
35

Elina Bhattarai ja Prakash Bhattarai 
ovat asuneet Kouvolassa Ravikyläs-
sä reilun vuoden. He muuttivat tänne 
Lappeenrannasta aviomiehen työn 
perässä. 

Päivittäinen edestakainen matka Lappeenran-
ta–Kouvola-välillä tuntui pitkältä ja muutto 
parhaalta ratkaisulta tässä elämäntilanteessa. 
Prakash Bhattarai työskentelee Kouvolassa in-
sinöörinä ja Elina sairaanhoitajana.

YHTEINEN TARINA ALKAA 
LAPPEENRANNASTA
Prakashin ja Elinan tarina alkoi Lappeenrannas-
sa,  jonka lähikunnasta Elina on kotoisin. Prakash 
päätyi synnyinmaastaan Nepalista opiskelemaan 
Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon vuonna 
2009. Kun nuoret tapasivat vuonna 2012, kävi 

Pääkirjasto on 
Aadian lempipaikka
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N aika pian selväksi, että yhteen päädytään. Pari 
vihittiin vuonna 2013. 

Vuonna 2016 syntyi nyt kaksivuotias Aadia, 
vilkas ja iloinen tyttö. Päivähoito Kouvolassa on 
järjestynyt hyvin, ja muutoinkin Bhattarait ovat 
suhteellisen tyytyväisiä palveluihin. Aadian eh-
doton lempipaikka on pääkirjasto, jossa voi muun 
muassa pukea päälleen kivoja roolivaatteita.

MAUSTEKAAPPI UUSIKSI NEPALILAISITTAIN
Perheessä vietetään tavallista arkielämää, jota 
kuitenkin juhlistetaan myös nepalilaisilla per-
hejuhlilla ja nautitaan aitoa nepalilaista ruokaa. 
Elina kertoo maustekaapin menneen melko uu-
siksi miehen tultua tupaan.

Tulevaisuudesta nuorella parilla ei ole varmoja 
ajatuksia. Katsotaan mihin se vie. Nyt koti on 
Kouvolassa ja Bhattarait ovat tyytyväisiä tähän 
hetkeen.

Eloonjäämis-
paketti muuttajille 
kirjastosta
 
Kouvolaan muuttaneet saavat kotiin posti-
tettavaa Tervetuloa Kouvolaan -postikorttia 
vastaan kirjastosta mukaansa tuhdin Kouvola-
aiheisen tietopaketin. Postikortti kolahtaa 
luukusta noin kuukauden kuluttua muutosta.

Paketti sisältää muun muassa Koti Kouvola 
-esitteen, jossa kerrotaan laajasti kaupungin 
palveluista, asumisesta, koulutuksesta, terve-
ydenhuollosta ja harrastusmahdollisuuksista. 
Mukana on myös etukortti, jonka kupongeilla 
uudet asukkaat voivat osallistua paikallisiin 
urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Etuja tarjoavat 
Kymi Sinfonietta, Kouvolan Teatteri, Poikilo-
museot, kaupungin uimahallit, KooKoo, Kouvot 
ja KPL sekä Kouvolan ravirata. Myös Kouvolan 
seurakunta on mukana yhteistyössä.

Paketin voi noutaa Jaalan, Korian, Kuusan-
kosken, Myllykosken, Valkealan, Haanojan 
kirjastoista sekä pääkirjastosta.

Kouvolaan muutti viime vuonna 1887 
taloutta, joista 30 prosenttia lunasti tervetu-
liaispakettinsa kirjastosta. Muuttajan paketin 
hakeneet osallistuvat myös vuosittain arvon-
taan, jossa palkintona on tablettitietokone. 
Tällä kertaa palkinnon voittivat Elina 
Bhattarai ja Prakash Bhattarai.

Elina, Aadia ja Prakash Bhattarain 
koti on Kouvolassa.

• • •  Palvelujen parissa


