana koko Suomessa on
noin 700 koulua ja 70 000
oppilasta.

Mikä sai opettaja Jonna Virtasen ja luokan innostumaan
yrittäjyydestä?
– Näin sopivan vetävän
mainoksen viime keväänä.
Meillä on painotus yhteiskuntaopissa ja tässä tulee
aika monta yhteiskuntaopin
asiaa samalla.
Virtanen aloitti luokan kanssa Pikkuyrittäjyyden heti lu-

kuvuoden alussa. Oppilaat
muodostivat omia 2-4 hengen yrityksiä. Niiden nimet
ovat Tonttu-paja, Merkit&Korut, Pikku-apinat, Joulupukin paja, Kioskipojat,
Pikkukirppis ja Lime.
– Lime tulee meidän nimistä
Linda ja Meeri, pikkuyrittäjäpari kertoi värittäessään
mainostaan.

Tuotteita on jouluiset herkut, kuten piparit, tortut,
muffinit, munkit ja karkit. Isompia herkkuja ovat
omenahillo,
joulusinappi
ja kaakao. Lahjatuotteiksi
sopii muun muassa lasinaluset, pötkylä ja eläin kirjanmerkit, käsikorut, kovun
hajuiset saunahajusteet, heijastimet, arvat tai vaikkapa
kiertoon laitetut lastenkirjat.
Pikkuyrittäjillä on valtakunnalliset tavoitteet, jotka
Jatkuu sivulla 2.
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Hannu Lehtinen

Jatkoa etusivulta.

myös Otsolassa käytiin läpi.
– Tutustutaan yritysmaailmaan, tehdään oma yritys,
työskennelleään
yhdessä
ja tasapuolisesti yrityksen
eteen. Lindan paperissa on
lisäksi itse on kirjoitettu
tavoitteeksi vähemmän riitaa. Lasten oma kirjaus on
hyvä kiteytys yrittäjyydestä, koska yrittäjä ei voi riidellä toisten yrittäjien eikä
asiakkaiden kanssa, että saa
tuotteitaan tai palvelujaan
myytyä.
Mikä on ollut kivaa yrittäjyydessä?
– Saa olla muiden kanssa tekemisissä ryhmätöissä ja saa
vähän rahaa, sanoi Ronja.
– Yrittäjyys on ollut aika
kivaa, kun on tehnyt omat
tuotteet ja pääsee niitä myy-

Mikä ihmeen
hyvinvointialue?
Seuraa suoraa verkkolähetystä
16.12. klo 17.30–19.00
Karhulalainen
Hannu Lehtinen

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelu järjestää
asukkaille suunnatun paneelin, jossa keskustellaan tulevasta hyvinvointialueesta
ja tulevaisuuden palveluista
Kymenlaaksossa.
Paneelin tavoitteena on
tutustuttaa asukkaat
hyvinvointialueeseen ja
keskustella asukkaita

koskettavista palveluista.
Paneeli lähetetään suorana
verkkolähetyksenä
16.12.2021 klo 17.30–19
Kymsoten Youtube-kanavalla.
Paneelissa keskustelemassa
ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen
valmistelun
muutosjohtaja,
edustaja
kunnista sekä asiantuntijoita
sosiaali- ja terveydenhuol-

losta ja pelastustoimesta.
Katsoja voi osallistua keskusteluun lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja
viestiseinän kautta verkkolähetyksen aikana. Linkit
lähetykseen ja viestiseinälle
julkaistaan myöhemmin.

Valaistusta ja vaatteita
Sammontorilta

Seuratoiminta on antanut tilaa
kaupankäyntiin Sammontalolla.
Helilä
Hannu Lehtinen

Torstaista
sunnuntaihin
kello 12-18 Sammontorilla
myyntiä hoitaa Tanja Kokkonen. Hänen yrityksensä
Lumenia-palvelut tekee valaistussuunnittelua. Vanhan
Raakunkujalla olleen lamppukaupan loput lamput on
nyt Sammontorilla näytillä.
Näytillä on myös koko juhlasalillinen vaatteita, koruja, huiveja, sateenvarjoja ja
myydyimpänä artikkelina
miesten sukat.
– Moni on sanonut, että
tämä on kirpputori, mutta
ei ole. Täällä on myynnissä

käyttämätöntä tavaraa, vaikka kaikki ei ole juuri valmistettuja, Kokkonen korosti.
Hän esitteli rekeittäin farkkuja. On pieniä kokoja,
mutta paljon myös isoille
naisille sopivia housuja.
– Kyllä ihmiset, jotka tänne
löytävät, löytävät myös aina
ostettavaa.
Salin tavaroissa hinnat on
painettu alas, ettei vähävaraisimmillekaan olisi liian
kallista. Myös useamman
tuotteen ostaminen samaan
aikaan, laskee hintaa.
Valaistussuunnittelua tavallisen ihmisen budjettiin,

lupaa Tanja Kokkonen.
Hän tekee suunnitelmia, kun
pitää lisätä turvallisuutta tai
saada keittiöön lisää valoa.
Yhteistyö Pasi Kallojärven
kanssa taasen uusii saunojen valaistukset uusimmalla
LED-tekniikalla.
– Pasi tekee ihan huippusaunoja ja niihin menee minun
suunnittelemat LED-valot.
Hän tekee toki muutakin
puusta.
Varsinaisia valaisimia on
niukalti esillä Kokkosen
kulmauksessa.
– Lamppukauppa on liian
kilpailtu ala, ei kannata
kilpailla markettien ja nettikauppojen kanssa, Kokko-

mään. Ja saadaan luokkaretki, Nella kiteytti.
Pipsasta oli kivaa, kun saa
ilahduttaa asiakkaita. Ylipäänsä luokan mukaan yritysjuttu on ollut aika kivaa,
kun on tehty omat tuotteet ja
niitä pääsee myymään.
Miten koululaiset kehittivät
tuotteitaan?
– Keksittiin tuotteita, kun todennäköisesti tulee vanhempia ihmisiä, vastasi Brown.
Muutkin kertoivat tuotteistaan.
– Me myydään kirpputoritavaroita ja meillä on arpajaiset, minkä voittona on herkkukori, kertoi Ronja.
– Me keksittiin tuotteita,
jotka pelätään, että menee
kaupaksi, esitteli Konsta.
Heidän tuotteensa ovat heijastavat sydänkorennot, kaakaot ja joulukarkkipusseja,
joissa on suklaata?

Maltatko olla itse syömättä?
– Joo, maltan kyllä, Konsta
kuittasi välittömästi.
Myyntipäivään
Otsolan
Pikkuyrittäjät vamistautuivat harjoittelemalla hissipuheita asiakkaalle. Lisäksi oli
valmistauduttu jo myyntipäivää seuraavaan päivään,
kun pitää laskea kassan tuotto.
– Asiakkaalle sanotaan moi,
Jero totesi.
– Moi, mitä te haluaisitte ostaa, tarkensi Ronja.
– Pitää sanoa kiitos, kun
joku on ostanut.
Luokassa viimeistellään jokaisen pikkuyrityksen mainostauluja ja hinnastoja.
Torille he varasivat lämpimiä vaatteita, mikä oli
hieman tuulisessa päivässä
hyvä varautuminen.
Osalla tuotteet oli myyty jo
ennen puoltapäivää. Pik-

Joulu on
yhdessä tehty
Koronavuosi on ollut rankkaa monella tavalla. Yksi
konkreettinen esimerkki on
tämä lehti. Ilmoitukset, joilla lehteä kustannetaan, on
ollut tänä vuonna tiukassa
tai hintoja olisi pitänyt painaa niin alas, ettei lehteä
kuitenkaan olisi saanut tuotettua.
Mutta nyt Karhulalainen,
jo vuodesta 1958 lähtien
ilmestynyt lehti, on jälleen
luettavanasi paperilehtenä,
arvoisa lukija. Tänä vuonna on Karhulalainen uudistunut myös ilmestymällä
verkkolehtenä karhulalainen.fi -sivulla.

tai maa lumettomana, joulun odotus liittyy enemmän
meihin ihmisiin. Odotamme
sitä hetkeä, kun perheet kokoontuvat yhteen. Odotamme sitä, kun lähes jokainen
valmistelee jonkinlaista yllätystä lahjan mudossa lapsille, aikuisille, ystäville ja
sukulaisille. On lahja sitten
oma tekemä tai jostain hankittu.

Joulun odotus on joka vuosi lähes yhtä suuri odotus.
Joskus suurempikin. Olkoon maailmassa pandemia

Me teemme yhdessä joulun.
Joulun taika on kohtaamisessa ja muistamisessa.

Karhulan liikkeenharjoittajat mahdollistavat niin
valmiiden lahjojen hankkimisen tavarana tai erilaisina
palveluina kuin tarvikkeet
itse tehtävään lahjaankin.

kuyrittäjillä oli onnistunut
myyntipäivä.
Koululaiset olivat iloisia
menestyksestään.

EHDOTA
HENKILÖÄ
haastateltavaksi

&
JUTTUVINKIT
Karhulalaiseen
lehti@illuusio.fi

PÄÄKIRJOITUS

Muistetaan kauempana olevia sukulaisia ja ystäviä tai
lähipiirissä olevia yksinäisiä.
Muistutetaan, miten olemme
yhdessä.
Joulu on yhdessä valmistautumista, yhdessä ruoan laittoa
ja leipomista tai vain yhdessä
olemista.
Pakkasenkin keskellä
lämmintä joulua kaikille.

Päätoimittaja
Hannu Lehtinen
lehti@illuusio.fi

LUE VIIMEISIMMÄT UUTISET KARHULALAINEN.FI
nen totesi
– Ei ole monessakaan kaupungissa enää valaisinkauppoja. Eikä toisaalta
sähköliikkeitä saati musiikkikauppojakaan.
Kokkosen Lumenia-palvelu viittaa jo nimellään valaistukseen. Suunnitelmia
on tehty niin uudiskohteisiin kuin remontoitaviin koteihin.
– Ensin keskustelen asiakkaan kanssa hänen toiveistaan, esimerkiksi sisustustyylistä. Käyn paikan päällä
tutustumassa, minkä jälkeen
teen ehdotuksen.
Suunnitelma sisältää valo-

jen sijoittelun, oikeanlaiset
valaisimet ja niihin polttimot. Asiakkaan hyväksymä
suunnitelma toimitetaan hänen valitsemalleen

sähköasentajalle tai
rakentajalle.
– Vahvuus on edullisuus,
nopeus, helppous ja huolettomuus.
Hannu Lehtinen
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VAPAITA AIKOJA SILMÄLÄÄKÄRILLE
LÄÄKÄRIN JA OPTIKON AJANVARAUS puh. 05 262 926

Minna & Mikko
Karhula
Reijo Ahonen 5.1. ja 19.1.
Alexander Ehrnrooth 12.1. ja 25.1.

Toivottaa

Ajanvaraus myös netissä
www.fennooptiikka.ﬁ




Oy Jarihansa Ltd
www.jarihansa.fi



  

Jylpyntie 19
48230 Kotka


 



 

  


  



D ATA G R O U P S ATA I T. F I

Hyvää
Joulua

Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17

Hyvää
Joulun
odotusta!

+358 5 228 6505
jarihansa@kymp.net

PA R A S TA I T- PA LV E L U A
Kotkankatu 20, 48100 Kotka
Puh. (05) 220 0600

KARHULAN
HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Aidosti Kotkalainen, aidosti kotimainen
Yleishammaslääkäri
-3D teknologiat
Veikko Peltola
Erikoishammaslääkäri
-suukirurgia ja implanttihoidot
Jussi Federolf
Suuhygienisti
Anne Mussalo-Kerttula

Karjalantie 6
48600 Kotka
Puh. 05 266 060
Voit varata ajan verkkosivuiltamme
www.karhulanhammaslaakariasema.fi
Särkypäivystys arkisin ajanvarauksella.
Hoitoon pääsee nopeasti!

RS KOURU




 Tikkaat  Kattosillat
 Lumiesteet


Puh. 040 553 2025

Psst. Katso resepti
asiakaslehdestämme, joka
jaetaan jokaiseen kotiin 18.12.
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KULTTUURI

Koronapassilla
katsomaan kaaosta

Jussi Lankoski , Kalle Kurikkala, Eeva Hautala

Kaupunginteatteri otti koronapassin käyttöön
joulukuun alusta
Kotka
Hannu Lehtinen

Kotkan Kaupunginteatterin näytöksiin pääsee joulukuun alusta alkaen vain
näyttämällä koronapassia.
Vahtimestarit
tarkistavat
ovilla koronapassit ja liput.
Varaudu myös todistamaan
henkilöllisyytesi. Koronapassi on edellytys sisäänpääsylle kaikille 16 vuotta
täyttäneille.
Koronapassin voi näyttää
mobiililaitteella tai ottaa
mukaan tulosteena.
Katastrofikomedia Peter
Pan menee pieleen sai
ensi-iltansa marraskuun lopussa. Tätä supersuosittua
maailmanlaajuista
teatteri-ilmiötä on esitetty jo viidellä mantereella ja lähes
neljässäkymmenessä maassa. Sen käsikirjoituksesta
vastaavat kuulu käsikirjoittajatiimi Henry Lewis,
Jonathan Sayer ja
Henry Shields.
Kotkaan pieleen menevän

Peter Panin on ohjannut
TV:stäkin tuttu
Mika Eirtovaara (vier.).
Kotkaan hän on aiemmin
ohjannut näytelmän
Muumio. Hän ohjasi näytelmän Peter Pan menee
pieleen myös Tampereen
Teatteriin (2020). Sieltä
näytelmän lavastus ja

Tampereella, on valtava etu.
Nyt ei ollut paineita miettiä monimutkaisia teknisiä
ratkaisua ja jännittää, että
onnistuuko ne vai eivät.
Olemme voineet jopa jatkokehittää aiempia ratkaisuja
ja ennen kaikkea keskittyä
enemmän näytelmän muihin
osa-alueisiin, kertoi ohjaaja.

taan ja kaiken lisäksi heidän
keskinäiset ihmissuhteensa
ovat umpisolmussa. Fiktiivisen harrastajateatterin
tekniikka ei toimi ja katsoja
näkeekin sen myötä, miten
tärkeää osa sillä on esityksessä.
– Esitys on sen näyttelijöille

Rytmisesti, visuaalisesti ja
teknisesti vaativa näytelmä
asettaakin oikean teatteritekniikan väen suureen ja
vaativaan rooliin. Tyylillisesti näytelmä jatkaakin
Charlie Chaplinin ja
Buster Keatonin
tarkan ajoituksen komedian
jalanjäljissä, joissa vaativia

Vahtimestarit tarkistavat ovilla koronapassit ja liput.
Varaudu myös todistamaan henkilöllisyytesi. Koronapassi on
edellytys sisäänpääsylle kaikille 16 vuotta täyttäneille.
Koronapassin voi näyttää mobiililaitteella tai ottaa
mukaan tulosteena.
puvut vuokrattiin Kotkaan
ja näillä näkymin ne jatkavat matkaansa vielä Kotkastakin eteenpäin, seuraaviin
teattereihin – kierrättäminen
on tätä päivää myös teattereissa.
– Se että olemme tehneet
tämän näytelmän ensin

Kotkassa katastrofikomediassa esiintyy kuvitteellinen
Kymenlaakson polytekninen draamaseura. Esityksessä kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen.
Ongelmat johtuvat siitä, että
draamaseurueen jäsenillä
on kullakin omia tavoittei-

rytmisesti todella tarkka. Jos
on vähänkään myöhässä tai
liian ajoissa, iskut ja kaatumiset eivät toimi. Ja kaikki
mikä menee pieleen, täytyy
näyttää yllätykseltä, näytelmässä Peter Panin roolia
esittävää Jondea näyttelevä
Kalle Kurikkala sanoo.

kohtauksia kuvattiin yhdellä
otolla. Esityksessä nähdään
monimutkaisia teknisiä koreografioita, joiden suunnittelu on ollut hyvin tarkkaa ja
aikaa vievää.
Kalle Kurikkalaa lennätetään Peter Panin roolissa
yllin kyllin, vai pitäisikö

sanoa pitkin poikin. Kalle saikin teosesittelyssä
yleisökysymyksen,
miltä
lentäminen
tuntuu.
– Se on vaativaa ja totuttelu vei tietysti hieman aikaa.
Nyt ollaan hauskan puolella.
Näytelmän nimestä saattaisi joku päätellä, että kyseessä on lastennäytelmä, mutta
sitä se ei ole, vaikka se lapsillekin sopii.
Jos ei ole koronapassia, voi
lippuvarausta siirtää eteenpäin.
Koronapassina toimii EU:n
koronatodistus, jonka voi
voit ladata Omakannasta.
Lataathan passin valmiiksi
verkko-osoitteesta kanta.fi/
koronatodistus .
Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa koronapassia,
voit siirtää teatterilippuvarauksesi eteenpäin. Ota
yhteyttä Lippumyymälään
kannattaa olla yhteydessä viimeistään esitystä
edeltävänä
arkipäivänä.
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EDULLISIA
OSTOKSIA
KOKO PERHEELLE
To, pe ja la
klo 12-18

Hiuspalvelu Karhulasta hiusten leikkaukset, värjäykset, permanentit
sekä ripsien ja kulmien kestovärjäys.

Varaa aikasi:
ksohiuspalvelu.fi tai 010 763 5310

HIUSPALVELU KARHULA
Karhulantie 30, Kotka
ma-pe 9–18, la 9–15
ksohiuspalvelukotka
KSO Hiuspalvelut

Sampokuja 6, 48600 Kotka
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LIPUNMYYNTI KÄYNNISSÄ! www.lippu.fi | 0600 900 900 (1,98/min+pvm)
Lippumyymälä palvelee ti–pe 11–17 ja 2 h ennen esityksiä osoitteessa
Keskuskatu 15, Kotka. Puh. 05 234 4199 / teatteriliput@kotka.fi
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Kaikki esiintyjät Leikkimökkisakki: Anna Hanski, Sonja Lumme, Arne Nylander | Ali Jahangiri | Saarnamiehet: Pasi Vainionperä, Hessu Isoniemi, Sampsa Simpanen | Saikkua kiitos! osa 3: Mikko Kivinen,
Ville Keskilä, Kalle Pylvänäinen | Punkkuelämää: Ria Kataja, Minna Kivelä | KKT:n impro- ja stand up-ilta: KKT:n omat näyttelijät ja Inka Valima | Hajuvettä ja lihapullia: Maria Lund, Päivi Pylvänäinen,
Anu Kosonen, Elisa Järvelä | Mies miehelle: Timo Lavikainen, Pasi Karppi | Ulla Tapaninen | Suomen Stand Up Club: Jukka Lindström, Heli Sutela, Antti Haapala
WWW.KOTKANTEATTERI.FI
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Karhulan tori avasi
joulun odotuksen
Perinteinen joulunavaus Karhulan torilla ja Hovin
pihalla loi tunnelmaa odotukseen.

Satu Mäntyvaara

Karhula

Kotkan Torin perinteiset
kauppiaat olivat koristelleet
myyntipaikkojaan
joulun
tunnelmaan. Tapulin edessä
oli käsityöläiskuja, mistä
sai aitoja, kotimaisia lähellä
tehtyjä käsitöitä. Ohjelma
jatkui Karhulan Hovin pihalla koko perheelle iltapäivän ajan.
Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami
Virtanen avasi torin joulun heti yhdeksältä. Muita
tervehdyksen tuojia olivat
kirkkoherra
Anna-Tiina
Järvinen, eduskunnan varapuhemies Juho Eerola ja
yrityspalvelujohtaja Elina
Reijasalo Cursorilta.
Joulumusiikkia tarjoilivat
lavalta duo Teemu Seppälä
ja Ella Tepponen.
Torilla tavattiin, turistiin ja

iloittiin vuoden kohokohdan
tulosta. Hyvää mieltä haettiin pitkän koronavuoden
päätteeksi. Vaikka tummia
pilviä oli kertymässä jälleen, ei sen annettu pilata
joulun avausta.
Tätä olivat varmistamassa
lavalla ilahduttaneet tanssikoulu Vikman ja Have
Stepin tanssiryhmä sekä Peli-Karhujen jalkapallojuniorit ja Karhulan Veikkojen
lentopallojuniorit.
Joulupukki ja tontut kävivät
tapaamassa myös toriväkeä
ennenh kuin siirtyivät Karhulan Hoville tapaamaan
perheen pienimpiä.

ja onnellisille koirien rapsuttelijoillekin oli tarjolla
rapsuteltavia. Joulupukkia
sai tavata lähes kahden kesken joulupukin pajalla.
Karhulan torin ja Karhulan

Adalmiina-tonttu johdatti salaperäiselle ja jännittävälle tonttupolulle.

Jouluseikkailu tonttupolulla oli yksi ehdoton vetonaula
Hovin pihapiirissä. Hevosilla ratsastamaan jonotettiin

Vuoden Yrittäjäksi
valittiin korkean
teknologian osaaja

Kotkalaiset yrittäjät palkitsivat
ensimmäisen kerran yksinyrittäjän.
Kotkan Yrittäjät myönsi
ensimmäisen kerran yksinyrittäjän palkinnon. Vuonna 2021 sen sai Satu Tilli,
Parturi-kampaamo Stella.
Tavoitteena on myös nostaa
yksinyrittäjän arvostus sille
kuuluvalle tasolle.
–Tässä tapauksessa yksinyrittäjä ei ole yksin,
sillä Satulle riittää palveltavia asiakkaita aamusta
iltaan, totesi Kotkan Yrittäjien puheenjohtaja Johan Bardy puheessaan.
Vakioasiakkaat
muodostavat parturi-kampaamon
hyvän rungon, silti uusia
asiakkaita palvellaan samalla ammattitaidolla ja joustavuudella. Palkitessa korostettiin Satu Tillin olevan

Hovin joulun avaus alkaa
olla todellinen klassikkopari
virittämään joulumieltä.

sosiaalinen ja positiivnen
ihminen, joka viihtyy työssään erinomaisesti. Hän ottaa osaa asiakkaiden iloihin
ja suruihin antaen samalla
positiivista energiaa myös
heille.
Ontec Oy:n perustaja ja
omistajayrittäjä Kare Kupiainen on Kotkan Yrittäjien Vuoden Yrittäjä.
Se on jo vuonna 2002 perustettu, vakavarainen, korkean
teknologian yritys.
Yritys toimii automaatiojärjestelmien kokonaistoimittajana erityisesti öljy-, kaasu- ja kemikaaliteollisuuden
jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin. Kaikki yrityksen tarjoamat tuotteet ovat myös
liitettävissä asiakkaille tar-

jottaviin pilvipalveluihin.
Yritys onkin laajasti ja tarkasti sertifioitu, auditoitu ja laatuluokiteltu öljy-,
kaasu- ja kemikaaliteollisuuden
automaatiojärjestelmien- ja ohjelmistomoduulien
toimittaja.
Kotkan Yrittäjien erikoispalkintona ojennetaan
Hyvän palvelun Yrittäjä
palkinto. Sen sai kivijalkakauppa Tyyli-Kotka Kotkan
keskussa. Vuodesta 1996
lähtien toiminut yritys on
perustanut verkkokaupan
vuonna 2010. Yrittäjinä toimivat Tuija Ahonen ja
Veikko Ahonen.

17 henkilöä sai
kunniamerkin

Tasavallan Presidentin
6.12.2021 myöntämät
kunniamerkit kotkalaisille.
Suomen Leijonan I luokan
ritarimerkki

Suomen Leijonan
ansioristi

Forsell, Veli Tapio,
osastonylilääkäri
Hiiri, Anne Marita,
aluehallintoylilääkäri

Kemppainen, Seppo
Kalevi,
rikosylikonstaapeli
Koste, Lasse Pentti
Mikael,
työsuojelupäällikkö

Suomen Leijonan
ritarimerkki
Heiskanen, Hannu Pekka,
myyntipäällikkö
Luostarinen, Riikka Inkeri, toimitusjohtaja
Suomen Valkoisen
Ruusun ansioristi
Junkkari, Juha Eevert,
rikosylikomisario
Ristola, Kirsi Marjut,
pääanalyytikko

Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitali
kultaristein
Kallström, Matti-Juhani,
tullitarkastaja
Lehvä, Marjo Kristiina,
myyntipäällikkö
Pokki, Mika Jyrki Olavi,
ketjupäällikkö
Tiihonen, Risto Jalmari,
sovellusten tukipäällikkö

Tuomi, Ismo Juhani,
laadunvalvontateknikko
Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitali
Elo, Terhi Susanna,
laivahuoltaja
Herranen, Marja Helena,
palkka-asiantuntija
Pihlhjerta, Hannu Ilmari,
ratapihaohjaaja
Suomen Valkoisen
Ruusun mitali
Lamminen, Jarkko Ilpo,
operaattori

Ilmestymispäivä keskiviikko 15.12.2021

Vuoden 2022 venemallit tulossa Kotkaan
- varaa omasi!

Faster 460i + bf 50 18990€
Faster 460i + bf 40 18490€
Faster 525 CC + bf 60 29990€
Faster 525 CC + bf 80 31990€
Faster 525 CC + bf 100 32990€
Faster 545 CC + bf 80 36990€
Faster 545 SC + bf 80 37490€
Faster 570 CC + bf 100 36990€
Faster 570 SC + bf 100 37490€
Faster 625 SC +bf 150 53990€
Faster 635 CC + bf 150 55990€

ipyörät
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Lop
in!
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p. 05 212 212
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Määräaikaishuollot ja korjaukset
merkistä riippumatta
-auton takuu säilyttäen!

Silver Beaver BR + bf 50 18990€
Silver Fox Avant + bf 50 21490€
Silver Fox BR + bf 40 23490€
Silver Fox BR + bf 50 23990€
Silver Fox BR + bf 60 24990€
Silver Hawk BR + bf 80 30990€
Silver Hawk BR + bf 100 31990€

va
a
t
t
ka us
n
o
t
Au arkast
t
talvi ,90€
49

Terhi 450 CC+ suzuki 40 10490€
Terhi 450 CC + honda bf 40 11290€
Terhi 480 BR + bf 50 13490€
Terhi 480 BR + bf 60 14490€
Terhi 480 BR + suzuki 60 14250€

hondacenterkotka.fi

p. 05 2264 100
Kyminlinnantie 22, Kotka
kotkanautotalo.fi
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Valitse paikallinen ja
yrittäjävetoinen katsastusasema

REKISTERÖINTI

Traficomin ajoneuvorekisteröinnit

REKISTERÖINTI- JA
MUUTOSKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautot
(max. 3500 kg)

MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Henkilö- ja pakettiautot
Kuorma-autot (enint. 3900 kg)
O2-luokan perävaunut

Kyminlinnantie 22 48600 Kotka

044 2599 600

K O T K A N A U T O K AT S A S T U S . F I

KYSY PIDEMPÄÄ
TAI LYHYEMPÄÄ
PROJEKTIMAJOITUSHINTAA

HOTELLI
JOKIPUISTO
Iltasauna ja meidän
paljon arvostusta
saanut aamupala
sisältyy aina
huonehintaan!
+358 5 460 50100

myynti@hotellijokipuisto.fi
hotellijokipuisto.fi

Kyminlinnantie 18, Kotka

ös
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Nyt on oikea hetki tilata
kotisiivous arjen iloksi, lahjaksi
tai helpottamaan
jouluvalmisteluja kotiin!
Kysy lisää
toimisto@suulisniemenhuolto.fi
tai soita 045 318 7889

Ilmestymispäivä keskiviikko 15.12.2021
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DRIVE IN LUUKULTA
KAHVI JA
RALLISÄMPYLÄ 5€
(6-21)

SUOSITTUJA GRILLIANNOKSIA

TuplaSmash- Lihapiirakka
hampurilainen
2 nakilla
8,80€
4,80€

Makkaraperunat
alk. 7,00€

Kanaparmesanhampurilainen
8,80€

P. 05 22 333 22

KYMINLINNANTIE 22, 48600 KOTKA

Hyvää Joulua
ja onnellista
Uutta Vuotta 2022

Hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2022!

Matkailu

Yrityspalvelut

Invest in

Seutumme matkailun
ammattilaiset
palveluksessasi.

Apunasi kun
perustat tai kehität
yritystoimintaasi.

Tukenasi tulevaisuuden
investoinneissa ja
sijoittuessa seudulle.

visitkotkahamina.fi

cursor.fi

businesskotkahamina.fi
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TURVALLISUUS

Kampaamo Leila
Leila Reinikkala
p. 05 267876

Karhulantie 36, Karhula

Liukkaankelin kurssit
ajokortillisille

Koet ja opit paljon- kysy lisää.

N
ULLINE
-VASTU TTAJA
KOULU
p.050 375 1781

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Erkki Hartikainen
Puh. (05) 266 214

Vesitorninkatu 2 c, (1 kerros), Karhula

Turvallisesti
Tapanin ajelulle
Ennakoiden, turvallisesti ja taloudellisesti
Tapaninpäivä ajelulle.

Karhulan Snagari
ÄÄN
NÄHD ILLÄ!
L
GRIL

Torin laidalla

Palvelemme ma-pe 10.30- , la 13- , su 13-

p. 044 330 5888 /toimisto@huoltokotka.fi
Karhulantie 34, 48600 Kotka

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

Jotta joulunajan automatkasi sujuisi turvallisesti ja
taloudellisesti, on matkaan
syytä varautua etukäteen.
Tien päälle ei pidä lähteä
iglussa istuen, vaan auto on
putsattava lumesta ja jäästä
ennen liikkeellelähtöä.
Alkuvalmisteluna
auton
esilämmitys lisää turvallisuutta, ajomukavuutta ja
ekologisuutta.
Ikkunat pysyvät sulina,
näkyvyys ulos on hyvä ja
lämpöä riittää heti matkustamoon. On myös tiedettävä, miten auton sisäpuhallus
toimii, jotta lämmin ilma
saadaan suunnattua
ikkunoille.
Esilämmitetty moottori toimii paremmin ja haitalliset

pakokaasupäästöt pienenevät. Näin ollen auto kuormittaa ympäristöä vähemmän.
Kylmän moottorin pakokaasupäästöt ovat moninkertaiset verrattuna lämpimään moottoriin. Tee siis
ympäristöteko, esilämmitä
moottori ennen starttia.
Kylmäkäynnistys ja joutokäynti eivät kumpikaan ole
fiksuja tapoja.
Kiinnitä huomiota myös
valojen puhtauteen. Lumiset
ajovalojen lasit kuumenevat
ja lasi saattaa haljeta. Kytke
auton varsinaiset ajovalot
päälle, jos huomiovaloautomatiikka ei sitä  tee.
Ota huomioon keliolosuhteet. Laadi ajo aikataulu tar-

peeksi väljäksi, sää saattaa
vaihdella paljonkin eri alueilla. Kannattaa kuunnella
säätiedotukset etukäteen, ja
täten voi tarvittaessa muuttaa lähtöajankohtaa tai reittiä.
Hankalimmat keliolosuhteet
ovat usein nolla lämpötilan
paikkeilla. Loskainen lumi
tarrautuu renkaisiin kiinni
kuin liisteri, loskaliirron
vaara on ilmeinen.
Jään päällä oleva vesi on
myös petollisen liukas. Säätiedotuksissa tätä nimitetään
pääkallokeliksi. Kannattaa
ottaa varoitukset tosissaan.
Pöllyävä pakkaslumi aihettaa maantienopeuksilla ongelmia näkyvyyteen. Silloin
on myös käytettävä etu- ja
takasumuvaloa. Peräänajo

onnettomuuden riski vähenee.
Parhaat lääkkeet vaikeiden
keliolosuhteiden ajoon ovat
hyvin yksinkertaiset:
-Vähennä ajonopeutta
-Pidä turvaväli
-Hyvät renkaat
Ja tottakai, kuljettaja hyvässä ajoterässä.
Liukas keli on harvoin syynä onnettomuuteen. Ratin ja
penkin välissä on vastuunkantaja.
Turvallista joululiikennettä
kaikille.
Mika Tiitinen
Liikenneopettaja
toisessa polvessa.
Tiitisen Autokoulu

Hyvää ja Herkullista Joulua

Toivoo KAT’Sin tonttujoukko

VUOKRAA KARHULAN HOVISTA
ASUIN-TAI TOIMITILAHUONE 600€/kk
ismo@ismoraty.fi // p 044 055 7491
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HENKILÖ

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2022
T,LASTENTARVIKEKIRPPIS
KUPERKEIKKA
JA PUB PAHKA

Luonnon valolla
kuvadesigniä
Karhulan torin paras paikka,
kotoisa studio Kuvaushuone.

Karhula
Hannu Lehtinen
Pieni, vaaleaksi sisustettu
työtila, kahdessa kerroksessa, yhteensä 32 m2, sellainen
on valokuvaaja AinoKaisa Lonkan AKL Designin Kuvaushuone. Alakerrassa otetaan vieraat vastaan
ja yläkerrassa kuvataan.
Hänellä on ollut tavoitteena
tehdä hyvin kotoisa tila. Sitä
se on.
– Haluan, että asiakas kokee
jonkinlaisen wow-elämyksen ja rauhallisen tunnelman
tullessaan tänne.
Saa tilan toki pimennettyäkin kuvauksiin, mutta
Lonka kuvaa mieluummin
luonnonvalossa, hän hakee
valoisuutta. Eikä vain
kuviinsa, vaan elämässä
yleensäkin. On helpompaa
ja hauskempaa olla nauravainen, iloinen ja valoisa.
Sillä lailla saa ihmisetkin
rentoutumaan kuvaustilanteessa.
Kuvaustilanteita on pienen
studion lisäksi eri puolilla
Etelä-Suomea. Asiakkaina
ovat hääparit, pariskunnat ja
lapset. Aiheina on ristiäiset,
vauvakuvat, 1-vuotiskuvat,
boudoir tai vaikka lehtien
sisustuskuvat sekä yrityskuvat.

Paluumuuttaja Aino-Kaisa
Lonka lähti aikanaan perheensä kanssa maailmalle. Isän, äidin ja sisarusten
kanssa he asuivat vuosia
Aasiassa, Malesiassa, Indonesiassa ja Thaimaassa.
Hän kävi koulunsa englanniksi ulkomailla. Lukion jälkeen oli aika lähteä
omille teille ja hän päätyi
takaisin Kymenlaaksoon.
Alkuun Kotkan saarelle,
sitten opiskelemaan valokuvausta
Kymenlaakson
Ammattikorkeakouluun ja
lopulta miehen, kahden lapsen ja kahden koiran kanssa
Tiutisiin.
–Kotiin palattuani piti opiskella suomenkielen lukeminen ja kirjoittaminen oikein
kunnolla.
Valokuvaopinnot alkoivat
jo ulkomailla kouluaikana.
Mikä innostaa valokuvaamaan?
– Se on jotenkin ihana napata talteen hetkiä. Tajusin,
että täähän on tosi kivaa.
Ammattimainen kuvaaminen alkoi sisustuksien kuvaamisella. Perheestä lähti
liikkeelle henkilökuvaus.
Hän on kirjoittanut myös
blogia vuosien ajan.
Yhteys kuvattavan kanssa on tärkeä. Lonka haluaa
voittaa luottamuksen, että

kuvattava voi olla täysin
rento ja hänet saa omana aitona itsenään kuviin.
– Koen olevani helposti
lähestyttävä ja saan melko
helposti kuvattavan rennoksi. Silloin tulee parhaat
hetket.
Lasten kuvaamista hän pitää
helppona, kun nämä ovat
aina aitoja. Kuvaustilanteessa aikuiselle voi näyttää
otoksia kameralta, että hän
näkee itsensä onnistuneen.
– Puhun paljon ja heitän
tyhmääkin läppää, Lonka
naurahti. Ihmisen kanssa
kontakti on tärkeä.
Nykyajan kamerat ovat jo
teknisesti helppoja, joskus
hän käyttää myös keinovaloa, siksi oikean hetken luomiseen menee kuvauksissa
enemmän aikaa.
– Kesällä ulkonan, kun
luonto on ympärillä, on helpompi saada ihmiset heittäytymään.
Lapset ovat suurin asiakasryhmä, siinä rinnalla perhekuvaukset ja häät. Lonka
haluaa, että asiakkaat tutustuvat hänen verkkosivuihinsa ennen päätöstä tilata
kuvausta. Hän haluaa, että
asiakkaat valitsevat tyylin
mukaan.
– Kotkassa on monta kuvaajaa, kaikki ollaan erilaisia.

Onko oma tyylisi vaihtunut
vuosien varrella?
– On vaihtunut paljon, hän
myönsi oitis. Jo viidessä vuodessa eron huomaa.
Osin asiaan vaikuttaa se,
että kuvia voi digitaalisena
ottaa enemmän.
– Vaikuttaa siihen tietenkin kokemuskin. Kysyn
joka kerralla, kun kuvausta
sovitaan, onko asiakkaalla toiveita. En pelkästään
mene oman näkemykseni
mukaan.
Hän uskoi oppineensa vuosien varrella lukemaan ihmisiä paremmin. Silti joskus otetaan noin 40 ruutua
ja toisista lähes pari sataa.
Asiakkaat saavat kuitenkin
lopulta valittavakseen noin
20 kuvan joukosta ne lopulliset.
– Enkä hirveästi käsittele
kuviani. Korkeintaan vähän
pehmennän, tyylin sopivaksi.
Sitten hän asettui itse kuvattavaksi lehteen. Nyt oli täysin tilan näköinen kuvaaja
mallina.

…Puutarhalinna ja
Joulussasi kaikki hyvin…
Meiltä löydät:
Joulukukat – Asetelmat – Kimput –
Joulukuuset
Voit tilata kukat myös ennakkoon!
Palvelemme joulukuussa
joka päivä
Pidennetyt aukiolot:
18.12-19.12
La-Su Klo 10-16
20.12.-23.12.
Ma-To Klo 9-19
Joulunajan:
24.12. Aattona Klo 9-12
25.12. Joulupäivänä Suljettu
26.12. Tapaninpäivänä Klo 10-13
Se palveleva kivijalkakauppa
Jokirannantie 1, 48700 Kotka
p. 044 242 1540
Meillä myös kotiinkuljetus
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Parhaat lähiherkut joulupöytään
K-Market Karhulan herkkutiskistä.
Herkkutiskin aukioloajat
21.12. 9-18
22.12. 8-18
23.12. 8-18

Ilmainen juhlamokka
kahvipaketti yli 40€:n ostoksiin.
Kuponki voimassa 15.-24.12.
K- market Karhula, Metsäkulma ja Rauhala

Ilmestymispäivä keskiviikko 15.12.2021
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Hannu Lehtinen

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Elli Putkonen.

Peruskiven muuraus lujitti
tapahtuma-areenan perustan
Satama-areena tulee vaikuttamaan kotkalaisten nuorten arkeen ja
vapaa-aikaan massiivisesti.

Kotka
Karhulalainen

Toisena päivänä joulukuuta oli pystytetty juhlateltta
Kantasatamaan. Tilaisuus
myös avattiin juhlavasti.
–Olemme käynnistämässä uutta sivistyksen aikaa,
edistyksen,
tapahtumien
ja ennen kaikkea ihmisten
aikakautta, julisti juontaja
Jarkko Puro tilaisuuden
avausjuonnossa.
Nykyisin suurten rakennusten käynnistyessä vaalitaan
vielä historiallista perinnettä peruskiven muurausta.
Peruskivi sijoitettiin tapahtuma-areenan keskelle, minne kokonaisuus alkoi nousta
heti muurauksen jälkeen.
Ta p a h t u m a k e s k u k s e n
kantavassa rungossa tullaan
käyttämään paljon puuta ja
katon rakenteessa tullaan
toteuttamaan pohjoismaiden
suurin roikkuva puurakenne. Valmistuessaan tapahtumakeskus on energia- ja
vesitehokas, käyttäjät huomioiva rakennus.
Heinäkuussa 2021 käynnistyneellä työmaalla on käynnissä
maanrakennustyöt,
perustustyöt ja betoniele-

menttiasennukset.
Siellä
työskentelee tällä hetkellä
noin 30 henkeä, ja parhaimmillaan vahvuus tulee olemaan noin 100 henkeä.
Areenan laajuus on noin 7
700 bruttoneliömetriä. Rakennuksen on tarkoitus olla

elinkaariviisas
ratkaisu.

maalämpö-

Puuta tullaan käyttämään
tapahtuma-areenan materiaalina kokonaisvaltaisesti
rakenteista sisäosiin saakka.
Seinät ja välipohjat valmis-

Woolston.
Hän korosti rakennuksen
kauneutta ja erittäin selkeää
toiminnallisuutta. Se on saavutettu suunnitteluvaiheessa
kuuntelemalla tapahtuman
tekijöitä.
–Tällainen hanke luo uskoa

monenlaisia vaiheita. Jossain vaiheessa joku sanoi
minulle, joka tätä kannattaa
hänellä on uskonto kymppi
ja matematiikka nelonen.
Uskallan sanoa, että jos ei
ole sitä uskoa, turha on laskeakaan.

Olemme käynnistämässä
”uutta
sivistyksen aikaa. ”
Jarkko Puro

käytössä kesällä 2023.
–Tässä hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota
rakennuksen
toiminnallisuuteen, monikäyttöisyyden ja arkkitehtuurin ohella
ekologisuuteen ja elinkaariviisauteen, korosti SRV:n
toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman
tilaisuudessa.
–Kohteessa käytetään muun
muassa 1400 m3 puutuotteita, jotka sitovat merkittävästi enemmän hiilidioksidia
kuin niiden valmistaminen
sitä tuottaa. 600 m2 viherkattoa ja rakennuksessa on

tetaan pääosin CLT-levystä. Osa puusta jää näkyviin
seinissä ja välipohjien alapinnoissa. Aulan ja salin
rakenteissa käytetään myös
liimapuupilareita ja palkkeja.
–On todella hienoa, että
olette päättäneet tehdä puurakenteisin tapahtumakeskuksen tähän satamaan,
mistä on lähtenyt puuta
maailman ääriin. Mikään
muu hanke ei voisi vahvemmin tuoda yhteen kotkalaisia ja heidän historiaansa,
kiteytti
suunnittelijoiden
edustajana arkkitehtitoimisto ALA:n arkkitehti Samuli

tulevaisuuteen sekä ekologisesti, ekonomisesti että
ennen kaikkea sosiaalisesti.
Uskon, että tämä toiminnallisuus, selkeä kauneus ja
helppo lähestyminen tulee
vetämään tänne ihmisiä.
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö nosti Kantasataman merkityksellisyyttä
aina kaupungin syntyhistoriasta lähtien. Hän painotti rakennuksen olevan
tulevaisuusinvestointi,
ei
vain Kotkan, vaan Kaakkois-Suomen ja koko Suomen kannalta.
–Päätöksenteossa on ollut

Sirviö antoi puheenvuoron
myös Kotkan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Elli
Putkoselle.
–Alusta asti on ollut selkeetä, että nuoret on otettu hankesuunnittelussa vahvasti
huomioon. Satama-areena
tulee vaikuttamaan kotkalaisten nuorten arkeen ja
vapaa-aikaan massiivisesti.
Uuden kampuksen myötä
nuoret saavat toki mahdollisuuksia jäädä Kotkaan
opiskelemaan. Uusi tapahtumakeskus luo uusia harrastusmahdollisuuksia sekä
tapahtumia nuorille. Nuoret
pääsevät nauttimaan moni-

puolisesta viihdetarjonnasta, sillä tapahtumakeskus
taipuu niin urheilu- kuin
festariyleisölle. Kokoustilat
täyttävät myös politiikkaa
harrastavien nuorten tarpeita.

Peruskiven kapseliin laitettiin peruskirja, päivän lehdet, käytössä olevat kolikot
ja yleisökilpailun pohjalta
aikaa kuvaavana esineenä
kasvomaski.
Peruskirjan luki Kotkan
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Pasi Hirvonen.
–Tänä 2. päivänä joulukuuta
vuonna 2021, Sauli Niinistön ollessa Suomen tasavallan presidenttinä, Sanna
Marinin pääministerinä ja
Esa Sirviön Kotkan kaupunginjohtajana muurataan
tälle alueelle Kotkan uuden
tapahtumakeskuksen peruskivi.
Satama-areenan suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto ALA Oy, hankkeen
pääurakoinnista
vastaa
SRV.
Peruskiven
muurauksen
jälkeen musiikista vastasi tulevaisuuden tapahtuma-areenan solisti, nyt
lämpöpuhaltimien varmistamana pianisti Esa Ylönen.
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Paikallinen asiantunteva asiakaspalvelu
palkittiin

Kotkan kaupungin yrittäjäpalkinnon sai Karhunpesä Ky Taisto & Utriainen
Jumalniemi
Hannu Lehtinen
Vuoden yritys palkinnon
saaja Veikon Kone on perustettu vuonna 1978. Nykyisin sen myymälät ovat
Jumalniemessä ja Haminassa. Yrittäjät Antti Taisto
ja Julius Utriainen olivat
pitkään yrityksen palveluksessa ennen yrittäjiksi ryhtymistä. Heidän tahtotilansa
on toimia paikallisena, hyvänä asiakaspalvelun kivijalkakauppiaana.
Kaupunginhallituksen perusteluiissa palkinnon saaja
kodinkoneliike Karhunpesä
Ky Taisto & Utriainen on
esimerkki kotkalaisesta kaupan alan yrityksestä, joka
tunnetaan asiantuntevana,
luotettavana ja palvelevana.
Yritys erottuu paikallisena
yrityksenä, joka on tunnettu
hyvästä, ammattimaisesta ja
mutkattomasta asiakaspal-

velustaan auttaen myös digitaalisuuden edistämisessä
kotkalaisten arjessa. Yritys
kehittää toimintaansa ja on
muun muassa laajentanut
avaamalla myymälän Haminaan vuonna 2021.
Yrityksen perustivat vuonna 1978 Hartikainen ja Paasi. Hartikainen halusi luopua ja myö osuutensa Antti
Taiston isälle Kari Taistolle, joka oli ollut työntekijänä yrityksessä sitä ennen 15
vuotta.
– Iskä sanoi aina, että hän
osti itselleen työpaikan. Isä
oli luonteeltaan myyjä.
Antti Taisto tuli töihin armeijan jälkeen vuonna 1997
ja isänsä jälkeen siirtyi toiseksi yrittäjäksi vuonna
2007. Hän ehti olla vastuussa yrityksestä useamman
vuoden, kun toinen osakas
Risto Paasi vetäytyi pikku
hiljaa taiteen pariin.

– Paasi patisti aina lukemaan. Olen kauppaopiston
jälkeen suorittanut muun
muassa
ammattimyyjän
koulutuksen ja kauppiastutkinnon.
Lopulta Paasi halusi jäädä
pois kokonaan tämän vuoden helmikuussa. Sukupolven vaihto oli helppo, kun
aikaisemmat omistajat ovat
antaneet hyvät lähtökohdat
jatkaa yritystoimintaa.
Yrittäjäperheen
kasvatti Julius Utriainen myi ja
vuokrasi ennen kodinkoneita matkailuautoja. Ensin hän
sai työharjoittelupaikan ja
myöhemmin kesätyöpaikan
Veikon Koneesta. Hän on
ollut mukana vuodesta 2012
ja nyt yrittäjänä.
– Ollaan nuoria kavereita,
mutta palaset loksahivat
kohdalleen ja päätökset tehtiin parissa viikossa.
Pian Kotkan myymälän

jälkeen rinnalle tuli myös
ehdotus, että parivaljakko
alkaisi pyörittää Haminan
Veikon Konetta. Yhdessä se
oli mahdollista.
Yhteistyö yrittäjinä ja koko
neljäntoista hengen henkilökunta on perusta, mihin
molemmat kauppiaat tukeutuvat.
Myös asiakkaat luottavat
yritykseen, mistä saa palvelua. Myymälästä kotiinkuljetuksiin saakka on omaa
henkilökuntaa.
Utriaisen mukaan vuosien
varrella netti on muutanut
eniten kaupankäyntiä. Nykyään tullaan myymälään
tutkimaan malleja, joita on
katsottu jo ennakolta. Ennen
vanhaan joku kodinkone
saatettiin viedä asiakkaalle
jopa koekäyttöön ennen lopullista ostopäätöstä.
Millainen Kotka on yrittää?
Siihen heillä ei ole oikeas-

taan kommenttia, koska eivät ole juurikaan joutuneet
asioimaan kaupungin virkamiesten kanssa. Suhteet on
olleet samanlaiset aina.
Valinnan tehneen kaupunginhallituksen mukaan tänä
vuonna
yrittäjäpalkinnon
saajan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota
hyvään asiakaspalveluun ja
paikallisuuteen panostavaan
kaupan alan yritystoimintaan.
– Tuli aika yllätyksenä, kun
minulle soitettiin, että saako ehdottaa, Taisto totesi.
– Lämmin aalto meni kehon
läpi, kun valitaan vuoden
yritykseksi.
– Joutui oikein googlesta
katsomaan, mistä on kyse,
Utriainen totesi. –Se on minun silmissäni isompi juttu
kuin ensivaikutelmalta kuulosti.
– Aina olen katsonut palkinnon saajia, että on kovia

tyttöjä ja poikia. Nyt se tuli
tänne, että ollaanko myö nyt
se kova, Taisto naurahti.
He arvostivat, miten hienoa
on saada palkinto omasta
valitsemastaan polusta ja
korostivat heidän olevan
kilpaillun alan aitoja kotimaisia toimijoita, jotka
maksavat myös verot kotimaahan ja kotipaikkakunnalle.
Utriainen vielä nosti arvostusta ajankohtaan nähden.
– Näin aikoina, vaikkei meidän ala ole kärsivin osapuoli, arvo kasvaa entisestään.
Onko yrittäjäpalkinto juhlaa näin jouluna vai viekö
joulu voiton? Molemmat
tunnustautuvat
kuitenkin
joulun ihmisiksi. Kaupungin tunnustusta voi juhlia
viikon, mutta joulu perheen
kanssa ruokaillen ja saunoen on parasta.
Entä sitten omassa käytösJatkuu sivulla 15.

Kauppiasyrittäjä kuljettamassa viestikapulaa
Karhulan rautakauppias valittiin Kotkan
vuoden nuoreksi yrittäjäksi.

Jumalniemi
Hannu Lehtinen
Asiakaslupaus lunastetaan
laadukkaalla ja positiivisella asiakaspalvelulla sekä
kuluttaja- että yrityskaupassa, on Kotkan Yrittäjien
valitseman Vuoden Nuoren
yrittäjän Tuomas Kotisalon
periaate. Asiakkaita kuunnellaan ja toimintaa kehitetään sitä kautta. K-Raudan
kauppias varmistaa palvelulla ja laajalla valikoimalla
asiakkaiden eri kokoisten
projektien onnistumisen.
Pieksämäeltä kotoisin oleva kauppiasyrittäjä Kotisalo on ollut alalla jo noin
kymmenen vuotta, siitä
viimeisen vuoden Kotkassa
yrittäjänä. Kotkaan hän tuli
Loimaalta myymäläpäällikön tehtävästä.
Miksi olet halunnut yrittäjäksi?
– Halu päästä toteuttamaan
omia tavoitteitaan ja haaveitaan, hän tiivisti. –Kauppiasyrittäjyydessä pääsee
toteuttamaan kokonaisuuksia. Meidän järjestelmän
haastavimpia tehtäviä on
toimia kauppiaana ja yrittä-

jänä. Omat tiedot, taidot ja
koulutus vastaavat sitä, että
pystyy toteuttamaan itseään.
Rautakauppa-ala tulee hänen omasta kiinnostuksesta,
mille hän uskoo pystyvänsä
antamaan eniten.
Taustaltaan Kotisalo on liiketalouden tradenomi. Ammattikorkeakoulussa jo sai
pohjaa pk-yrityksen johtamiseen.
Urheilutermein, mikä on
fiilis palkinnon saamisesta?
– Olen hyvin kiitollinen,
nöyrin mielin voi jatkaa tekemistä.
Palkinnolla on merkitystä, sen olivat rekisteröineet
myös monet asiakkaat, jotka onnittelivat. Hän antoi
tunnustusta ansiosta koko
20 hengen henkilökunnalleen kaupassa ja tietenkin
vaimolle kotona sekä asiakkaille.
Onko sinulle ollut tärkeä
liittyä yrittäjäjärjestöön?
– Kauppiasyrittäjänä luen
itseni yrittäjien joukkoon,
siinä mielessä oli itsestäänselvyys liittyä jäseneksi.
Kotisalo kuvaili K-ketjuyrittäjänä olemista viestikapulan kuljettamiseen.

– Kauppiaan rooli on juosta
omaa osuuttaan, mitä ovat
juosseet jo aiemmat yrittäjätkin. Mitä paremmin pystyt pitämään ja hoitamaan
kapulan, sitä mieluummin
seuraavatkin haluavat aikanaan ottaa sen vastaan.
Vuoden ajan Kotkassa asunut savolainen tuli Länsi-Suomen kautta Karhulaan, joko erotat
karhulalaisuuden, kymiläisyyden ja kotkalaisuuden?
– Siitä huomaa, etten ole
paikkakunnalta, en pysty
toisen lauseen jälkeen vielä
sanomaan, mistä asiakas tulee, naurahtaa Kotisalo maskinsa takana. –Toisaalta me
palvellaan kaikkia, tulee
asiakkaita sitten Pyhtäältä
tai Kouvolastakin.
Hän on oppinut kuitenkin
tuntemaan asiakkaitaan ja
jatkossa entistä enemmän.
– Itää ja länttä kiertäneenä
vallan hyvin pystyy kotkalaisten kanssa kauppaa
tekemään. Varsinais-suomalaisen kanssa on hyvin lyhyet sanankäänteet, kun taas
Savossa tarvittiin useampi
lause johdannoksi. Täällä on
jostain siitä välimaastosta.

Miltä tulevaisuus näyttää,
missä olet 30 vuoden kuluttua yrittäjänä?
– Silloin ikää on noin 63
vuotta, yrittäjänä takana
30 ja rautakauppa-alalla 40
vuotta, Kotisalo ynnäili. –
Uskon, että olen silloin vielä rautakauppa-alalla jollain
lailla mukana.
Hän ei usko, että ala voi
mennä kokonaan digitaaliseksi ja verkkokauppaan.
Asiakkuuksien kautta rooli
löytyy edelleen, käytännössä siis kivijalan ja verkkokaupan rooli mukana.
– Jonkinlaisena hybridikauppana ollaan mukana.
Siinä punnitaan se, pystyykö kauppa antamaan lisäarvoa. Jos on osaamista, voi
antaa lisäarvoa.
Hän uskoi, niin kauan kuin
on kyse rakennusprojekteista, missä tarvitaan suunnittelua, ideointia ja uusien
mahdollisuuksien antamista
asiakkaille, on että myyjillä
ja rautakaupoilla on roolia.
– Mitä kiireisimmiksi asiakkaat tulevat, sitä nopeammin tavara täytyy saada
matkaan.
Verkkokauppa
kaukaa toimitettuna, ei ainakaan nykyisillä logistisilla

ratkaisuilla, ole helposti ratkaistavissa.
Kauppias Tuomas Kotisalo
viihtyy kaupassaan. Hänet
nähdään myös muiden kiireiden ohella palvelemassa
asiakkaita palvelupisteillä.
Hän tunnusti pitävänsä asiakaspalvelusta.

Suosikkiosastoa mietittäessä hän nosti ajankohtaan ja
itselleenkin merkityksellisinä kiukaat.
– Saunominen ja joulu on
nyt ajankohtaista.
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Hannu Lehtinen



Yrittäjät Antti Taisto ja Julius Utriainen
sänne olevat vanhimmat
tekniset koneet?
– Niitä löytyy useita, Utriainen pohdiskeli.
– Hiusten leikkuukone on

lähemmäs 20 vuotta, lisäksi
keittiöstä löytyy toistakymmentä vuotta vanhoja kodinkoneita.
– Meillä on varmaan astian-

pesukone 12 vuotta vanhin
meidän taloudessa.

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!



Hyvää joulua &
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uutta vuotta
p.050 411 0814
mekaksoy.fi
Matkakuja 6 LH 10, 48600 Kotka

Joulukukat ja asetelmat
Kukkasidontaa elämän erilaisiin hetkiin
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Mahlamäentie 1 p. 05 22850115
kukkia@ruonalankukka.com

p. 040 1970575
Ristinkalliontie 9, 48770 Kotka

0400-251 322 R.Labbas, 0400-258 055 J.Äyräväinen
www.labbas.fi
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Kokkaa vegemmin
jouluna

Joulureseptiksi Karhulalainen nosti herkullisen jälkiruoan. Klassikko suklaa ja
joulun tuoksuinen appelsiini
on kevyt jälkiruoka monipuolisten jouluruokien lisukkeeksi.

Vegaaneille ja sekaaneille julkaistu
reseptikirja julkistiin Kotkassa
Kotka
Hannu Lehtinen
Kokkaa vegemmin -kirja on oikeastaan tekijänsä
Oona-Emilia Enkelsaaren
lapsuuden unelman toteutuminen. Alle kymmenen
vuotiaasta lähtien hän on
kerännyt reseptejä, etenkin
kasvis- ja vegaaniruokien,
kunnes nykyinen työnantaja, kotkalaislähtöinen Vesa
Tompuri Aviador Kustannuksesta kehotti häntä kokoamaan resptit kirjaksi.
Kaikki ei tapahtunut vieläkään hetkessä, sillä kirjaa
piti pohtia ja aineistoa koota
parin vuoden ajan.
Kirjan idea on tarjoilla reseptejä, jotka on tehty vegaaneille, mutta ainesosien
muutoksilla, niitä voi tehdä
myös sekaanin version. Kirjailija Enkelsaari tunnusti

itsekin olevansa nykyisin
sekasyöjä. Hän edellyttää vain lihalta korkeaa
tasoa ja sen arvostamista.
Kasvisravintoon tottuneet
tietävät, ettei eläminen ”vegemmin” merkitse luopumista herkullisesta ja monipuolisesta ravinnosta.
Ruoanlaittoa alle kouluikäisestä
harrastanut
Oona-Emilia
Enkelsaari
neuvoo uusia näköaloja
avaavassa keittokirjassaan,
miten yhtä lailla kokeneet
kasvissyöjät kuin kasvisravintoon tottumattomatkin
pääsevät terveellisen herkuttelun makuun. Teoksessa
kulkevat rinnakkain sekä
perinteinen että vegaaninen resepti, jotka opastavat
myös satunnaisesti kasvisruokaa kokkaavat vegemaailman pariin.
– Vegen ei yleensä pitäisi-

kään näyttää lihatuotteelta,
kirjailija huomautti.
– Vierastan vegenakkeja,
härkikset ja muut tulee nirhaamaan minut. Virastan
liian pitkälle vietyjä vegetuotteita.
Hän nosti vegejuustot, joilla saa juustomaista ruokaa
ruokaan.
Miksi kaura on ihana kahvissa, kuten kirjassasi sanot?
– Se antaa tosi pehmeän
maun. Se vaan on niin hyvää, tuo pienen toffeisen
lisämaun.
Reseptit on pääosin yhdelle tai kahdelle, onko vegeys
yksinäisten puuhaa?
– Toivottavasti ei. Koin itselleni helpommaksi tehdä
näin, uskon, että vegeys
kiinnostaa nuoria. Kun on
yhdelle tai kahdelle, sen voi
kertoa useammalla.

Useaan reseptiin sisältyy
ruoan tekeytymisaika 2-4
tuntia. Se syventää nautittavuutta.
Kokkaa vegemmin on vaalea, kevyt ja herkullinen selattava. Kuvastaako vaaleus
jotenkin vegeä vai itseäsi?
– Yritin tehdä kirjasta oman
näköiseni, mihin haluaisin
tarttua. Ruokakirjojen trendi
on ollut hyvin tummapohjainen, mutta minulle kevyt
ja ilmava tuntuu kokkaillessa paremmalta.
Mikä on oma herkkusi?
– Punajuuriristoot ruoka ja
lakkapannakotta jälkkäreistä.

Appelsiinisuklaamousse
Ainesosat neljälle
4dl Kermaa vaahdotettuna,
esimerkiksi kaurapohjaista
150g Tummaa suklaata
2tl
Vanilijasokeria
Ripaus suolaa
2-3rkl Appelsiinin mehua
Lisäksi
Koristeluun kermavaahtoa,
marjoja ja suklaata

Kokkaa vegemmin
Tekijä:
Oona-Emilia Enkelsaari
Sivumäärä 120
ISBN: 9789523810174
Sidosasu: Sidottu,
kovakantinen
Ilmestyi e-kirjana
syyskuussa 2021

Sulata suklaa vesihauteessa
tai varovaisesti kattilassa.
Yhdistä kermavaahto suklaaseen, vaniljasokeriin,
appelsiinin mehuun ja suolaan. Annostele kulhoihin.
Koristele kermavaahdolla
ja sulatetulla suklaalla.

Hyvää Joulua!
Joulun paras
siivousvinkki on
Euca,
joka sopii kaikkeen siivoukseen
Greenbee.fi

n
Mussalo

ar
Rantaba
LOUNAS JOKA ARKIPÄIVÄ

ERKINKULMA

Klo 11-14
Joulun ajalla olemme kiinni vain 24.12-21

Railakasta Joulua

Paikallinen, palveleva
kukkakauppa
äsi

eläm
n
i
i
k
Kaik teisiin
n
tila

p.05 - 262 011
p. 044 9758761
Eteläinen Karjalantie 5, 48600 Kotka

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-15, su 10-15
Eteläinen Karjalantie 7, Karhula

Ilmestymispäivä keskiviikko 15.12.2021

|

17

nro. 04/2021

JUTTUVINKIT
Karhulalaiseen
lehti@illuusio.fi

LUE VIIMEISIMMÄT UUTISET KARHULALAINEN.FI

Hyvää
Joulua

KARHULALAISENILMESTYMISPÄIVÄT 2022 JULKAISTAAN
KARHULALAINEN.FI

