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T

oiminnanjohtaja Hannu Oksanen on Karhulan Teollisuuspuisto ry:n sielu ja kasvot, primus motor ja siltojen
rakentaja. Reilut 20 vuotta sitten vaimonsa työn vuoksi
Kotkaan muuttaneesta koppavasta ja tylystä stadilaisesta
toimittajasta ja elokuvantekijästä on kasvanut syvästi ympäristöään
ajatteleva ja sen kanssa samaan tahtiin hengittävä kymiläinen.
Yhdessä ja yhteistyö ovat nykyään Oksasen keskeistä sanastoa.
- Kun tulin Kotkaan, asenteeni oli ylimielinen. Ajattelin, että
eihän Kotkassa voi olla mitään, eikä täällä voi tehdä mitään.

KARHU JA TÄHTI 1/2018
2

Karhulan teollisuuspuiston 			
toiminnanjohtaja Hannu Oksanen: 		
YHTEISÖLLISYYS ON MAHTAVA VOIMAVARA

4

TEEMU AALTO MUSIC PRODUCTIONS		
TUOTTAA LISTAYKKÖSIÄ

6

Karhulan kivijalat ovat maailman 		
ykkösketjua

8

Arvotalo sai modernin silauksen

10

HUB logistics Packaging pakkaa 		
Sulzerin pumput

12

LUONTOPOLKU KUTSUU TAAS HUUHAILEMAAN

14

VAASTAANOTTAJAA EI TAVOITETTU

15

Ensimmäinen Karhu-keilauluturnaus 		
oli menestys
Veijo soinisen muistolle

Kustantaja: KARHULAN TEOLLISUUSPUISTOYHDISTYS RY
Päätoimittaja: HANNU OKSANEN, p. 010 234 6642,
hannu.oksanen@dakar.fi
Tuotanto: MEDIATEHDAS DAKAR OY, www.dakar.fi
Kuvat: JUKKA KOSKINEN
Graafinen suunnittelu: MARJUT ORENIUS
ONKO SINULLA JUTTUIDEA? KERRO SE MEILLE.
hannu.oksanen@dakar.fi
www.karhulanteollisuuspuisto.fi

2

Alussa työt veivätkin Hannu Oksasta tiiviisti Helsinkiin. Sitten
hän pääsi tekemään FST:lle Kymijoen historiasta kertovaa Suuri
virta -elokuvaa. Elokuvan kautta Hannu sukelsi Kymenlaakson
10 000-vuotiseen historiaan ja alkoi hiljalleen tutustua myös
alueen ihmisiin: Tapio Välinoro, Samppa Ahtiainen, Pasi Riiali.
Historiakylpy Kymijoessa ja sitä ympäröivässä laaksossa avasi
Hannu Oksasen silmät: elämää todellakin voi olla kehä kolmosen
ulkopuolella. Jopa siinä määrin, että yhtenä päivänä hän huomasi
olevansa Ylen Toinen Suomi -dokumenttielokuvahankkeen EteläSuomen alueen vetäjä. Syntyi elokuvia tuntemattomammasta
Suomesta, muun muassa Pasi Riialin ja Mikko Peltosen esikoinen
Vaalitaistelu ja Hannun itsensä ohjaama Haapasaaresta kertova
Aallonmurtaja. Toinen Suomi alkoi ottaa otetta pääkaupunkilaisesta entistä tiiviimmin.
Hannu Oksasen ja Pasi Riialin yhteistyö tiivistyi yhtiökumppanuudeksi asti. Mediatehdas Dakar vietti 10-vuotisjuhlaansa viime
kesänä. Teollisuuspuistoyhdistykselle tuli kymppi täyteen nyt
helmikuussa. Yritys ja yhdistys ovat ruokkineet toinen toistaan.
Teollisuuspuiston suurten yhtiöiden paikallisjohdon vahva tuki
yhdistykselle alusta lähtien on mahdollistanut sen toiminnan
ja alueen hienon historian tallentamisen. Historian, joka hakee
vertaistaan Suomessa. Maan teollistumisen historian kaikki
käänteet ovat nähtävissä Karhulassa ja siihen välittömästi kuuluvassa Sunilassa.
Hannu Oksasen mielestä yhdistyksellä on tärkeä rooli muun muassa
yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja perinteen vaalijana. Myöhemmin
alueelle tulleitten yritysten motivointi liittyä yhdistykseen on
Hannun mukaan ehkä vaikeampaa kuin niiden, joiden juuret
ovat ja sielu ovat Karhulassa.
- Yhdistys ei ole kuitenkaan suljettu herrakerho, vaan kaikille ja
kaikenlaisille ideoille avoin. Toivon, että Karhulan teollisuuspuisto
nähdään sellaisena, jonne kaikki haluavat tulla.
Hannu Oksanen on halunnut avata aiemmin hyvin suljetun
teollisuusyhteisön arvokkaan perinnön laajemmalle yleisölle.
Yhdistys on tuottanut jo kaksi multimediaesitystä ja kolmas
projekti on alkamassa. Suuren suosion saavutti myös muutaman
vuoden takainen Karhu ja Tähti -näyttely merikeskus Vellamossa.
Vaikka teollisuuspuistoyhdistys onkin profiloitunut alueen henkisen perinnön vaalijana ja yhteishengen ylläpitäjänä, se haluaa
olla myös yhteiskunnallinen toimija. Se haluaa esimerkiksi olla
mukana etsimässä keinoja, miten ratkaistaan alueen yritysten
työvoimapulaa.
EIJA ANTTILA

Karhulan teollisuuspuiston toiminnanjohtaja Hannu Oksanen

YHTEISÖLLISYYS

ON MAHTAVA VOIMAVARA
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KARHULAN Teollisuuspuistossa Teemu
Aalto viihtyy erinomaisesti.
- Täällä on tosi hyvä pöhinä. Kun tulee
aamulla duuniin hienoa William Ruthin
katua pitkin, niin heti tulee hyvä
fiilis. Täällä on vanhan teollisuuden
perintö ja upeita rakennuksia, se on
tosi tärkeä juttu.

TEEMU AALTO MUSIC
PRODUCTIONS TUOTTAA

LISTAYKKÖSIÄ
K

arhulan Teollisuuspuiston vireä ja
monipuolinen yritysyhteisö sai taas
lisää väriä ja ääntäkin kun Teemu
Aalto muutti syyskuussa 2017 äänitysstudionsa Karhulan Teollisuuspuistoon.
Teemu Aalto Music Productions sopiikin
oikein hyvin ympäristöönsä, sillä yhtiön tuotanto leviää ympäri maailman alueen suurimpien teollisten toimijoiden tapaan.
Mikään uusi tekijä Teemu ei alalla ole, äänityshommissa hän on ollut jo pian parikymmentä vuotta ja yrittäjänä kahdeksan vuotta,
sitä ennen hän teki työtään freelancerina.
Helmikuussa studiossa äänitettiin Karhulasta
kansainväliseen menestykseen tiensä raivanneen Omnium Gatherum -yhtyeen seitsemättä studioalbumia. Teemun ja melodista
death metallia soittavan Omnium Gatheru-
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min yhteistyö on jatkunut jo 15 vuotta. Teemu
on äänittänyt kaikki OG:n studioalbumit ja
hän on myös levyjen tiukka tuottaja. Nyt
tekeillä oleva levy ilmestyy elokuussa, jolloin
bändi lähtee julkaisukiertueelle USA:han.
Karhulan kosmopoliittien musiikki on saanut myös laajasti kiitosta kansainvälisessä
lehdistössä.
OG perustettiin 1996 Karhulassa ja nykyiseen
kokoonpanoon kuuluu seitsemän miestä,
enemmistö on edelleen Karhulasta. Jutuntekopäivänä Toimistotalo Otson neljännessä
kerroksessa levyn kitararaitoja hioivat Markus
Vanhala ja Joonas Koto. Äänitykset sujuvat
herrojen mukaan helpommin, kun koko suuri
ja äänekäs miesjoukko ei ole yhtä aikaa paikalla.
Teemu Aalto on ehdottomasti samaa mieltä.

Omasta ammattitaidostaan hän toteaa, että:
- Minä olen tarkkakorvainen ja minulla on
laaja musiikkimaku eikä tyylitajussanikaan
ole vikaa. OG:n edellinen levy kiipesi listakakkoseksi, tällä levyllä on tarkoitus nousta
ykköseksi, sanoo Teemu Aalto. Mies tuntee
taitonsa, josta on todisteena Omnium Gatherumin lisäksi myös toisen maineikkaan
karhulalaisen metalliyhtyeen Insomniumin
menestys. Heidän viimeisin ja Teemun tuottama ja äänittämä levy oli listaykkönen. Taitavalla tuottaja-äänittäjällä on siinä ilman
muuta osuutensa.
Teemu Aalto Music Productionsin käytössä on
112 neliön tilat, jotka Teemu on rakentanut
omin käsin akustisesti toimivaksi ja äänieristetyksi studioksi. Seinänaapurissa ihmepump-

pujaan virittävät Sulzerin insinöörit eivät
pääse osalliseksi heavybändien jytinästä.
Teemu kieltää olevansa pelkästään metallimusiikin tuottaja, studiolla vierailee monien
eri tyylilajien taiteilijoita ja yhtiön tilauskirjat ovat täynnä kuukausiksi eteenpäin.
Teollisuuspuistossa Teemu Aalto viihtyy
erinomaisesti.
- Täällä on tosi hyvä pöhinä. Kun tulee
aamulla duuniin hienoa William Ruthin
katua pitkin, niin heti tulee hyvä fiilis. Täällä
on vanhan teollisuuden perintö ja upeita
rakennuksia, se on tosi tärkeä juttu. Edellinen studioni oli aika rupinen, ikkunaton
ja homeinen tila mutta täällä mulla on toi
valtava ikkunakin, josta on hieno näkymä
teollisuuspuistoon.
HANNU OKSANEN
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Vas. Ahlstrom-Munksjö
Glassfibre Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Helynranta,
Sulzerin Karhulan yksikön
toimitusjohtaja Markku
Koponen ja Andritzin Karhulan
yksikön henkilöstöpäällikkö
Arto Laine

Karhulan kivijalat ovat

maailman
ykkösketjua
Paikallisella osaamisella ratkaistaan globaaleja
ongelmia. Teollisuuspuiston yrityspomot myöntävät,
että yritysten itsensä on tehtävä enemmän nuorten
houkuttelemiseksi alalle.
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Karhulan Teollisuuspuiston suuret kansainväliset
yritykset Ahlstrom-Munksjö, Andritz, Sulzer Pumps
ovat omilla aloillaan markkinajohtajien joukossa
maailmalla. Omalla paikkakunnallaan ne työllistävät
yhteensä yli 700 henkilöä, jonka lisäksi niiden taloudellista vipuvoimaa lisää vahva alihankkijaverkosto.
Yrityksiin kasautuneen tietotaidon juuret ovat
syvällä Karhulan teollistumisen historiassa William
Ruuthiin ja Ahlströmin alkuaikoihin saakka. Osaamisen jatkumo on vahva, vaikka toimintaa pyörittävien yritysten nimet ovat vuosikymmenten saatossa
vaihtuneet ja taloudelliset suhdanteet keikutelleet
kannattavuutta ylös ja alas.
Juuri nyt näissä kotkalaisen yrityselämän ja koko
Suomen hyvinvoinnin kivijaloissa on hyvä vire. Näköpiirissä ei ole mitään sellaista, mikä estäisi tilauskirjojen täyttymisen vastedeskin. Kotimaan kysynnällä ei
ole suurta väliä yrityksille, joiden liikevaihdosta suurin
osa kohdistuu vientiin. Mutta sillä on, mitä kotimaassa
tehdään kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.
Karhulalainen osaaminen pyörittää sellu- ja paperitehtaita Brasiliassa. Karhulassa valmistetut kompressorit
tuottavat ilmaa biologisiin jäteveden puhdistamoihin
maailmalla ja täällä tehdyt pumput auttavat muuttamaan suolaisen veden makeaksi siellä, missä makea
vesi uhkaa loppua. Amerikkalaiset haluavat ostaa

karhulalaista vinyylimatoissa käytettävää lasikuitua mieluummin kuin omassa maassa
tehtyä vastaavaa.
”Pidämme kiinni siitä, mitä sovitaan.”
Kysymys ei ole pelkästään siitä, että Karhulassa osataan suunnitella ja valmistaa hyviä
tuotteita, vaikka toki myös siitä. AhlstromMunksjö Glassfibre Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Helynranta pitää suomalaisten valttina
kansainvälisillä markkinoilla hyvää asiakaspalvelua ja asiakaslähtöisyyttä.
- Vanha totuus on, että asiakas on aina
oikeassa, vaikka olisi kuinka väärässä, Helynranta sanoo.
Nöyrä asenne ratkaisee.
Sulzerin Karhulan yksikön toimitusjohtaja
Markku Koponen lisää, että asiantuntemuksen ja nöyryyden lisäksi suomalaisten luotettavuus on kova sana.
- Pidämme kiinni siitä, mitä sovitaan.
Vaikka yrityksillä menee hyvin, huolenaiheitakin toki on. Niistä päällimmäisenä yrityspomoja askarruttaa pula ammattitaitoisesta
työvoimasta. Miksi konesuunnittelu ja konepajateollisuus eivät houkuttele nuoria? Miksi

Kotkan-seutu ei houkuttele muuttamaan?
- Tälläkin hetkellä meillä olisi 20 insinööritason tehtävää auki Karhulassa, sanoo
Andritzin Karhulan yksikön henkilöstöpäällikkö Arto Laine.
Laine myöntää, että itävaltalaisomistuksessa oleva Andritz on jäänyt paikkakuntalaisille melko tuntemattomaksi tekijäksi.
Hänen mielestään nuorilta puuttuu varmasti
myös tietoa alasta. Lääkkeeksi tähän Andritz
aikookin lähteä esittäytymiskierrokselle alueen lukioihin ja ammattikorkeakouluun.
”Palkat eivät huonoja ole.”
Paitsi suunnittelijoista pulaa työvoimasta on
myös tuotevalmistuksessa. Koneistajia ja hitsaajia on vaikea saada alalle ja koulutukseen.
- Palkat eivät kuitenkaan huonoja ole,
Pekka Helynranta sanoo. Hän mainitsee alaa
vaivaavan mielikuvan, joka on menneiltä
vuosikymmeniltä.
- On teollisuusalan itsensä tehtävä muuttaa
väärä mielikuva. Näissä yrityksissä on nuorille
paljon mahdollisuuksia, mutta niitä ei ole
osattu tuoda esiin.
Lähtökohta on tietysti se, että alan koulutusta on saatavilla riittävästi. Markku Kopo-

nen sanoo seuraavansa mielenkiinnolla
ammatillisen koulutuksen uudistusta, joka
korostaa yritysten roolia oppimispaikkoina.
Ne, jotka näihin yrityksiin töihin päätyvät,
siellä myös pysyvät.
- Henkilökuntamme on äärimmäisen motivoitunutta ja sitoutunutta, Laine sanoo ja
Koponen komppaa:
- Henkilökunnan vaihtuvuus on pientä ja
työurat pitkiä.
Syyt työpaikan vaihtamiseen liittyvätkin
useimmiten perhetilanteisiin tai siihen, että
julkisen liikenteen yhteydet muualta Kotkaan
ovat huonot.
Henkilökuntamme on sitoutunutta
Kansainvälisissä yrityksissä monet työtehtävätkin ovat kansainvälisiä ja vievät henkilökuntaa ympäri maailmaa.
Henkilökunnastamme, jota on Karhulassa
270, noin 90 prosenttia matkustaa säännöllisesti ulkomaille. Lisäksi meillä on ollut täällä
töissä ihmisiä yli kymmenestä eri kansallisuudesta, Laine kertoo.
Markku Koponen huomauttaa, että vaikkei
työtehtävien myötä ulkomailla reissaisikaan,
itse tehtävien vaikutukset ovat globaaleja.
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Karhuvoima
yhtiöt panostaa
tulevaisuuteen, sanoo
verkostojohtaja Kaj
Lille.

Arvotalo sai

modernin
silauksen

K

arhulan Teollisuuspuiston voimataloutta isännöivä Karhu
Voima-yhtiöt on saanut parin viime vuoden aikana uuden
omistajan. Vanhan Karhu Voima Oy:n Kotkan liiketoiminnot
siirtyivät kajaanilaiselta Loisteelta Kotkan Energian omistukseen 2016. Samalla sen liiketoiminnat jaettiin kahteen yhtiöön,
Karhu Voima Verkko Oy:hyn ja Karhu Voima Palvelu Oy:hyn, jotka
ovat Kotkan Energian 100-prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä.
Karhu Voima Verkko Oy harjoittaa suljetun sähköverkon liiketoimintaa Karhulan Teollisuuspuistossa ja Korkeakoskella. Karhu Voima
Palvelu Oy:n toimialaa ovat maakaasun siirtoliiketoiminta Karhulan
teollisuusalueilla ja maakaasun yritysmyynti valtakunnallisesti. Yhtiö
tuottaa myös erilaisia sähköverkkojen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä projektinhoito- ja asiantuntijapalveluja.
Elokuussa vuonna 2016 Kotkan Energia ja Haminan Energia perustivat Karhu Voima -perheeseen yhteisen palveluyhtiön (Karhu Voima
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Oy), joka myy sähköä ja erilaisia energiapalveluja yksityisasiakkaille
ja yrityksille.
Verkostojohtajan Kaj Lillen mukaan integroitumisessa osaksi
Kotkan Energiaa on toki ollut omat haasteensa, kuten aina yrityskauppatilanteissa, mutta toisaalta Karhu Voima -tytäryhtiöiden toimintaa
on samalla kehitetty voimakkaasti oikeaan suuntaan tulevaisuuteen
panostaen. Sähköverkon kehittämiseen on satsattu merkittävin investoinnein, sähköasemia uudistettu ja keskijänniteverkon jännitettä on
nostettu kapasiteetin turvaamiseksi ja siirtohäviöiden pienentämiseksi.
Kaikki tähtää Kotkan, erityisesti Karhulan alueen teollisuuden
kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden
parantamiseen. Tulevaisuutta ajateltiin myös, kun Karhu Voima
Verkko osti Mussalosta Pernoonkoskelle johtavan reilun 19 kilometrin pituisen voimajohdon. Se tarjoaa vaihtoehtoisen yhteyden
valtakunnanverkkoon tulevaisuudessa.

Karhu Voima -yhtiöt toimivat vasta valmistuneissa, peruskorjatuissa,
mutta historiaa täynnä olevissa tiloissa lähellä Ahlströmin vanhaa
postiporttia. William Ruthin aikana teollisuusalueen keskusvarastoksi valmistunut, rakennushistoriallisesti arvokas tiilitalo, M153,
peruskorjattiin viime syksyn aikana.
- Rahaa meni vähintään saman verran kuin uuden rakentaminen
olisi maksanut, sanoo projektista vastannut kaukolämpöjohtaja Risto
Mellas.
Mellaksen mukaan korjausrakentaminen toi tullessaan yllätyksiä
ja lopulta rakennuksesta purettiin alapohjaa myöten pois kaikki muu
paitsi tiilirunko, vesikatto ja aiemmin uusitut ikkunat. Nykyajan tekniikan istuttaminen vanhoihin raameihin oli haastavaa.
Historian ja nykypäivän dialogi tulee esiin varsinkin rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa, jossa vanhaa tiiliseinää ja puupalkistoa
on jätetty osittain näkyviin. Lasinen porrashuone Tiilitalon päädyssä
toivottaa asiakkaat tervetulleiksi moderniin toimistorakennukseen.

Porrashuoneen sopivuudesta on haettu lausunto Museovirastolta.
Risto Mellas uskoo, että tiilitalokaunotar tarjoaa varmasti hyvät
tilat Karhu Voima -yhtiöiden henkilökunnalle seuraavaksi viideksikymmeneksi vuodeksi.
Tiilitalon peruskorjauksen valmistuttua palveluyhtiö Karhu Voima Oy
muutti vuokralle alakertaan. Valoisissa ja viihtyisissä alakerran tiloissa
työskentelee nyt kahdeksan hengen tiimi, joka hoitaa asiakaspalvelu-,
laskutus- ja myyntitehtäviä. Täällä hoidetaan palveluna myös Kotkan
Energian ja Haminan Energian asiakaspalvelua ja laskutusta.
- Olemme iloisia, että saimme käyttöömme remontoidut ja juuri
meidän tarpeisiimme suunnitellut tilat, kertoo Karhu Voima Oy:n
toimitusjohtaja Sanna Kytömäki.
- Yhteiset tilat tiivistävät varmasti edelleen yhteistyötä Karhu Voima
-yhtiöiden välillä, toteavat Sanna Kytömäki ja Kaj Lille yhdessä.
EIJA ANTTILA
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HUB logistics
Packaging
pakkaa Sulzerin
pumput

Y

hdessä hallissa työntekijät nikkaroivat sahoilta tulleesta puutavarasta
metallitavaroiden kuljetukseen soveltuvia lavoja, häkkejä ja merikuljetukseen sopivia umpinaisia laatikoita. Toisessa hallissa työryhmä
pakkaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti tavarat valmiiksi kuljetusta
varten. Määränpää voi olla toisella puolella maapalloa.
HUB logistics Packaging on toiminut Karhulan Teollisuuspuistossa viisi vuotta.
Lähes yhtä kauan yksikön päällikkönä on toiminut Pekka Haapalainen, joka viihtyy
työssään erinomaisesti. Tällä hetkellä Kotkan yksikkö työllistää 40-50 henkilöä
ja töitä paiskitaan kahdessa vuorossa. Vuokratyöfirma välittää lisätyövoimaa
ruuhkatilanteisiin tarvittaessa.
Kun Haapalainen viisi vuotta sitten aloitti, yksikössä työskenteli 12 henkilöä.
Kasvua on siis ollut ja se on syntynyt yhtä jalkaa asiakasyritysten kasvun myötä.
Haapalainen on tyytyväinen siihen, että metallialan yritykset ovat pärjänneet
talouden taantumasta huolimatta hyvin. Se on tiennyt työtä ja kasvua myös
pakkausyritykselle.
HUB logistics Packaging kuuluu HUB logistics -konserniin. Konsernin pääpaikka
on Vantaalla, puupakkauksiin erikoistuneen HUB logistics Packaging -yhtiön
päätoimipiste on Riihimäellä.
Uusia toimipisteitä syntyy Haapalaisen mukaan yleensä sinne, missä jokin iso
asiakas on logistiikkapalvelujen tarpeessa. Karhulan Teollisuuspuistossa se on
ollut tietysti Sulzer, jonka järeät prosessiteollisuuden pumput saavat HUB logistics
Packagingissa vahvan suojan kuljetusta varten.
Kotkan yksikkö valmistaakin puupakkauksia lähinnä kotkalaisten metallialan
yritysten tarpeisiin. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Osalle
asiakkaista HUB logistics Packaging valmistaa pelkästään puupakkaukset, toisille se
hoitaa myös tavaran pakkaamisen lähetyskuntoon. Yritys hoitaa myös esimerkiksi
merikontteihin liittyvät vienti- ja huolinta-asiakirjat.
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Pakattavien tavaroiden koko vaihtelee hyvinkin paljon, metrin pituisesta metalliakselista 16 tonnia painavaan pumppuun.
Vaikka rakennelmina puupakkaukset näyttävät melko yksinkertaisilta, yrityksessä tehdään tuotekehitystä jatkuvasti ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden
toiveiden mukaan.
Laatikoiden suunnittelussa on käytössä CAD-järjestelmä. Varsinaisten laatikoiden lisäksi HUB Logisticsin palvelukokonaisuuteen kuuluvat piirustukset,
pakkausdokumentointi ja pakkauksiin liittyvät työohjeet.
Puupakkaaminen on vain yksi osa HUB logisticsin toiminnasta. Se on täyden
palvelun logistiikkayritys, joka tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja
materiaalien ja tiedon hallintaan. Konsernin ylpeyden aihe on Vantaan Hakkilassa
sijaitseva logistiikkakeskus.
EIJA ANTTILA

KOtkan yksikön päällikkö
Pekka Haapalainen kertoo,
että Tällä hetkellä Kotkan
yksikkö työllistää 40-50
henkilöä ja töitä paiskitaan
kahdessa vuorossa.
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Norjalainen astmapiippu on aivan
mahtava, sillä kun suihkuttelee, kainalot,
suksenpohjat ja korvantakuset,
niin kyllä luistaa.

Do-Ping-Test-cola -juoma ei tule
Pohjois-Koreasta, vaan se on kehitetty
venäläisillä ja norjalaisilla
Luontopoluilla.

Minulla on jano!

Saisinko lasin vettä!

Karhulan keskustan
tunnetut kosteikot eliöstöineen
ovat paitsi vaarallisia mutta myös
kiinnostavia luontokohteita.

Ylimmäisenä huolena
valvontakomissiossa on aivan
ylipääsemätön lahjonta,
suosittelen.

Omituisin Luontopolkukokemukseni on, kun kohtasin
metsässä andritzilaiseksi
pukeutuneen Uuno turhapuron.

LUONTOPOLKU KUTSUU TAAS HUUHAILEMAAN

K

arhulan Teollisuuspuiston perinteinen ja virallinen Luontopolku järjestetään tänä vuonna torstaina 17. toukokuuta.
Saatujen tietojen mukaan osallistumisinto on jälleen suurta
ja viime vuoden osanottajaluvut ovat uhattuina, arvioi
Luontopolkutyöryhmän nestehukkajaostosta vastaava Ulla Korjus.
- Tähän lienee syynä vuoden 2017 tapahtumasta kiertämään
jääneet sinnikkäät huhut ja tarinat outojen mutta poikkeuksellisen
hyväntuulisten insinöörien suunnistustaidoista, sekä julmista ja
armottomista mutta aina lahjontaan suostuvista tuomareista, vinkkaavat Luontopolun valvontakomission ylikomissaarit Suvi Näsänen
ja Mia Kopakkala.
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Teollisuuspuistoyhdistyksen Luontopolkutyöryhmä varautui tulevaan ja varasi tapahtumapaikaksi Karhulan keskustassa sijaitsevan
Seuratalo Sammon, jotta tilat eivät lopu kesken.
- Toinen tärkeä syy oli, ettei matka työmaalta huveihin käy liian
pitkäksi ja kaikki löytävät perille vaarallisimpien kosteikkojen uhkaamatta, kertoo niin ikään työryhmän suunnistus-, kumisaapas- ja
korpivaellusvastaava Riina Honkanen.
Joukkueiden tulee ilmestyä mainittuna päivänä Sampotalolle
klo16.00, mahdollinen viivästys tulee hyvittää tuomaristolle, muistuttavat omasta ja tapahtuman dopingista vastaavat Kasperi Salonen
ja Laura Puhakka.

Luontopolun perinteisiin kuuluu erittäin vaativa suunnistuskisa,
tällä kertaa se on Karhulan Jokipuistossa. Joukkueilla pitää olla myös
teeman mukaiset asusteet, sekä eväät, joita ilman kisaan on turha
lähteä. Jotenkuten reitistä selvinnyt, epäasiallisimmin pukeutunut
ja tuomariston mieleisin eväin varustautunut ryhmä palkitaan.
- Teemamme on nyt musiikkimaailma ja valvontakomissio tarkistaa eväät. Iltamissa on myös ohjelmaa ja osallistujille tarjotaan sika,
kahvia ja pullaa, painottaa työryhmän jäsen ja kokenut Luontopolkuilijatar Päivi Kiukas.
- Muistaakseni tarjolla on myös joitakin nesteitä ja salaattia, jos
oikein muistan, muistuttaa omasta nesteytyksestään vastaava luontopolkutyöryhmäläinen, Hannu ”nestehukka” Oksanen.

VAS. Riina Honkanen / kumisaappaat
ja korpivaellukset, Laura
Puhakka / doping !!! , Ulla Korjus
/ nestehukkajaosto), Kasperi
Salonen / DOPING ???), Suvi
Näsänen / valvontakomission ylin
ylikomissaari, Hannu ”nestehukka”
Oksanen, Päivi Kiukas / kokenut
Luontopolkuilijatar. Kuvasta puuttuu
Mia Kopakkala / Luontopolun
valvontakomission ylempi
ylikomissaari).
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VAASTAANOTTAJAA EI TAVOITETTU
K

arhulan tehtailta
lähetetiin vuonna
1944 rintamalta
pian palaaville sotilaille
kirje, jossa ilmoitettiin,
että he ovat tervetulleita
takaisin työpaikalleen. Ei ole tiedossa
kuinka paljon kirjeitä
on lähetetty mutta
varmasti paljon, koska
suurin osa tehtaiden
miespuolisesta työvoimasta oli puolustamassa
isänmaataan. Löysin
äskettäin parikymmentä
vuoden 1944 lokakuussa
lähetettyä kirjettä,
niissä on postin leima:
”VASTAANOTTAJAA
EI TAVOITETTU”.

Ensimmäinen Karhukeilauluturnaus oli menestys

K

arhulan Teollisuuspuisto ry ja Kotkan Keilailuliitto ry järjestivät vuoden pimeimmän ajan iloksi yritysten välisen keilauskilpailun. Syksystä 2017 kuluvan vuoden maaliskuuhun kestänyt
Karhu-turnaus oli menestys ja siihen osallistui yhteensä 17
kolmen hengen joukkuetta eli 51 kilpailijaa. Turnaus tarjosi yrityksille
oivallisen tavan edistää työhyvinvointia urheilulajilla, joka sopii mahdollisimman monelle. Tiimityöhön kuuluvat yhteiseen tavoitteeseen
pyrkiminen, onnistumiset ja pettymykset toivat kisan aikana omat
mausteensa harjoituksiin ja kilpailusuorituksiin. Sulzerilta kilpailuun
osallistui kahdeksan joukkuetta eli melkein puolet osallistujista. Teollisuuspuiston yrityksistä myös Andritzilta oli mukana kolme joukkuetta.
Loppukilpailu pelattiin 9. maaliskuuta, siihen osallistui kahdeksan
alkukilpailun parasta joukkuetta. Sulzerilta loppukilpailuun pääsi
kolme joukkuetta. Finaalin voitti Kotka Mills 1 –joukkue, kakkonen
oli Kotkan Energia 2 ja kolmas Erkomat 1. Teollisuuspuiston parhaan
suorituksen teki Sulzerin neljänneksi sijoittunut Keilasoveltajat: Taru
Kuotola, Seppo Mäkinen ja Pasi Sutela. Samalla he voittivat myös
Sulzerin keilausmestaruuden 2018. Kilpailijoilta saadun palautteen
perusteella turnaus järjestetään ensi vuonna entistä ehompana.
MARKKU KOPONEN

VEIJO SOINISEN MUISTOLLE

Palautettujen kirjeiden määrä ei ole
tiedossa mutta toivottavasti niitä ei ole
enempää. Tuo leimattujen kirjeiden pino
pisti mietteliääksi ja tulihan siitä myös
surullinen olo. Tehtaan lisäksi näiden
miesten turvallista paluuta ehjänä kotiin
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odottivat niin monet muutkin, omaiset ja
ystävät. Väistämättä tulee mieleen, mitä
näistä rintamalle jääneistä olisi tullut,
jos he olisivat olleet onnekkaampia. He
olivat sen ikäisiä, että olisivat perustaneet
perheen varsin pian sodan jälkeen, perhe

olisi tuonut myös lohtua ja toivoa sodassa
koettuihin asioihin. Useimmat olisivat
ottaneet myös kirjeessä olleen kutsun
vastaan, palanneet tutun sorvin ääreen
ja rakentaneet muiden sodankäyneiden
rinnalla meille tämän Suomen, missä me
elämme rauhassa ja olemme onnellisia.
HANNU OKSANEN

Veijo Soininen 6.9.1954–1.12.2017 oli pitkän
linjan kotkalainen rakennusalan yrittäjä, jonka
taitavan työn jäljet ovat jääneet moneen rakennukseen. Veijo Soinisen uran suurin ponnistus, Karhulan teollisuuspuistossa sijaitsevan
suuren toimistorakennuksen kunnostus jäi
Veijon ystävien, kaikkien hänet tunteneiden
ja yhteistyökumppaneiden suureksi suruksi
myös hänen viimeiseksi työkseen.
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistyksen
Karhu ja Tähti -lehdessä esitellään aktiivisia
teollisuuspuiston elämään ja kehitykseen vaikuttaneita ihmisiä. Veijo Soininen oli tähän
sarjaan itsestään selvä valinta. Hän oli yhteisömme ehdoton sankari, lempeä ja ystävällinen
ihminen, joka ei totisesti pelännyt työtä eikä
riskejä. Veijo kertoi syksyn 2017 Karhu jaTähti
-lehdessä kuinka toimistotalon raskas työmaa
oli nostanut hänen kuntoaan ja elämä tuntui
onnistuneen urakan jälkeen hyvältä. Hänen
herkästi hymyilevien kasvojensa takana oli
kuitenkin jo silloin varjo mutta sen Veijo ohitti
kevyesti: ”ai se vai, ei se minua haittaa”.

Se oli kuitenkin vakava sairaus, josta ei
yleensä selvitä. Ei selvinnyt Veijokaan. Mutta
periksi hän ei antanut, vaan taisteli kaikin
voimin sairautta vastaan ja jatkoi suuren
urakkansa viimeistelyä raskaiden hoitojen
lomassa. Veijo on nyt poissa mutta hän jätti
meille mahtavan muistomerkin, omin käsin
kunnostamansa toimistorakennuksen. Toimistotalo Otso on Karhulan Teollisuuspuiston
suurimpia rakennuksia ja toiminut monen
yhtiön pääkonttorina. Veijo täytti jo hapertumassa olleen rakennuksen taiten valolla,
tyylillä ja taiteella upeaksi tilaksi.
Veijo oli rakentaja mutta hän oli myös
taiteilija, jonka hienot teokset ilahduttavat
toimistojen väkeä vielä kauan mutta klarinetti joka soi haikeasti Veijon mökkirannasta
Pyhtään kesäiltaan on nyt vaiennut. Veijo
jätti meihin kaikkiin syvän ja kauniin jäljen.
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry
johtokunta
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www.karhulanteollisuuspuisto.fi
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MUKANA MYÖS stand up -koomikko

Matti Patronen

Parhaat palkitaan pokaalilla ja
Meripäivälipuilla! (älä pilkkaa tuomaria
ja muista lahjukset). Musiikista vastaa:

IHMENELOSET
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27.4. menne
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