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Kuinka saadaan lapset innostu-
maan kodin siisteydestä? Suo-
men Siivoustekninen liitto jär-
jesti perjantaina 15 päivä helmi-
kuuta ensimmäistä kertaa Kot-
kassa Sipi Sammakon siivous-
koulun, jonka tarkoituksena oli 
opettaa esikouluikäisille kodin 
siisteydestä huolehtimista. Otso-

lan esiopetuksen kanssa järjes-
tetty Sipi – rata tutustutti lapsia 
muun muassa jätteen lajitteluun 
ja hygieniaan. Sipi Sammakon 
johdolla touhunneet lapset sai-
vat päivän päätteeksi todistuk-
sen siisteyskurssista sekä Kymen 
Siivousteknisen yhdistyksen luo-
vuttaman palkinnon. 

Erityisen tyytyväisiä vuonna 
1998 aloitetusta lapsille suun-
natusta leikin ja tekemisen avulla 

lähestyvästä siivouskoulusta oli-
vat monet esikoululaisten van-
hemmat. Suomen Siivoustek-
nisen liiton puheenjohtaja Erja 
Suikkasen mukaan lapset ha-
luavat mielellään osallistua koti-
töihin ja ottavat helposti mallia 
aikuisten tavoista. Hän myös 
korostaa, että siivouksen pitäisi 
olla lapselle mukava asia eikä 
rangaistuksia tulisi kompensoi-
da siivousrätillä. 

Sipi Sammakko opettaa lapsia
pitämään huolta puhtaudesta

Sipi Sammakko saapui kertomaan Otsolan esikoululaisille siisteyden tärkeydestä.

Kunto koholle nyrkkeilemällä

Kuntonyrkkeily on laji, jossa v

tustajina toimivat ihmisten sijaan 

erilaiset apuvälineet nyrkkei-

lysäkeistä pistehanskoihin. Pe-

ruskunto kasvaa huomaamatta ja 

ylimääräiset kilot karisevat haus-

kassa seurassa.

Harrastajalleen kuntonyrkkei-

ly näyttäytyy turvallisena, edul-

lisena ja monipuolisena liikunta-

muotona, missä kuormitus koh-

distuu etenkin ylävartaloon. 

Monet kertovatkin saaneensa täs-

tä kuntoilumuodosta apua niska- 

ja hartiaseudun kipuihin.

Kuntonyrkkeilyn juuret ulot-

tuvat Kotkassa 1990-luvun alku-

puolelle.

Musiikki soi ja päärynäpallo 

rallattaa rytmikkäästi, kun kun-

tonyrkkeilijä Mikko "Väiski" 

Väisänen treenaa. Vieressä 

Leena Anttila antaa nyrkkei-

lysäkille huutia.

-Olen jäänyt lajiin koukkuun, 

toteaa kuntonyrkkeilyä viisi ker-

taa viikossa treenaava ja seitse-

män vuotta lajia harrastanut, kil-

panyrkkeilyäkin kokeillut Väisä-

nen.

-Porukka on salilla mukavaa ja 

voisin suositella lajia melkein kai-

kille. Tätä voi kokeilla kuka ta-

hansa ja harjoittelu auttaa mieles-

täni etenkin toimistotyöläisten 

hartiaseudun vaivoihin, Väi-

sänen jatkaa.

Samoilla linjoilla on myös kun-

tonyrkkeilyä neljä vuotta harras-

tanut Anttila, joka pitää harjoitte-

lua monipuolisena ja vaikka koko 

perheen yhteisenä harrastuksena. 

-Laji yllätti minut positiivisesti 

ja pidän myös perusteellisista ve-

nyttelyistä harjoitusten jälkeen, 

toteaa miehensä kanssa kun-

tonyrkkeilemässä käyvä Leena 

Anttila.

Kuntonyrkkeily sopii 

lähes kaikille

Kotkan Voimailijoiden kun-

tonyrkkeilyä alusta saakka vetä-

neet Minna Liukkonen ja Sari 

Hakanen suosittelevat lajia lä-

hes kaikille. Heidän mukaansa ko-

keilemaan voi tulla kuka tahansa 

13-75 -vuotias ja milloin vain, il-

man erityisiä alkeiskursseja. He 

nostavat esiin myös sosiaalisen 

ulottuvuuden, sillä harjoituksissa 

voi solmia sujuvasti uusia tutta-

vuuksia. 

-Harjoittelemme vastaremon-

toidulla salilla Karhuvuoren ur-

Kotkan Voimailijoiden kuntonyrkkeilyssä käy harrastajia alakoululaisista senioreihin.                

Jussi Hänninen
jussi.hanninen@kymp.net

heilutalon ryhmäliikuntatiloissa 

maanantaisin, keskiviikkoisin ja 

torstaisin kello 18:30-20:00 ja lau-

antaisin kello 14-15:30, kertovat 

pirteät ohjaajat. Myös monet mui-

den lajien urheilijat käyvät täällä 

monipuolistamassa omaa har-

joitteluaan lihaskuntoa ja koor-

dinaatiota silmällä pitäen.

Kuntonyrkkeily on myös mei-

dän puoleltamme sopivaa vasta-

painoa leipätyölle ja iloisessa seu-

rassa on mukavaa harrastaa, 

Liukkonen ja Hakanen toteavat.

Ensimmäistä kertaa Kotkassa 
järjestetty siivouskoulu sai myös 
Otsolan eskarilaisten jakamat-
toman suosion. Sipi Sammakon 
esikoulun tädeistä koostunut 
avustajaryhmä piti myös päivän 
ohjelmaa yleishyödyllisenä ja 
lapsia motivoivana.

Tero Alenius
tero.alenius@hiiohoi.fi

Kymen Puhelimen 
kaapelidata paukuttaa 
uudet ennätykset

Kymen puhelin puskee maa-
lis–huhtikuun aikana mark-
kinoille uuden supernopean kaa-
peliliittymän.  Uusi 100 megabi-
tin sekuntinopeudella siirtävä liit-
tymä avaa uusia mahdollisuuksia 
tulevaisuuden multimediapalve-
luille.

Kotkan suurin Internet-pal-
veluiden tarjoaja Kymen Puhelin 
tuo lähitulevaisuudessa mark-
kinoille uuden kaapeli-TV verk-
koon perustuvan Internet-rat-
kaisun. Uusi Kaapelinetti 100 M 
liittymä toimii jopa satakertaisel-
la nopeudella nykyisiin verkko-
yhteyksiin verrattuna. Sadan me-
gabitin nopeuksiin kykeneviä pal-
veluita on tällä hetkellä saatavina 
Suomessa lähes poikkeuksetta 
vain suuremmissa kaupungeissa 
kuten Helsingissä. Kymen Puhe-
limen tuotepäällikkö Petri Syr-
jäsen mukaan uusi liittymä petaa 
tietä uusien kehitteillä olevien liit-
tymäpalveluiden mahdollistami-
seksi.

–Tulevaisuuden multime-
diapalvelut kuormittavat run-
saasti laajakaistayhteyksiä. Uudet 
yhteysnopeudet mahdollistavat 
käytännössä jopa HD-tasoisen 
kuvan reaaliaikaisen siirron tie-

toverkon yli. Nopeamman tie-
donsiirtonopeuden ansiosta 
myös Internet-yhteyden jakami-
nen usean samassa kotitaloudes-
sa olevan tietokoneen kanssa hel-
pottuu, Syrjänen valaisee.

Kaapelitekniikalla saavutettu 
uusi nopeusluokka tarvitsee toi-
miakseen uuden noin 150–200 
euron hintaisen kaapelimodee-
min. Kaapeliverkon käyttö tie-
donsiirrossa on kuitenkin alku-
hankintojen jälkeen äärimmäisen 
helppoa ja nopeaa.  Toisin kuin 
perinteisissä ADSL-ratkaisuissa 
itse liittymän päälle kytkentää ei 
tarvitse odottaa viikkokaupalla 
vaan verkko on käyttövalmis 
muutaman tunnin päästä osto-
hetkestä. Jouhevaan tiedonsiir-
toon vaadittava paluunopeus on 
uudessa liittymässä ennakkotie-
tojen mukaan noin 3-5 Mbit se-
kunnissa. Tämä laittaa perintei-
sesti paluukaistan puutteesta kär-
sineet kaapeliyhteydet kilpaile-
maan ADSL-liittymien kanssa.  
Yhteyttä aletaan kaupata vuoden 
toisen neljänneksen aikana kaik-
kiin Kymen Puhelimen hallin-
noimiin kaapelitalouksiin noin 
50 euron kuukausihintaan.
 
Tietoturvaviikon tehokkain 

lääke on maalaisjärjen käyttö

Suurin ongelma joka kodin tieto-

turvassa sijaitsee monien tutki-
musten mukaan yllättäen näp-
päimistön takana. Vaikka erilai-
set virukset ja haittaohjelmat li-
sääntyvät päivä päivältä, kumpu-
aa suurin uhka tietoturvan kan-
nalta käyttäjien inhimillisistä vir-
heistä.  Tämänvuotisen tietotur-
vaviikon aiheena oli turvallinen 
nettiasiointi.  Kuluttajille suun-
nattujen palveluiden keskittymi-
nen entistä vahvemmin Inter-
netiin asettaa uusia haasteita 
myös palveluiden käyttäjille. 
Viikon aikana kouluissa ja työ-
paikoilla järjestetyissä koulutuk-
sissa on yritetty hahmottaa tie-
tosuojan kannalta vaarallisten 
verkkopalveluiden tunnusmerk-
kejä ja omien tietojen suojaami-
sen tarvetta. Kymen Puhelimen 
tuotepäällikkö Petri Syrjäsen mu-
kaan ihmisten kannattaisi kiin-
nittää yhä enemmän huomiota 
tietojensa suojaamiseen ja ohjel-
mistojen päivitykseen, sillä ilman 
ajan tasalla olevaa virustutkaa 
saattaa verkkoon kytketty kone 
saastua viruksilla alle puolessa 
minuutissa.  

Tero Alenius
tero.alenius@hiiohoi.fi

Kymen Puhelimen tuotepäällikkö Petri Syrjänen julkisti uuden huippunopean kaapeliyhteyden
Kotkan Klubilla järjestetyssä tilaisuudessa. 

Mikko Väisänen ja Leena Anttila ovat kuntonyrkkeilleet jo useita vuosia.

VINKKI
Hiiohoi kuuntelee lukijoitaan.

Arvostamme lukijoidemme nä-

kemyksiä. Juttuvinkin voit antaa

puhelimitse, (05) 218 1001, tai 

sähköpostitse, toimitus@hiiohoi.fi

Kaupunkilehti Hiiohoi on puo-

luepoliittisesti sitoutumaton, 

mutta toiminnallisesti tiukasti si-

toutunut Etelä-Kymenlaakson ta-

loudelliseen ja henkiseen kehittä-

miseen.

Hiiohoi tukee länsimaiseen de-

mokratiakäsitykseen pohjautu-

vaa yhteiskuntajärjestelmää ja sii-

hen kuuluvaa vastuullista mark-

kinataloutta.

Hiiohoi välittää uutta, luotet-

tavaa tietoa ja taustoja viihdettä 

unohtamatta. Elämme mukana 

ihmisten arjessa.

Perinteisen printtilehden ohes-

sa julkaisemme näköislehteä in-

ternetissä.

 

Toimintamme lähtökohta on 

positiivinen, onhan Kymenlaak-

so hyvä paikka elää ja toimia. 

Asenteemme ei estä kriittistä otet-

ta, kun käsittelemme julkishallin-

non päätöksentekoa ja tavoittei-

ta. Sama toimintamalli koskee 

muutakin elämänkirjoa.

Käsittelytapamme on moni-

puolinen ja uudistava. Vuonna 

2008 seuraamme erityisen tar-

kasti kunnallisvaalivalmisteluja.  

Olemme sitoutuneet edistämään 

järkeviä hallinnollisia uudistuk-

sia.

Edistämme kuntarakenteen 

kehittämistä kuntalaisten par-

haaksi. Hallinto on ihmisiä var-

ten, ei päinvastoin.  

LUKIJASITOUMUS

VERKKOVERSIO

www.hiiohoi.fi

Hiiohoi -kaupunkilehteen voi 
tutustua myös sähköisesti 
osoitteessa:
www.hiiohoi.fi
Lähetä vinkki vaikkapa 
ystävällesi tai amerikanserkulle.

Verkkoversio on myös erittäin 

edullinen tapa mainostaa. Kysy li-

sää myyntineuvottelijoiltamme, 

Anne-Maj Kaartinen, puh. 044 

755 7002 tai Minna Fontell puh. 

044 755 7002

HAMINA
Puistokatu 4
49400 Hamina
puh. 0207 595 445
fax. 0207 595 449

KOUVOLA
Käsityöläisenkatu 4

45100 Kouvola
puh. 0207 595 495

fax. 05 370 3662

Ammattitaitoiset asianajopalvelut 
yrityksille ja yksityisille

Riippumattomalla tutkimusyhtiöllä teetetyn kyselyn pe-

rusteella toimistoamme arvostettiin erityisesti asiantun-

tevana, tehokkaana ja dynaamisena toimistona.

Asiantunteva, tehokas ja dynaaminen


