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Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy
KLV OY

Pulttikatu 1, 48770 Kotka  |  P.  (05) 266562
Avoinna: Arkisin 7–16  |  www.klv.fi

»  Lvi-urakointi  »  Lvi-remonttityöt
»  Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset

ja asennustyöt
»  Keskuslämmityskattila-asennukset
»  Viemärikuvaukset ja -tarkastukset

Vuotaako putki? 
Me hoidamme kaikenlaiset LVI-huoltotyöt huolella!
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Pukeutumisen
laatua
vuodesta
1913
Muotitalo
Lehto

Lauantai 14.10.2017 oli mer-
kittävä päivä yhdelle Kymen-
laakson perinteisimmistä ur-
heiluseuroista Kymin Kos-
kenpojille. Tällöin Laajakos-
ken Honkalassa järjestettiin 
seuran suuret 100-vuotis 
juhlat. Paikalla oli runsaasti 
seuran jäseniä sekä kutsu-
vieraita. Tärkeää juhlaa oli 
suunniteltu ja valmisteltu 
pitkään ja hartaudella. Seu-
ran pitkää taivalta juhlistet-
tiin arvovaltaisen puhuja-
kaartin juhlapuheista ja mo-
nipuolisesta ohjelmasta 
nauttien. Tunnelma ei ollut 
laisinkaan jäykkä vaan hymy 
ja nauru oli tilaisuuden val-
litseva tunnetila. Erityistä 
hilpeyttä aiheutti muotiesi-
tys, jossa nähtiin Kymin Kos-
kenpoikien erilaisia edustus-
asuja seuran historian var-
relta. Juhla jatkui iloisissa 
merkeissä iltaan asti.

Sukupolvesta toiseen

Koskenpoikien pitkää perin-
nettä ja sukupolvelta toiselle 
jatkuvaa toimintaa kuvasi 
hienosti juhlassa esiintyneet 
isä ja poika Eerola. Isä Seppo 
piti avajaispuheen ja juhlan 
päätössanat lausui hänen 
poikansa seuran pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Lauri. 
Seppo oli tutkinut tarkasti 
seuran historiaa puheensa 
taustaksi. Seppohan oli sa-
malla paikalla lausumassa 
tervehdyspuheen myös 
40-vuotta sitten seuran 
60-vuotis juhlassa. Edellisen 
puheen jälkeen seuran his-
toriaa olikin kirjoitettu use-
ampi uusi sivu. Seppo kertoi 
seuran perustamisesta ja 
merkittävistä henkilöistä, 
kuten Aarne Tavastilasta. Ta-
vastila toimi seuran puheen-
johtajana yli 30 vuoden ajan 
1919-1950. Historian katsaus 
ulottui myös 2000-luvulle. 
2006 Kymin Koskenpojat jär-
jestivät Honkalassa SM-hiih-
dot, jotka olivat jymymenes-
tys. Kauniissa kevätsäässä 
lippuja myytiin yli 5000 kap-
paletta.

Juhlan päätössanat lausui 
puheenjohtaja Lauri Eerola. 

100-vuotias seura sai arvoisensa juhlan

Hän kertasi mennyttä Juhla-
vuotta tapahtumineen. Seu-
ra oli muun muassa mukana 
Meripäiväparaatissa, järjesti 
Juhlakilpailut sekä vanhan 
ajan perinteiset kyläkilpailut. 
Lauri suuntasi katsetta myös 
vahvasti tulevaisuuteen ja 
uskoi, että Kymin Kosken-
poikien tarina jatkuu vahva-
na myös tulevaisuudessa. 
Seura tulee hänen mukaansa 
olemaan merkittävä liikun-
tamahdollisuuksien tarjoaja 
niin jäsenistölleen, kuin kai-
kille muillekin lähialueen lii-
kunnannälkäisille.
Koskenpojat haluaa myös 
kasvattaa jäsenmääräänsä ja 
toivottaakin kaikki toimin-
nasta kiinnostuneet lämpi-
mästi mukaan.

Leipälajinsa liiton 
puheenjohtaja kiitti 
merkittävästä työstä

Kymin Koskenpoikien 
100-vuotis juhlan yksi mer-
kittävimmistä vieraista Kot-
kan kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan Nina Bras-
kin lisäksi oli Suomen Am-
pumahiihtoliiton puheen-
johtaja Kalle Lähdesmäki. 
Hän oli tutustunut seuran 
historiaan ja osasi hienosti 
esittää juhlayleisölle henki-

Kymin Koskenpoikien huomionosoitukset:
Kutsuttu kunniapuheenjohtajaksi:
Seppo Eerola
Kutsuttu kunniajäseniksi:
Reijo Valjus, Vilppu Grönlund, Mauno Olli, Martti Nakari, 
Riitta Kilpinen, Pauli Kilpinen, Aija Raki, Matti Raki
Seuran kultainen ansiomerkki:
Anu Kujamäki, Markku Väisänen, Matti Porkka, Tapani 
Eskola, Kari Kujamäki
Seuran hopeinen ansiomerkki:
Hannu Valjus, Hannu Eerola, Liisa Eerola, Rauno Eerola, 
Ritva Väisänen
Seuran pronssinen ansiomerkki:
Markku Eerola, Tapio Mattila, Ville Simola, Liinu Hämäläi-
nen, Hilkka Porkka, Marjo Rantakari, Miika Lämsä, Matti 
Urpalainen, Kimmo Koso, Tiina Naakka, Katariina Lind-
ström, Ann-Cristine Käki, Olli Vanhala, Nea Katajala

Hiihtomuotia vuosien varrelta. Hieman retrohenkinen 
edustusasu pistää hymyilyttämään myös kantajaansa.

Seppo Eerola tekee saman kuin 40 vuotta sitten 60-vuotis juhlassa. Hän avaa jälleen sanoil-
laan 100-vuotis juhlan.

Suomen Urheiluliiton kunniamerkit
Kultainen ansiolevyke Juho Eerola ja Kati Paasi
Kultainen ansiomerkki Seppo Eerola, Mauno Olli
Hopeinen ansiomerkki Eija Jurvanen
Suomen Hiihtoliiton ansiomerkit
Hopeinen ansiomerkki: Matti Kunnas, Jukka Lindroos, 
Petri Kanerva, Veli-Matti Eerola, Lauri Eerola
Pronssinen ansiomerkki: Jari Lallukka, Esa Kunnas, 
Asko Kiiski, Arto Kiiski, Mika Katajala, Kimmo Ihalainen, 
Simo Mussalo

Suomen Ampumahiihtoliiton ansiomerkit
Kultainen ansiomerkki: Reijo Valjus
Hopeinen ansiomerkki: Matti Petrof, Vilppu Grönlund, 
Martti Simola, Martti Toivonen
Pronssinen ansiomerkki: Riku Lehtinen, Petri Hämäläi-
nen, Timo Kyntäjä, Jukka Pätäri, Jutta Simola

lökohtaisen ja myös ajatuk-
sia herättävän puheen. Mer-
kittävä tekijänä Kymin Kos-
kenpoikien pitkässä histori-
assa hän piti yhteishenkeä ja 
aitoa sekä pyyteetöntä tal-
kootyötä. Kymin Koskenpo-
jat on ollut kautta historia 
seura, jonka toimintaan sen 
jäsenet ovat halunneet sitou-
tua yhteisen kollektiivisen 
tavoitteen saavuttamiseksi.  
”Väitän ja uskon siihen, että 
urheiluseuran tärkein tehtä-

vä onkin juuri lasten, nuor-
ten ja aikuisten harrastami-
sen- ja osallistumisen mah-
dollistaminen ja samanhen-
kisessä seurassa”, Lähdes-
mäki toteaakin. Erityisen 
suuren huomionosoituksen 
hän antoi seuran ensimmäi-
sen johtokunnan jäsenille, 
jotka olivat valmiita sijoitta-
maan suuren summan 
omaa rahaa seuran toimin-
nan käynnistämiseksi. He 
olivat Lähdesmäen mukaan 
aikansa pioneereja.

KARHULA

Torin laidalta
K-kauppiaan 

paikalliset
lihaherkut!

KIITOS kaikille juhlaan osallistuneille 

ja seuraa onnitelleille tahoille.
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TERVETULOA
PALVELEVAAN PANKKIIN!

- hoidamme pankinvaihdon
puolestasi valtakirjalla

Joni Kainulainen
palveluneuvoja
020 764 0765

Anne Manninen
palveluneuvoja
020 764 0763

Leena Salo
palveluneuvoja
020 764 0762

Marko Sinkkonen
pankinjohtaja
020 764 0609

Virpi Jaakkola
palveluneuvoja
020 764 0761

omasp.fi 

Oma Säästöpankki
Kirkkokatu 16,
48100 Kotka
kotka@omasp.fi 

Lankapuhelimesta 0,0835 €/puh. + 0,0702 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puh. + 0,1717 €/min.

…Kaunista ja kukkivaa
joka päivä jouluun asti…

Jokirannantie 1 48700 Kyminlinna 
Puh 044 242 1540

www.puutarhalinna.com
facebook.com/puutarhalinna
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Urheilusta ja urheiluseurois-
ta puhuttaessa keskiöön 
nousee usein menestyksen 
mittaaminen. SM- menes-
tyksellä mitattuna Kymin 
Koskenpojat on huippuseu-
ra. Ampumahiihdossa SM-
mitaleja on kertynyt peräti 
156 kappaletta, maastohiih-
dossa 21kpl ja yleisurheilus-
sa 19kpl.

Ampumahiihto on 
Koskenpoikien ominta 
alaa

Ampumahiihto on Suomes-
sa vielä nuorehko laji. Kymin 
Koskenpojat aloitti ampu-
mahiihdon ensimmäisten 
joukossa Suomessa vuonna 
1969. Ampumahiihto-kilpai-
lut käytiin Suomessa korkea-
paine aseilla 70-luvun alku-
puolelle asti, joka rajoitti 
harrastusmahdollisuuksia 
korkeapaineaseiden vaikean 
saatavuuden vuoksi. Maail-
manlaajuinen siirtyminen 
pienoiskivääreihin 1970-lu-
vun alkupuolella mahdollisti 
lajin täysimittaisen harrasta-
misen myös Kymin Kosken-
pojille.
Ampumahiihdosta kehittyi 
nopeasti Kymin Koskenpo-
jille leipälaji.  Ensimmäisen 
SM-tason mitalin seuralle 
toi Tuomo Valjus vuonna 
1975 pojat-14 sarjassa Kuor-
taneella järjestetyissä kilpai-
luissa. Tästä alkoi miltei kat-
keamaton mitaliputki aina 
näihin päiviin asti. Ainoas-
taan vuodet 1993 ja 1994 ei-
vät tuoneet SM-mitaleita Ky-
min Koskenpojille. Paras mi-
talivuosi oli 2004. Tällöin 
SM-mitaleja tuli peräti 13. 
Kymin Koskenpojat on saa-
vuttanut Ampumahiihtolii-

ton seurojenvälisessä kilpai-
lussa parhaan seuran tittelin 
useita kertoja. Ensimmäinen 
kerran vuonna 1982.
Koskenpoikien edustusta-
solle on noussut joukko seu-
ran omia kasvatteja. Tiina 
Majander os. Mikkola aloitti 
ampumahiihdon jo alle 
12-vuotiaana. Tiinan urhei-
lu-ura eteni tasaisesti kohti 
naisten sarjaa, jossa hän saa-
vutti useita SM-mitaleita se-
kä edustuksia kansainväli-
sissä kilpailuissa. Tiinaa voi-
daan pitää Koskenpoikien 
parhaiten menestyneenä 
naisampumahiihtäjänä. 
Miesten menestyksen pio-
neeri on Matti Pasanen voit-
tamalla Miehet 21-sarjassa 
SM-tasolla kultaa ja hopeaa. 
Menestys poiki edustuksen 
myös MM-kilpailuihin. Mui-
ta tunnettuja Koskenpoikien 
kasvatteja ovat Matti Valle-
ma, Ville Toivonen ja Ville 
Simola.

Mitaleja myös 
talvikauden ulkopuolella

Kesällä ampumahiihtäjät 
kilpailevat ampumajuoksus-
sa. Ampumajuoksukilpailut 
olivat ensin harjoitusmuoto 
ampumahiihtoa varten. SM-
kilpailuja aloitettiin käydä 
ampumajuoksuissa 1980-lu-
vun lopussa. Koskenpojat on 
saavuttanut vuosien varrella 
yhteensä 107 SM-mitalia 
ampumajuoksuissa. Uusin 
laji ampumahiihdossa on 
rullasuksiampumahiihto. 
Sm-tasolla kilpailut aloitet-
tiin 2003. Koskenpojat osal-
listuivat joukkueellaan heti 
ensimmäisiin kilpailuihin 
Kontiolahdella. Tuloksena 
pääsarjan kultaa. Yhteensä 

Mitalinkiiltoa silmissä
mitaleita rullilla on tullut 30 
kappaletta.

Mitaleja maastohiihdon 
puolelta

Kymin Koskenpojat on saa-
vuttanut useita SM-mitaleja 
myös maastohiihdossa. Sa-
mi Petro�  avasi Koskenpoi-
kien mitalitilin voittamalla 
Miehet-16 sarjassa SM-ho-
peaa Seinäjoella 1991. Kos-
kenpoikien hiihtokoulu 
käynnistyi samoihin aikoi-
hin. Hiihtokoulun ansiosta 
menestystä alkoi tulla 
2000-luvulla. Ville Toivonen 
saavutti SM-hopean Keu-
ruulla Miehet-18 sarjassa, 
jonka jälkeen mitalien mää-
rä on lisääntynyt vuosittain. 
Arvokkaimmat menestykset 
ovat tulleet viestihiihdossa 
kultamitalien muodossa 
Naiset-20 vuonna 2014 ja 
Miehet-20 -sarjoissa vuonna 
2007. Naisten kultajoukku-
eeseen kuului Nea Katajala, 
Elina Hämäläinen ja Leena 
Nurmi.  Miesten joukkuee-
seen Ville Simola, Otto Eero-
la ja Henrik Väisänen. Eniten 
hiihdon SM-mitaleita Kymin 
Koskenpoikien urheilijoista 
on saavuttanut Nea Katajala, 
yhteensä 11 kappaletta.

Yleisurheilun 
menestystä

Yleisurheilussa Kymin Kos-
kenpojat on saavuttanut 
useita SM-mitaleja. SM-kul-
taa ovat saavuttaneet Risto 
Nygren vuosina 1955-1956 
nuorten 100- ja 200 metrin 
juoksuissa. Juha Porkka juhli 
SM-kultaa vuonna 1973 
nuorten korkeushypyssä se-
kä Timo Vilkki vuonna 1996 
Miehet-19 keihäänheitossa.  

Ikämiessarjassa Atte Porkka 
voitti viisi kultamitalia sisä- 
ja ulkoradoilla eri ratajuok-
sumatkoilla.
Juha Porkka hyppäsi yleises-
sä sarjan korkeudessa SM-

Lajin nuoresta iästä huolimatta Koskenpojilla on jo kymmeniä SM-mitaleja ampumajuoksusta.

Ampumahiihto on Kymin Koskenpoikien Leipälaji. Kuvassa Koskenpojille SM-hopeaa tyttöjen 
viestistä.

�����������
Sisustus ja askartelukauppa 

- Hanki meiltä tuo�eet Joulun askarteluihin 
- Meiltä myös ammatilaisen ompelupalvelut

Karhulan Torin laidalla   •   Pistäydy ja tee löytöjä

Eteläinen Karjalantie 5 48600 Karhula
044 5950632

pronssille vuonna 1974 ja te-
ki samana vuonna Tampe-
reella silloisen korkeuden 
Suomen ennätyksen 218 cm. 
Menestystä miehet-19 sarjan 
SM-kisoissa toi myös Mikko 

Sipola, joka kuulantyönnös-
sä ja keihäänheitossa saavut-
ti yhteensä kolme SM-mita-
lia vuonna 1995.
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VELJEKSET

Virsumäentie 81, 48600 KOTKA
Puh. (05) 210 5700
Palvelemme ma–pe 08.00–16.00

Bosch Car Service 
Reijon Diesel Oy

Buffet-lounas klo 10.30 - 14.00
Aamupuuro klo 07.30 - 09.15
Arkisin tarjoamme:

Kysy myös kabineteistamme! 

Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
050 4067578   eagle@lounashuone.fi

Sähköpalvelu Hämäläinen Oy
William Ruthin katu 2, 48600 Kotka

Puh. 010 574 2800

• Teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset
• Talotekniikan sähköpalvelut
• Kiinteistöjen ja yksityiskotien sähkötyöt
• Aurinkovoima suunnittelu ja asennustyöt

www.sph.fi

���Meiltä näitä saa :)

Tykkää FACEBOOKISSA!
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Kymin koskenpoikien naisten viestijoukkue hiihtää tulevana 

talvena Hiihdon suomen cupin viestikilpailuja sekä SM-vies-

tin. Suomen cupin viestit ovat tuoneet selkeän tavoitteen 

joukkueena kilpailemiselle. Tuleva talvikausi on toinen Kos-

kenpoikien naisten viestijoukkueelle. Joukkueessa on kolme 

naishiihtäjää. Nea Katajala ja Elina Hämäläinen ovat Kosken-

poikien omia kasvatteja. Viime vuonna joukkueeseen liittyi 

So� a Pitkänen. Hän on lähtöisen Sotkamon jymystä. 

Kysyimme naisilta seuraavat kysymykset:

1. Kuka olet?
2. Miten ja milloin aloitit hiihdon?
3. Paras hiihtomuistosi?
4. Mitkä ovat tulevan kauden tavoitteet?
5. Mikä hiihdossa kiehtoo?

Näin he vastasivat:

Koskenpoikien omat sisunaiset

Nea
1. Nea ”Neksu” Katajala, 22 vuotta. Opiskelen Lappeenran-
nan teknillisessä yliopistossa kemiantekniikkaa.

2. Ensimmäisiin kisoihin menin 5-vuotiaana Kymen Sano-
mien hiihtocupiin tutun ehdotuksesta. Siellä Reka houkut-
teli useamman vuoden mukaan hiihtokouluun. 8-vuotiaa-
na lopulta osallistuin ja sillä tiellä olen edelleen.

3. Vuoden 2015 suomenmestaruus 20-sarjassa osittain vai-
kean talven jälkeen. Kaikki leirit ja MM-kisareissut ovat 
myös hyviä muistoja.

4. Kauden tavoitteena saada ehjä harjoitus/kilpailukausi ja 
palata terveysongelmien jälkeen omalle tasolle taistele-
maan paremmista sijoituksista.

5. Harjoittelun monipuolisuus, vauhti erityisesti vaativissa 
laskuissa, kilpailut ja niissä menestyminen.

Elina
1. Elina Hämäläinen 19-vuotias, alunperin Kotkasta, mut-
ta tällä hetkellä asun Sotkamossa. Käyn Sotkamon urhei-
lulukiota ja kuulun Vuokatti-ruka urheiluakatemiaan.

2. Kun isosisko meni hiihtokouluun niin seurasin sitten 
perässä.

3. Kun oltiin Paljakassa pienenä ukin kanssa hiihtämässä 
ja parin kilometrin välein sai karkin, jotta jaksaa taas hiih-
tää.

4. Pärjätä nuorten SM-kilpailuissa, etenkin vapaan sprin-
tissä ja kehittyä urheilijana.

5. Hiihdossa on parasta onnistumisen tunne ja se kun saa 
antaa itsestään kaiken.

Sofi a
1. Olen So� a Pitkänen 19-vuotias lukiolainen Sotkamosta. 
Käyn Sotkamon urheilulukiota 4. vuotta ja kuulun Vuokatti-
Ruka urheiluakatemiaan.

2. Isosiskon perässä menin hiihtokouluun 5-vuotiaana.

3. Vaikea nimetä parasta. Varmaankin kaikki leirit joiden 
kautta olen tutustunut uusiin kavereihin ja saanut treenata 
yhdessä muiden kanssa.

4. Saada terve ja ehjä kausi, päätavoitteet nuorten SM pe-
rinteisen matkoilla.

5. Hiihdossa kiehtoo vauhti ja haastavuus.
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info@kuljetuskm.com

» Vaihtolavat

» Kaivuutyöt

» Sora- ja maa- 

ainestoimitukset

 Katso lisätietoja ja

kalustoesittelymme

www.kuljetuskm.com

����������������
������������������

WECKMAN OY
Salmintie 153, 49490 NEUVOTON
WWW.WECKMAN.FI
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■ PIHAPUIDEN KAADOT

■ RISUJEN & PUIDEN 
 KULJETUKSET

■ KANTOJEN JYRSIMISET

■ METSÄSUUNNITTELU 
 JA TILA-ARVIOT

p. 050 347 3188
���������������

LISÄTIETOA:  �����������������
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Kymin Koskenpoikien hiihtokoulu 2017-2018 on alkanut 
tiistaina 31.10.2017.
Hiihtokoulu on tarkoitettu 5-12 vuotiaille lapsille, joita hiihto-
taidon oppiminen kiinnostaa!
Hiihtokoulumaksu on 50€/koko kausi ja sisaralennus on -5€. 
Hiihtokoulumaksu sisältää noin 20 ohjattua harjoituskertaa 
ja vakuutuksen.
Kokoonnumme aina tiistaisin klo 18.00 Honkalan hiihtostadi-
onilla. Mukaan ehtii vielä hyvin!

2018  TAPAHTUU:
• Lasten/nuorten Hiihtokoulu (5-12v.) alkaa 30.10.2017
• Tykkilumilatu avautuu Honkalassa heti pakkasten tultua
• Kotkan Lasten Hiihto Cup 2018
• Kansalliset Kotkan Hiihdot 17.3.2018
• Kansalliset Ampumahiihtokilpailut 4.2.2018
• Laskiaistapahtuma koko perheelle hiihtomaassa
• Polkujuoksu Ketunlenkki taas syksyllä 2018
Tiedustelut:  pj. Lauri  Eerola  puh. 050-3431892 /lauri.eerola@kymp.net

Talviurheilu

Hiihto/hiihtokoulu:  Petri Kanerva  puh. 040-5774340/ 
                                     petri.e.kanerva@luukku.com
Ampumahiihto: Reijo Valjus 050-5121302, Timo Kyntäjä  0400 753440/  
                timo.kyntaja@kymp.net

Yleisurheilu/urheilukoulu:  Kati Paasi puh. 040-5526445/ kati.paasi@kymp.net

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME JA LIITY JÄSENEKSI!

Kymin Koskenpoikien 
ensilumenleiri 2-5.11.2017 
Muutaman vuoden tauon jäl-
keen Kymin Koskenpoikien 
virallinen ensilumenleiri 
suuntautui Imatralle. Leirille 
lähti ryhmä Koskenpoikien 
aktiivisimpia kilpailijoita val-
mentajineen ja huoltajineen. 

Leiriläiset majoittuivat Imat-
ran kylpylässä, jonka piha-
maalta lähti kuuden kilomet-
rin mittainen ensilumenlatu 
ja sen varressa oli myös am-
pumahiihtostadion. Leirin 
ohjelmaan kuului paljon 
hiihtolenkkejä. Suurimmassa 
osassa harjoituksia hiihtotyy-
li oli vapaa, mutta mahtui 
mukaan pari perinteisenkin 
pitkää harjoitusta. Leirille 
osallistuneet pääsivät myös 
ampumaan kaksi kertaa. 

Leirin kohokohtiin kuului eh-
dottomasti ampumahiihto-
harjoitus Tsekin maajoukku-
een kanssa, jotka olivat myös 
leireilemässä Ukonniemen 
stadionilla Imatralla. Tsekin 
joukkueen mukana oli myös 
ykköstähti Gabriela Koukalo-
va, joka suostui Koskenpoi-
kien tyttöjen kanssa faniku-
vaan. Leiri päättyi muutaman 
leiriläisen osalta hiihdon kil-
pailukauden avaukseen 
Imatralla olleissa FIS-kilpai-

luissa. Lumileiri oli todella 
onnistunut. Koskenpoikien 
Ida-Mari kehuukin leiriä erit-
täin onnistuneeksi: ”Keräsim-
me paljon laadukkaita hiihto-

Koskenpoikien ensilumenleiri oli onnistunut ja hauskaa oli.

kilometrejä tekniikkaharjoi-
tuksia unohtamatta, söimme 
maukasta ruokaa ja vietimme 
vapaa-aikaa yhdessä hauskaa 
pitäen”.

Kymin Koskenpoikien 
hiihtokoulu 2017-2018

Kirjanpito I Palkanlaskenta I Sähköinen taloushallinto I Tilintarkastus I Yritysverotus I Työkalut I
Asiantuntijapalvelut I Henkilöstöhallinnon palvelut I Yrityksen perustaminen I MPalkka

POIKKEA PAIKALLISESSA!

Kattavat taloushallinnon palvelut pienille 
ja suurille yrityksille löydät Kotkankadulta 
– valtakunnallisen toimijan vahvuudella. 

OLET SELVÄSTI RANTALAISEN TARPEESSA. 

RANTALAINEN KOTKA
Kotkankatu 11, 48100 Kotka

044 788 1800, info.kotka@rantalainen.�

Vastaava päätoimittaja: 
Toni Yrjönen / Ocean Sales Oy
Taitto: Poiju Julkaisut Oy
Valokuvat: Riku Lehtinen, Timo Kyntäjä, 

Kymin Koskenpoikien Vuosijulkaisu
Iida-Mari Takanen, Petri Hämäläinen, Petri Kanerva ja 
 Toni Yrjönen Ocean Sales Oy 
Jakelu: Liitteenä kaupunkilehti Ankkurin välissä 18.11.2017
Painos: 47 910 kpl • Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula

TERVETULOA!
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Määräaikais- 
huollot

takuusta 
tinkimättä!

Sinua palvelevat Autofit- ja Dieselfit -korjaamot:

&Ratapihan
Auto

Aittakorven
Auto

Ratapihankatu 4, puh. 05-217 800 Aittakorventie 2, puh. 044-766 8550

Talven 
lämmityksiin!

Myynti, varaosat, huolto

Rakennusliike M. Luostarinen Oy

Uudis- ja saneeraus-

kohteet asiakkaan  
tarpeiden mukaisesti.

Puh. 0400659140 • rakluosta@gmail.com

���������������������������������������
���������������������������������
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�������� ���������������� ����� ������������

Valajantie 1, 48230 Kotka • P. (05) 228 3700 • www.kumilaakso.fi

Kiilahihnoja, muovi- ja kumiletkuja
+ liittimiä letkuihin (kaikki koot)
hyvä valikoima, HETI VARASTOSTA!

Myös vaahtomuovit

�������������
�������������

Mökkien ja asuintalojen 

kunnossapito ja remontit

www.kaakonmokkitalkkari.fi

+358 40 747 4518
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044 2974 118  |  putkimias@gmail.com  |  www.putkimias.fi

PUTKET JA LAITTEET KERRALLA KUNTOON!
LVI-laitteiden huoltoa, korjausta ja asennusta

Lämmitysjärjestelmät  |  Vesi- ja viemärijohdot
Ilmanvaihtojärjestelmät  |  IV-konehuoneet

Kaukolämpötyöt  |  Muut putkistotyöt tarpeesi mukaan
www.piwetech.fi

Maanrakennus
Purkutyöt
Piikkaus

Puh. 0400-551067
eki@moniurakointihiltunen.fi

Ruukinkatu 11 B, 48410 Kotka p. 05 218 428
www.kopioklubi.fi,  s-posti kopioi@kopioklubi.fi

Isoja ja pieniä, paljon tai vähän.
Kaikki samasta paikasta. Sopii kysyä!

Tilatkaa painotyönne, kopionne
ja tulosteenne meiltä!

Kymin Koskenpojilla on ollut 
useamman vuoden käytössä 
lumetusjärjestelmä ylläpitä-
mällään Laajakosken Honka-
lan Hiihtostadionilla. Tänä-
kin vuonna lumen tykitys 
aloitetaan heti pakkasten 
saavuttua. Lumetuksen aloit-
taminen vaatii 3-4 päivän yh-
tenäisen pakkasjakson, jol-
loin pakkasta on yli 5 celsiu-
sastetta. Tällöin viikon aikana 
saadaan Honkalaan aikaan 
noin 2 kilometrin mittainen 
tykkilumilatu.

Lumetuksen Koskenpojat 
hoitaa talkootyönä ja apuna 
lumen ajamisessa ladun 
muotoon on paikallisen ky-
län isäntiä. He ajavat trakto-
reillaan lumet kasoista reitis-
tölle. Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto on ollut myös 
avustamassa Koskenpoikia 

ladun tekemisessä ajoittain. 
Loppullisen ladun ajamisen 
latukoneellaan hoitaa Kotkan 
kaupunki.

Kaikille vapaa

Honkalan tykkilumilatua 
Koskenpojat ei tee ainoas-
taan omaa seuraansa varten. 
Ladun käyttäminen on il-
maista kenelle tahansa. Ete-
läisestä-Suomesta hiihtäjiä 
saapuu Honkalaan usein pit-
kienkin matkojen päästä. 
Myös useat koululaisryhmät 
käyttävät Honkalan latuja lii-
kuntatunneillaan. Honkalan 
latu onkin talvisen erittäin 
suosittu hiihtopaikka varsin-
kin viime vuotisten leutojen 
talvien johdosta.

Kymin Koskenpojilla on vah-
va halu kehittää lumetusjär-
jestelmää eteenpäin. Seuraa-

va kehitysaskel olisi säilölu-
men käyttöönotto. Tämä tar-
koittaisi lumen varastointia 
jo edellisena talvena puupu-
run alle. Tällöin hiihtokausi 
voitaisiin aloittaa jo ennen 
pakkasten tuloa. Tälläinen 
säilölumijärjestelmä on käy-
tössä esimerkiksi Anjalasssa 
ja Valkealassa. Koskenpojat 
on selvittänyt säilölumijär-
jestelmän käyttöönottoa ja 
kustannuksia. ”Ilman Kotkan 
kaupungin tukea järjestel-
män käyttöönotosta tulee lii-
an suuri investointi seuralle 
kannettavaksi. Seuramme on 
vahvasti sitä mieltä, että jär-
jestelmän käyttöönotolla oli-
si suuri positiivinen vaikutus 
paikalliseen hiihtourheiluun 
ja kuntoliikuntaan”, toteaa 
Kymin Koskenpoikien hiihto-
jaoston puheenjohtaja Petri 
Kanerva.

Tykkien pauketta Kotkan Honkalassa

Koskenpoikien tykit tuottavat Honkalassa valkoista kultaa.
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040 025 1463
jarkko.niskanen@gmail.com  

www.rempallaan.fi

LAATOITUKSET

KALUSTEASENNUKSET
KALUST

PINTAREMONTIT

LAATOIT

EASENNUKSET
VESIERISTYKSET

Meiltä myös Ilmalämpöpumput ja 
niiden asennukset.

Ocean Sales Oy toteutti Kymin Koskenpoikien 100-vuotis Juhlajulkaisun.
Ocean Sales Oy tarjosi Koskenpoikien käyttöön veloituksetta liikuteltavan Jättinäytön, 
joka tarjosi kerätyille yhteistyökumppaneille näkyvyyttä Karhulan torilla 15.11-18.11 
välisen ajan. ”Olemme supertyytyväisiä Ocean Salesin tuottamaan kokonaisuuteen”, 
kertoo Kymin Koskenpoikien puheenjohtaja Lauri Eerola.

Yli 30 neliötä liikkuvaa ledipintaa!


