KUNNOSTUSTALKOOT ALKOIVAT VAPAARANNASSA (29.5.2007)
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n (KOVA) talkoot yhdistyksen omistamalla tilalla Vapaarannassa, Viikarinsaaressa, käynnistyivät 26.5.2007 (ks. tarkemmin tilasta http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti111.pdf, s.
1-11). Päivä oli pilvinen ja iltapäivällä saatiin muutama sadekuurokin, joka verotti tehokasta työaikaa.

Valkoiseen paattiin olisi mahtunut enemmänkin talkoolaisia. Anneli Laakkonen (vas.), veneen omistaja
sekä Markus Niemi lähdössä saareen.

Merimatka veneellä kesti puolisen tuntia. Viikarinsaarta vastapäätä on 1989 valmistunut Mussalon syväsatama, ja matkalla tulikin vastaan yksi suurempi alus puutavaralastissa.
Tulevana kesänä Viikarinsaaressa ei järjestetä yhtään Prometheus-leiriä. Kesä käytetään tilan ympäristön siistimiseen ja rakennusten kunnostustöihin. Talkoopäiviä on tarkoitus pitää useita.
Anneli Laakkosen luotsaamassa talkooseurueessa oli neljä naista ja kolme miestä. Vapaarannassa olivat jo paikan päällä yhdistyksen puheenjohtaja Maija Palmu, jolla on oma palsta Viikarinsaaressa, sekä
miehiä, jotka olivat saunan kiukaan ja muuripadan vaihtopuuhissa.

Ruohonleikkuukone pärähtää käyntiin.
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Saunaan vaihdettiin upouusi, musta kiuas ja tämä Harvian 80 litran muuripata.
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Andreas Uhlbrandt kärrää pois meren tuomaa kaislaa.

Työ sisälsi ympäristön siirtimistä roskista, risuista ja oksista sekä meren pihalle tuomista kaisloista ja
muusta tavarasta. Polttopuita sahattiin ja pilkottiin. Vanha kiuas ja muuripata sekä muuta roskiin
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Markus Niemi sahasi pölkkyjä ja pilkkoo klapeja.

menevää kuljetettiin kasaan, lähelle rantaa. Siihen kuului metalliromua, lasia, muovia, kartonkia, nailonköyden pätkiä ym. romua. Myös leiriläisten käytössä olleet vanhat hetekat kannettiin samaan kasaan. Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus Roopetar noutaa ne pois jonain päivänä.
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Talkoolaisten poislähtö. Takana näkyvät rakennukset ovat naapurin.

Huolto pelasi hyvin. Talkoolaiset saivat kahvia, teetä, mehua, pullaa, voileipiä ja makkarakeittoakin.
Kiitokset.
Valmiita suunnitelmia tai päätöksiä kunnostustoimista, kunnostustoimien vetäjästä tai kunnostukseen
osoitettavasta rahoituksesta ei vielä ole. Seuraavista on kuitenkin puhuttu: verkkokuurin huopakatteen
uusiminen, keltaisen talon ikkunoiden uusiminen ja jopa rakennuksen ulkovuorauksen uusiminen, maalaustyöt. Yhdistys on valinnut Vapaarannasta huolta kantavan toimikunnan, johon kuuluvat yhdistyksen hallituksen jäsenet Esa Honkanen, Maija Palmu ja Raimo Väisänen.
Sijoitusasunto myydään
Yhdistyksen rahatilanne on ollut kohtuullinen. Vuonna 1999 140.000 markalla (23.546,31 euroa) os2
tettu 35 m :n suuruinen sijoitusyksiö (Seppolantie 19, 48230 Kotka, Kymijoen Huumanhaaran varrella
Jylpyn kaupunginosassa) myydään nyt n. 40.000 euron kauppahinnalla.
Vuonna 1999 ostetun huoneiston yhdistys rahoitti maksamalla omista varoistaan 80.000 markkaa ja ottamalla n. 65.000 markkaa pankkilainaa. Velat on tällä välin maksettu pois ja asunnon arvo on noussut
ripeää vauhtia. Kotkan yhdistys teki tässä hyvän sijoituksen samaan tapaan kuin Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry, jotka myös sijoittivat asuntoihin samoihin aikoihin.
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Täysinpalvelleet hetekat, kiuas ja muuripata odottavat noutajaansa Roopetarta.

Vuokratuloakin on tullut, vaikka vuokralaisten kanssa oli suuria ongelmia. Monet heistä jättivät vuokriaan maksamatta, eikä kaikkia rästivuokria ole saatu myöhemminkään perityiksi. Myös taloyhtiön
kanssa oli suuria ongelmia, oikeudenkäyntejä ym. Ongelmat selvitettiin, kun Pauli Hömppi ryhtyi taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Hannu Eklund talon isännöitsijäksi. Molemmat ovat KOVA:n
hallituksen jäseniä.
Noin 10.000 euroa on aiottu ohjata Vapaarannan kunnostustöihin. Yhdistys on myös hakenut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta 200.000 euroa avustusta. Haettavana oli kahdenlaisia avustuksia:
(1) rakennusperinnön hoitoavustus, jota on hakenut yhteensä 56 hakijaa jaettavan summan ollessa
101.000 euroa; (2) saariston ympäristönhoitoavustus, jota on hakenut yhteensä kahdeksan hakijaa, jaettavan summan ollessa 8.000 euroa. Kotkan Vapaa-ajattelijain hakemus on luokiteltu jälkimmäiseen
laariin. Päätöksiä odotetaan tehtävän kesäkuun aikana.
Vapaarannalla on liian vähän käyttöä ja siitä saadaan liian vähän tuloja suhteessa kunnossapitovastuuseen. Prometheus-leirin tuki ry on maksanut vuokraa 300 euroa/leiri ja viime kesänä Vapaarannassa
pidettiin kaksi leiriä. Yksityisten ihmisten vierailuista ei juuri tuloja tule. Monilla yhdistyksen jäsenilläkin on omat kesämökkinsä eikä heillä ei ole tarvetta vuokrailla Vapaarantaa. Saaressa ei ole sähköä
ja talvikäyttöä ei ole, vaikka vuonna 1908 valmistunut päärakennus on sinänsä talviasuttava.
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Toimisto muutti Karhulan keskustaan
Yhdistyksen toimisto muutti toukokuun alussa Järjestötalolta (Korkeavuorenkatu 13), Kotkansaarelta,
Karhulaan (Karjalantie 2-4). Toimiston yhteydessä on isohko kokoustila n. 30–40 hengelle, jonka
käyttö on yhdistykselle maksutonta. Talossa on myös uima-allas ja saunatilat, joita voi käyttää eri
maksusta. Rakennus on osittain kolmikerroksinen hissitalo, KOVA:n toimisto on toisessa kerroksessa.
Toimistoon on hankittu uusi tietokone ja laajakaista on käytössä. Päivystys on edelleen tiistaisin ja
keskiviikkoisin kello 15–17, ja Anneli Laakkonen on hoitanut toistaiseksi päivystykset talkootyönä.
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Toimistohuoneen pinta-ala on 13 m ja vuokra n. 150 euroa/kk. Aiemmin Järjestötalolla toimiston
vuokra oli 34 euroa/kk ja toimistonhoidosta maksettiin 170 euroa/kk. Nyt toimisto on lähempänä Parikinkankaalla sijaitsevaa yhdistyksen hautausmaata. Karhula on Kotkansaaren ohella toinen vilkas keskus Kotkan kaupungissa. Myös paljon jäsenistöä asuu Karhulassa. Uusi vuokranantaja on pankki,
Nordea Suomi.
Joskus on ollut puhetta myös oman omistustoimiston hankinnasta. Toimisto tulisi hankkia Kotkansaarelta tai Karhulasta. Joidenkin hallituksen jäsenten mielestä Kotkansaari on parempi, toisten mielestä
Karhulan keskus. Karhulan keskuksessa hinnat ovat alhaisempia kuin Kotkansaarella. Nyt Kotkansaa2
rella (Kotkankatu 14) on myynnissä vapaa, 42 m :n katutason liiketila, jossa toimi aiemmin kebab- ja
2
pizzeriaravintola Kotka. Hintapyyntö on 47.000 euroa (1.119,05 euroa/m ). Tällä hetkellä yhdistys on
kuitenkin tyytyväinen vuokratoimistoon.
Hautausmaa
Hautausmaata on pyritty hoitamaan omakatteisena niin, ettei jäsenmaksuja ole tarvinnut ohjata sen ylläpitoon. Kotkan kaupungilta on saatu vuosittain 1.700 euron avustus hautausmaan ylläpitoon. Hautapaikat ja hautojen hoito on pidetty edullisina. Hautausmaalle haudattujen vainajien omaisilla on innostusta tulla hautausmaatalkoisiin ja näitä talkoita onkin helpompi järjestää kuin Vapaaranta-talkoita.
Hautausmaan tuhkauurnapaikat ovat tosin käymässä vähiin ja uurnapaikkojen lisääminen tai hautausmaan laajentaminen tulevat aiheuttamaan kuluja yhdistykselle. Avusta näihin yhdistys voi hakea Vapaa-ajattelijain liitolta, jolla on tätä varten erityinen Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto. Testamenttimääräyksen mukaan rahaston varoilla tulee "kustantaa puhujia vapaa-ajattelijoiden haudoille
sekä vapaa-ajattelijoiden hautojen hoitoa niin laajasti kun on mahdollista".
Avustuksia on annettu kaikenlaisiin uskonnottomien hautausmaiden kunnostus-, laajennus- yms. hankkeisiin, myös muille kuin liiton jäsenyhdistyksille.
Hautauksia on ollut 20–40/vuosi, joskus yli neljäkymmentäkin. Vuonna 2006 hautauksia oli 22, joista
yksi arkkuhautaus ja loput tuhkauurnia tai irtonaisia tuhkia. Toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu huolehtia, että haudat tulevat kaivetuksi - mutta itse ei sentään tarvitse niitä kaivaa.
Kotkassa merihautauskin on yleistä. Kaupungin rakentama tuhkan sirottelupaikka sijaitsee Katariinanniemen edustalla. Rannalla on astinkiviä, joita voi käyttää hyväkseen tuhkaa ripoteltaessa eikä tällöin
tarvita venettä. Muutenkin Kotkan kaupungin ja Landboun yhteiset vesialueet ovat sellaisia alueita,
joihin vainajan tuhkan saa ripotella veneestä.
Kimmo Sundström
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