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Kyminlinnantie 22, Karhula
Heikinkatu 7, Kotka (Datariina)

rrtili.fi/ 
044 055 7481

Anna ammattilaisille kirjanpito huolineen!
Meitä on nyt 3  
ajantasalla olevaa  
kirjanpidon osaajaa! 

Valoa 
tunnelissa? s. 2

Kevätaurinko 
häikäisee    s. 6

Titaanit kevät-
vireessä s. 6

Karhulan katukuvassa 
ja tapahtumissa voi tava-
ta mustavalkoisen stabij-
houn-rotuisen Iineksen si-
nisissä työliiveissään, joissa 
lukee ”Hypokoira koulutuk-

sessa”. Kaksivuotias Iines 
on Salla Halisen hypokoi-
ra, jolla koulutus on työ-
harjoittelua ja loppukoetta 
vaille valmis. Hypokoira 
on diabeetikon apuväline, 
joka ilmaisee avustettavan-

sa laskevat verensokerit en-
nenkuin ne ehtivät aiheuttaa 
vaaratilanteen. Hypokoira 
ilmaisee myös liian kor-
kealla olevat verensokerit. 
Hypokoiralle avustettava 
voi määrittää ne verensoke-

riarvot, jotka koiran halu-
taan ilmaisevan. Iines hoitaa 
”verensokerimittarin” teh-
tävät virheettömästi päivin 
ja öin ilmaisten nenällään 
käteen tökkimällä arvot 4.5 
mmol/l ja 11.0 mmol/l. 

Koulutus kestää noin 1.5 
vuotta ja koiralla on sen 
jälkeen virallinen status, jol-
loin se pääsee työliivit pääl-
lä avustettavansa kanssa 
kaikkialle, mm. kauppoihin, 
ravintoloihin ja erilaisiin ta-
pahtumiin. Valmistuttuaan 
koira käy vielä kahden vuo-
den välein tasotarkastukses-
sa, jossa varmistetaan koi-
ran työskentelytaidot.

Iines on suorittanut hypo-
Jatkuu sivulla 2.

Hypokoira Iines 
Hypokoira diabeetikon apuna

koiran koulutukseen kuulu-
vista näytöistä hajuerotte-
lun, matalan verensokerin 
ilmaiseminen, yöilmaisun, 
diabeetikon ensiaputarvik-
keiden noutamisen ja käyt-
täytymistestin. Koulutus 
perustuu pelkästään ja vain 
positiiviseen vahvistami-
seen, eli koiraa palkitaan 
onnistuneista suorituksista 
namein ja epäonnistumiset MARTTILAN KONTTORIN AVAJAISIIN  

MA 7.3.2022 KLO 10 - 16.30.
KAHVI- JA KAKKUTARJOILU KOKO PÄIVÄN!

ME TEEMME TÖITÄ SEN ETEEN, ETTÄ SINÄ JA YRITYKSESI  
MENESTYTTE NYT - JA TULEVAISUUDESSA.

YRITTÄJÄ!
Onko omistajanvaihdos ajankohtainen? Tarvitsetko 
rahoitusta yrityksen perustamiseen, investointeihin  
tai laajennukseen? Entä sijoitatko yrityksesi ylijäävät 
varat järkevästi? 

Yritysasiakkaanamme saat aina henkilökohtaista  
palvelua ja asiantuntijan, joka auttaa. Ota yhteyttä!  
Tulemme mielellämme tutustumaan sinuun ja  
yritykseesi.

 Elin Jaatinen 
rahoitusneuvoja, 
yrityssasiakkaat 

puh. 029 041 2386

Petri Kivikko 
rahoituspäällikkö, 
yrityssasiakkaat 

puh. 029 041 2392

Kauppakatu 5, 4.krs, 48100 Kotka 
Neuvontapalvelut ajanvarauksella ma - pe klo 9 - 18  

Yritysasiakkaat, asiakaspalvelu 010 773 6725 ma - pe 8 - 18
www.saastopankki.fi/varaa-aika   
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Valoa tunnelissa? 
Korona. Ukrainan tilanne. 
Oma turvallisuus.
Kaikki kriisin ja synkän 
tulevaisuuden ainekset ovat
kieltämättä tällä hetkellä 
olemassa. Mutta, millään 
tavalla luonnollisestikaan 
väheksymättä kaikkia
ongelmia, väitän että voim-
me nähdä myös merkkejä 
positiivisemmasta tulevai-
suudesta.
Kotkan-Haminan seutu on 
selvästi kiinnostava inves-
tointialueena. Onnistuminen 
esimerkiksi niin
sanotun akkuklusterin 
kehittämisessä toisi muka-

naan jopa tuhansia työpaik-
koja. Ensimmäiset
investointipäätöksethän 
siihen liittyen on jo tehty, jo-
ten lupaavalta näyttää. 
investoinneista
puhuttaessa unohtaa ei 
todellakaan sovi myöskään 
paikallisten yrittäjien ja 
yritysten tekemiä
investointeja, ja tämä on 
selkeä osoitus heidän lujas-
ta uskostaan tulevaisuuteen. 
Tästä uskosta ja
asenteesta meidän kaikkien 
on syytä ottaa mallia.

Korona on tosiaan kovalla 
kädellä kurittanut elinkei-
noelämää. Kuitenkin hiukan 
pidemmällä
aikavälillä tarkasteltuna seu-
dun yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto on trendinomai-
sesti jatkanut kasvuaan 
yli kymmenen vuotta ja on 
koronasta huolimatta 
melkein ennätyslukemissa. 
Tämä on
erittäin keskeinen mittari; 
onhan vahva talouskoneisto 
työpaikkojen peruspilari ja 
työpaikat taas ehdoton l
ähtökohta hyvin voivalle ja 
asukkaista huolehtivalle
yhteiskunnalle.
Kotkan-Haminan seudun 
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Jatkoa etusivulta.

jätetään tyystin huomioi-
matta. Näin vahvistetaan 
koiran toivottua toimintaa.

Iines on luonteeltaan iloi-
nen ja leikkisä sekä rohkea 
ja ennakkoluuloton. Mikään 
ympäristö, alusta, ääni tai 
tapahtuma ei ole hänessä 
herättänyt muuta kuin kiin-
nostusta. Toki työkoiran 
täytyy olla tietyllä tavalla 
välinpitämätön ympäristön 
ärsykkeille, ja siinä onkin 
ollut koulutuksen pienoinen 
haaste. Työkoiralle tulee 
uusia ja yllättäviä asioita 
eteen, mutta koulutukses-
sa painotettava koiran oma 
ongelmanratkaisukyky ja 
uuden sietäminen auttavat 
selviämään
On tärkeää muistaa, että 

työliiveillä varustettu koi-
ra on työtehtävää suoritta-
massa, eikä ole toivottavaa 
kiinnittää koiraan mitään 
huomiota. Iineksen edeltäjä, 
vain 6-vuotiaana syöpään 
menehtynyt Hani tosin lu-
van saatuaan meni nuuskai-
semaan ihmisen silitykseen 
ojentamaa kättä. Toki Hani 
pyysi heti palkan siitä, että 
salli jonkun itseään silittää. 
Eikä saavutetusta edusta 
koskaan tingitty.

Iineksen elämä poikkeaa 
paljon tavallisen kotikoiran 
arjesta ja on tärkeää muis-
taa Iineksen olevan vielä 
nuori koira, joka tarvitsee 
myös rentoa vapaa-aikaa, 
vaikka työaika onkin 24/7.
Usein lämmitämme illalla 
saunan ja istumme yhdes-
sä Iineksen kanssa lauteilla 
kylki kyljessä. Silloin usein 
mietin, miten koira voikaan 

hajuaistillaan päihittää kaik-
ki diabeteksen hoitoon liit-
tyvät tekniset apuvälineet 
tarkkuudellaan ja ennen-
kaikkea nopeudellaan.

Salla Halinen

Toriparturi 
Eteläinen Karjalantie7 
Karhula p. 05-2688808

Kampaamo Leila
Karhulantie 36
Karhula p. 05-267876

Ruonalan Kukka
Mahlamäentie 1
Kotka p.05-2285015

Takaladon Liha
Jokelantie 34
Hamina p. 044 366 4027

asukasmäärä jatkaa laske-
mistaan. Mutta lasku on 
hiukan loivempaa kuin
se pahimmillaan oli. Ja 
ennen kaikkea sydäntä läm-
mittää, että olemme kaikki 
yhdessä onnistuneet
kääntämään muuttoliikkeen 
laskevan trendin. Viime 
kesänä näimme ensimmäi-
sen kerran sitten vuoden 
2013, että muuttoliike on 
muuttunut positiiviseksi. Ja 
vaikka se koko vuoden 2021
tarkastelussa olikin 
minimaalisesti negatiivinen, 
niin toivon ja uskon, että 
olemme katkaisseet laske-
van trendin.

On tehty yhteistyötä entistä 
laajemmalla maantieteelli-
sellä alueella elinkeinoelä-
män kehittämiseksi.

Tämä osaltaan vahvistaa 
minun uskoa meidän 
seutumme tulevaisuuteen; 
eiväthän eri toimijat
esimerkiksi Uudenmaan ja 
Etelä-Karjalan puolella 
haluaisi liittyä yhteistyöhön 
häviämässä olevan
seudun kanssa. Yhteistyö on 
aina luottamuksen osoitus, 
ja olemme monessa tilan-
teessa osoittaneet
olevamme luottamuksen 
arvoisia.
Positiiviset tilastouutiset, 
seudulle ja seudulla tehdyt 
investoinnit, laaja maantie-
teellinen usko
meihin sekä meidän omat 
entistä kovemmat panokset 
viestintään ja edunvalvon-
taan ovat auttaneet
vahvistamaan seudun 
imagoa ja asemaa sekä 
Suomen elonkeinoelämässä 

että poliittisessa
järjestelmässä. Tämäkin on 
erittäin tärkeää tulevaisuut-
ta ajatellen; pärjätäksemme 
meidän täytyy
ehdottomasti pysyä mukana 
kansallisen tason 
keskusteluissa.

Toivon ja uskon, että kaikis-
ta surullisista ja kielteisis-
tä tapahtumista huolimatta 
pysymme positiivisina, jak-
samme kannustaa toisiamme 
ja uskallamme katsoa valoi-
sasti tulevaisuuteen.
Meidän oma asenteemme 
nimittäin vaikuttaa siihen, 
miten me faktisesti tulemme 
pärjäämään.

David Lindström
toimitusjohtaja
Kotkan-Haminan 
seudun kehittämisyhtiö 
Cursor Oy

Lääkärin ja Optikon 
ajanvaraus
Fenno optiikka Karhula
 p. 05-262926

Talonmies Rankin saarelle
rekry@kotkansaaret.fi
p 044 055 7491

Suulisniemen huolto 
kesätyöpaikkoja
rekry@kotkansaaret.fi
p 044 055 7491

Kotkan Autotalo
asiakaspalvelija
rekry@kotkansaaret.fi
p 044 055 7491

Toimialaluettelo
KAMPAAMOT

KUKKAKAUPAT

OPTIKOT

ELINTARVIKKEET

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

Talvilankoja edullisesti!
Teemme tilaa kesälangoille!

Vesivallinaukio 1 // p. 044 564 8120
noon@noonknit.fi // www.noonknit.fi

EHDOTA 
HENKILÖÄ

haastateltavaksi

&
JUTTU-
VINKIT

Karhulalaiseen

lehti@illuusio.fi

Paikallinen, palveleva kukkakauppaPaikallinen, palveleva kukkakauppa
-kaikkiin elämäsi tilanteisiin-kaikkiin elämäsi tilanteisiin

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

p.05 - 262 011p.05 - 262 011

JUTTUVINKIT
lehti@illuusio.fi
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SÄHKÖAUTOJEN

LATAUSPISTEET

yrityksille ja

yksityisille

OTA

ROHKEASTI

YHTEYTTÄ JA

KERROMME

LISÄÄ!

Ville Jalkanen - 044 7099 744

Mikko Simola - 040 5337 990

KEVÄÄN

SUOSIKIT

Kevyt puhdistuspaketti

Kiiltopesu

Kovavahaus

 Kiillotus+vahaus

Ceramic pro pinnoitukset

 Ikkuna tummennukset 

50€

 34€

 135€

 250€

350€

 200€

KAIKKEA MITÄ AUTOSI TARVITSEEKAIKKEA MITÄ AUTOSI TARVITSEEKAIKKEA MITÄ AUTOSI TARVITSEE

Alk. 

SELVIÄMME KOHTEESTA KUIN KOHTEESTA

 
045 318 7889

Erikois-/raivaus-/kalmasiivoukset
sekä  kokonaisvaltainen kiinteistönhuolto  ammattitaidolla

Ennen Jälkeen

kotkanautokatsastus.fi, Kyminlinnantie 22, p.044 259 9600

             Valitse paikallinen ja           
yrittäjävetoinen katsastusasema
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Karhula
Seuratalo 

Sampo
 

Karhula
Raakku

240 000€

Miehikkälä
Pesäkivi

4900€/vuosi
 

Kirkonmaa
Kesämökki

180 000
 

Kirkonmaa
6 asuntoa
259 000€

Karhula
Karhulan hovin

tontteja

Kirkonmaa
Kasarmi 
85 000€

n.1,5 ha tontilla

Kirkonmaa
Rantasauna + kerho

195 000€

Karhulan hovi
Kartano

1 300 000€

Karhula
Puutarhurin talo

joen rannalla

Karhula
Vierastalo/
omakotitalo

 

Karhula
Pukinpaja/
omakotitalo

 

Karhula
Ajurintalo/
omakotitalo

 

kotkansaaret.fi
ismo@ismoraty.fi 044 055 7491

Ismo RätyLisätiedot:

Rankki 2h +k
Rivitalo as2

46 000€
Rankki 3h+k
Rivitalo as 7

89 000€
Rankki 2h+k
Rivitalo as 8

43 000€
Rankki 

Vanha kasarmi
rantatontilla

 

Karhula 
navetta 

 
 

 Saunamaa
Saarikohde

85 000€

Rantatontilla

Kirkonmaa koulu
Rantatontilla

149 000€

Rakennuslupa
rantasaunalle

AIKA TEHDÄ UNELMISTA TOTTA

Rakennuslupa
rantasaunalle
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Rankki
Rantatontti
149 000€

1

Rankki kerrostalo
Rantatontilla

169 000€

2

Rankki
Rantatontti
179 000€

3

1

2

3

4

5
6

7

8

9

Rankki
Tykki 
+ sääasema

4

Rankki
Keskisaari
68 000€

5

Rankki
Keskisaari
74 000€

6

Rankki
Rantatontti
219 000€

7

Rankki
Rantatontti
169 000€

8

Rankki
RIVITALO

ennakkomyynti
 

9

SAARISTOSTA UPEA TONTTI

kotkansaaret.fi
ismo@ismoraty.fi 044 055 7491

Ismo RätyLisätiedot:

Rankki
 Huvitupa
Kysy lisää

Rankki
 Huvitupa
Kysy lisää

10

Rankki
Rantatontti

 

13

Rankki
Miehistösauna
rantatontilla

14

10
11

12

13 14

Sijannit suuntaa-antavia

Rankki
Sotku + tontti
rantatontilla

11

Rankki
Kasarmi + tontti

rantatontilla

12

Tervetuloa tutustumaan!
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Kirkas aurinko häikäisee 
kuljettajaa varsinkin silloin, 
jos tuulilasissa on likaa tai 
naarmuja.
Ikkunoiden sisäpintaan on 
talven jäljiltä pinttynyt lika- 
ja rasvakerros, joka taittaa 
ikävästi valoa ja
korostaa häikäistymistä. 
Kuljettajan on vaikea havai-
ta muuta liikennettä, erityi-
sesti jalankulkijat
jäävät näkemättä. Myös 
liikennevalojen, liikenne-
merkkien ja kaistamerkintö-
jen havainnointi on
hankalaa.
Suorita siis helppo ja mer-
kittävä liikenneturvallisuus-
teko. Puhdista tuulilasi sisä-
puolelta ja
ulkopuolelta. Huolehdi että 
tuulilasin pyyhkijänsulat 
ovat ehjät ja pesunestettä on 

Kevätaurinko 
häikäisee
Keväinen aurinko paistaa ja merkkejä 
talven taittumisesta on ilmassa.
Matalalta paistava aurinko voi 
kuitenkin olla myös riski tien päällä.

riittävästi.
Huonokuntoiset sulat voivat 
naarmuttaa tuulilasia, mikä 
lisää häikäisyhaittoja. 
Jos sulat jättävät
raitoja tuulilasiin, kannattaa 
ne vaihtaa uusiin. Pesu-
nestettä ei kannata säästellä. 
Pyyhkijöiden käyttö
ilman pesunestettä, naar-
muttaa tuulilasin nopeasti 
vaihtokuntoon. Mahdolliset 
nastan- tai
kiveniskemät kannatta myös 
paikata nopeasti. Niistä läh-
tee helposti pitkiä lasin hal-
keamisviiruja,
jotka haittaavat näkemää.
Häikäisyyn voit varautua 
myös auton omalla aurinko-
lipalla ja käyttämällä hyviä 
aurinkolaseja.
Optikkoliikkeistä löytyy 

kyllä erilaista valikoimaa. 
Linssien värisävylläkin on 
merkitystä.
Kannattaakin testata 
erilaisia vaihtoehtoja 
ammattimaisen optikon 
avustuksella.
Hyvä vinkki on muistaa 
myös astrologinen fakta: 
Aurinko nousee idästä ja 
laskee länteen.
Eli kannattaa suunnitella 
aikatauluja ja kenties myös 
ajoreitti sellaiseksi, jotta au-
ringosta olisi
vähemmän häikäisyhaittaa.
Jos häikäisy kuitenkin yllät-
tää, on tärkein asia alentaa 
ajonopeutta. Kuljettajalle 
jää enemmän aikaa
havainnointiin ja jos jotain 
yllättävää tapahtuu, on jar-
rutusmatka lyhyempi. 
Fysiikan lakien mukaan

nopeuden alentaminen 
neljänneksellä lyhentää 
jarrutusmatkan puoleen.
On hyvä myös muistaa, että 
auringon laskeuduttua, 
märät tienpinnat saattavat 
jäätyä pakkasen
laskeuduttua varjoisille 
paikoille.
Kun olet jalankulkijana 
liikkeellä, niin kadun ylittä-
misessä kannattaa olla 
varuillaan. Eli autoilija ei
välttämättä näe sinua niin 
hyvin johtuen edellä 

mainituista syistä. Ylitä katu 
suojatietä pitkin ja
tarkkaile autojen käyttäy-
tymistä vähän kauempana 
ajoradan reunasta. Täten et 
myöskään tule
vesilätäköistä kastelluksi, 
jos joku ajaa huolimatto-
masti lätäkköön ja 
roiskuttaa kuravedet.
Lopuksi vielä viisi vinkkiä 
kevät keleihin:
Puhdista tuulilasi ja muut 
lasipinnat sekä sisä- että 
ulkopuolelta.

Tarkista pyyhkijänsulkien 
kunto ja huolehdi, että 
autossa on tuulilasinpesu-
nestettä.
Käytä hyviä aurinkolaseja.
Jos häikäistyt tien päällä, 
alenna nopeutta tilanteen 
mukaan.
Korjauta mahdolliset 
nastan- ja kiveniskemät 
mahdollisimman nopeasti.

Mika Tiitinen
Liikenneopettaja
Tiitisen Autokoulu

Titaanit vahvassa kevätvireessä – 
pudotuspelipaikka omissa käsissä

Reilun kahden kuukauden 
mittaiselta ja koronaviruk-
sen jälleen pidentämältä 
joulutauolta vasta helmi-
kuun alussa takaisin peli-
hommien pariin palannut 
Titaanit on saanut pelaa-
misensa jengoilleen juuri 
oikeaan aikaan. Punanutut 
ovat käynnissä olevan ke-
vätkautensa aikana päässeet 
tositoimiin kaikkinensa nel-
jästi ja poistuneet kaukalos-
ta voittajina kolmesti. Kun 
vielä vastapuolen maali-
verkko on pöllynnyt pela-
tuissa peleissä varsin rajusti, 
ovat kotkalaiset nousseet 
Suomi-sarjan tasaisessa 
keskikastissa pudotuspelien 
villi kortti-kierrokselle oi-
keuttaville sijoituksille. 
– Uskon vahvasti siihen, 
että tulemme jatkamaan 
pelejämme runkosarjan 
jälkeen pudotuspeleissä ja 
samaan uskoo myös koko 
muu joukkuekin, kommen-
toi Titaanien päävalmentaja 
Henri Holmström helmi-

Kotkan Titaanit on löytänyt varsin oivan pelivireen 
Suomi-sarjan runkosarjan loppumetreillä. Sen myötä 
punanuttujen tavoitteena oleva pudotuspelipaikka on aivan täysin 
Henri Holmströmin valmentaman kotkalaismiehistön omissa näpeissä

kuun 11. päivänä hollolalai-
sesta HC Giantsista otetun 
7-3-kotivoiton jälkeen.

HC Giantsin kaatamises-
ta saadun itseluottamus-
ruiskeen ansiosta Titaa-
nien marssitahti kiihtyi 
entisestään, sillä punanutut 
pystyivät kampittamaan 
seuraavissa otteluissaan hel-
mikuun lopulla (26.–27.2.) 
porilaisyhdistelmä Karhu 
HT:n peräti maalein 13-1 
sekä jyväskyläläisen Rie-
mun 6-0-lukemin. Samoista 
sijoista ja pudotuspelipai-
koista taistelevien vastus-
tajien kepittämisen myötä 
kaikki kortit pudotuspelipai-
kan lunastamisen suhteen 
ovat nyt aivan täysin Titaa-
nien omissa käsissä. 
– Aika kiva tilanne kieltä-
mättä, tähän olemme alusta 
lähtien tähdanneet ja sen 
myötä varsin kovaa tälle 
tasolle joukkueena harjoi-
telleet, Holmström toteaa 
tyytyväisenä. 

– Nyt se arjen laatu ja kova 
vaatimustaso näkyvät pe-
leissä erityisesti siinä, että 
jaksamme pelata, kamppail-
la sekä pystymme 
jalalla olemaan lähestul-
koon jokaista vastustajaa 
parempia. Titaanien vahvaa 
uskoa joukkueena tavoittee-
na olevan pudotuspelipai-
kan saavuttamisesta ei him-
mentänyt edes maaliskuun 
3. päivä Jyväskylässä kär-
sitty 4-7-vierastappio Suo-
mi-sarjassa 2. sijalla oleval-
le väkivahvalle D-Kiekolle, 
sillä myös kyseisessä koi-
toksessa kotkalaiset pystyi-
vät taistelemaan tasapäin 
ottelun voitosta aina sen vii-
meisille minuuteille saakka. 
– Ihan miehekäs peliesitys 
tappiosta huolimatta, titaa-
niluotsi Holmström summa-
si taiston tauottua. 
– Olemme ottaneet mon-
ta steppiä joukkueena ja 
joukkuepelaamisessa eteen-
päin, josta tämä D-Kiekkoa 
vastaan käyty tasaväkinen 

taisto oli mielestäni hyvä 
esimerkki. 

Teksti ja kuvat: Titaanit
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RIIHIDETAILING
Autonpesut
Sisäpuhdistukset
Vahaukset
Kevytpinnoitukset
Keraamiset pinnoitteet
Maalipinnan kiillotukset

050 5405076

Kiilatie 11 F, Kotkawww.riihidetailing.fi

Monipuolista
autonhoitoa

Kyminlinnantie 22, 46800 Kotka
Avoinna: ark. 9-17, la 10-14
puh. 05 212 212
hondacenterkotka.fi

MEILTÄ PERÄMOOTTORI- JA 
MOOTTORIPYÖRÄ-HUOLLOT!

Ruohonleikkuri

40LM35 
299 € * (sh. 383 €)
40LM35 ruohonleikkuri + 110 Wh akku + 40C60 laturi

 + sis. akku ja laturi
 + leikkuuleveys 35 cm
 + keräävä/silppuava

Akkusaha

40CS12 
299 € * (sh. 353 €)
40CS12 akkusaha + 110 Wh akku + 40C60 laturi

 + sis. akku ja laturi
 + ketjunopeus 20 m/s
 + moottorinteho 1,2 kW

Trimmeri

40T05
199 € * (sh. 253 €)
40T05 Trimmeri + 110 Wh akku + 40C60 laturi

 + sis. akku ja laturi
 + säädettävä ohjainkahva

*) Hinta sis. alv 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Honda Center Kotka - 250x176 mm

SE TEHOKKAAMPI VAIHTOEHTOSILVER CONDOR  
300 hv Mercury

42 000€

TERHI 385+DF5
2500€

SILVER TIGER
alk.58 670€

SILVER BEAVER BR
alk.18 990€

SAIMAN SOLAR 
Valmis paketti 3900€

HONDA CB NEO SPORT
5790€

HONDA CRF 125
3590€

NIU NQI SPORTER
3390€

HONDA NC 750X
11 590€

HONDA CB 125F
3090€

ROBOTTILEIKKURI  
RM 1500

1249€

SEGWAY SNARLER 600 GS
7590€

SEGWAY SNARLER 600 GL
7290€

KULKURI
49 000€

SOLINA
9 800€

RIB 115 hv Yamaha
19 000€

RIB 250 hv Yamaha
34 000€

CRAMER 40 LM35
299€

TULOSSA MYYNTIIN:
 Faster 625 SC
 Honda BF200
 Silver Tiger DCz
 Honda BF150 AK2 XU
 Silver Beaver BR
 Honda BF50 DK4 LRTZ
 Silver Hawk BR
 Honda BF100 AK1 LRTU
 Silver Hawk BR
 Honda BF100 AK1 LRTU
 Silver Fox BR
 Honda BF60AK1 LRTU NHB14
 BBFJ-1124468
 Silver Fox BR
 Honda BF60 AK1 LRTU
 Silver Shark BRX (NEW)
 Honda BF135 AK2 XU
 Faster 635 CC
 Honda BF200
 Faster 545 SC

MEILTÄ PERÄMOOTTORI - JA
MOOTTORIPYÖRÄ-HUOLLOT!

JULKISIJA
Karhulan Liikkeenharjoittajat ry

KUSTANTAJA Kotpytham Oy

JAKELU 37 000 kpl
Kotka, Neuvoton ja Pyhtää
SSM Itä-Suomi Oy
p. 029 001 0042 
www.jakelupalaute.fi

MEDIAMYYNTI
Jaana
p. 041 315 1343
myynti@karhulalainen.fi

Helena
p. 044 492 8715
helena@karhulalainen.fi

ILMOITUSHINNAT 
(alv 0 %) 4-väri
Etusivu 1,45 €/pmm
Etus., kulmat 120 €/kpl (2x40)
Sivu 3 1,20 €/pmm
Takasivu 1,20 €/pmm
Teksti 1,10 €/ pmm

TOIMITUS
Karhulan Liikkeenharjoittajat
Eteläinen Karjalankatu 5
48600 Kotka

SIVUNVALMISTUS/TAITTO 
MAINOSAINEISTO
Nina Mellqvist
nina@karhulalainenlehti.fi
p. 044  901 7076

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

Karhulalainen ilmestyy 
vuonna 2022 
16.3, 15.6, 21.9 ja 7.12

© Koskee Karhulalaisen 
toimesta valmistettua aineistoa.

Noudatamme Julkisen sanan 
neuvoston (JSN) periaatteita.

Cursorin  
yrityspalvelut 

Yritys- ja palveluhakemisto
cursor.yrityshakemistot.fi

Kevään 2022 yritysinfot ja koulutukset 
cursor.tapahtumakalenterit.fi

29.3. Videoeditoinnin työpaja
30.3. Hyvät käytännöt ja vinkit toiminimiyrittäjille

6.4. Esittelykalvot ja myyntipuheet kuntoon - Pitsauskoulutus
20.4. Talousinfo - Yrityksen tunnusluvut
21.4. Esittelykalvot ja myyntipuheet kuntoon - Pitsaustyöpaja
26.4. Sosiaalisen median analytiikka ja tulosten mittaaminen

4.5. Maksamisen monet muodot ja kustannukset
10.5. Verkkokaupan perustaminen
11.5. Ryhmittymänä tarjoaminen - Vinkit julkisiin hankintoihin
12.5. Verkkokaupan myynnin kehittäminen

Toimitila- ja tonttirekisteri
cursor.toimitilapalvelut.fi

Ota rohkeasti yhteyttä: yritysneuvonta@cursor.fi  |   040 190 2555 |  cursor.fi

Tilaa uutiskirje cursor.fiMuutokset mahdollisia

– tukenasi yrittämisen eri vaiheissa
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Käyttämällä paikallisia yrityksiä varmistat 
palveluiden pysyvyyden paikkakunnalla

AJANKOHTAISIA asioita:
Karhulalainen lehti ja verkkojulkaisu 

karhulalainen.fi

KEVÄTHUOLTOON

Kyminlinnantie 22, Kotka  p.  05 2264 100

      Huollamme ja korjaamme        
          kaikki merkit auton            
             takuun säilyttäen            

kotkanautotalo.fi, Kyminlinnantie 22, p. 05 2264 100

Covid kotitesti yli 20€:n ostoksiin.
 Kuponki  voimassa 20.3.2022 asti 

K- market Karhula, Metsäkulma ja Rauhala
Leikkaa talteen 

Pysytään terveinä

Parhaat lähiherkut 
K-Market Karhulan 

herkkutiskistä.  
 
 


