MUUTTAJAN TARINA

Koti ja sydän
ovat Kouvolassa
Honkalinnan perheeseen kuuluvat
aviopari Samira ja Ari, puolitoistavuotias poika ja kolmen kuukauden ikäinen
tytär. Perheen lemmikit maatiaiskissa ja
paimenkoira ovat tulleet eläinsuojeluyhdistysten kautta pariskunnan elämään.
Samira on ammatiltaan ulkoasuntoteuttaSirkuskoulu Bravuurin johtaja
Maria Hyytiäinen.

ja ja on nyt äitiysvapaalla. Ari on ICT-alan
moniosaaja ja työskentelee tieto- ja
viestintätekniikan ammatinohjaajana.

RYHMIEN VETÄJINÄ KOULUN 		
OMIA KASVATTEJA
Yksityinen sirkuskoulu toimii entisessä kyläkaupassa Kuusankoskella. Palkintorahat
käytetään harjoitustilan remontoimiseen.
Korona-aikana toimintaa ja esiintymisiä on
ollut vähän. Talent-voiton jälkeen esiintymispyyntöjä “on onneksi tullut muutamia”.
– Vaikka ihmiset vielä aika varoen järjestävät tapahtumia, sirkuskoulun johtaja Maria
Hyytiäinen sanoo.
– Jonkin verran on tullut syksyllekin kyselyjä.
Tavallisena vuotena Bravuurin ryhmissä on
satakunta harrastajaa, joukossa kaksi Maria
Hyytiäisen lasta. Ryhmien vetäjiä on neljä, ja
he kaikki ovat Bravuurin omia kasvatteja.

Kouvolan
kulttuuripalkinnon
saajat 2010–21:
2010 Taideyhteisö Kouvostoliitto
2011 Kuusankosken Teatterin
toiminnanjohtaja Piia Kleimola
2012 Muusikko Esa Kotilainen
2013 Kouvolan Seudun Oopperayhdistys
2014 Taikuri ja koomikko Markku Purho
2015 Muusikko ja kuoronjohtaja
Pekka Ainali
2016 Galleristi, rehtori ja yrittäjä
Vesa Parvinen
2017 Kulttuurineuvos Eero Niinikoski
2018 Muusikko Jouni Sjöblom
2019 Kirjailija Jukka Behm
2020 Ahvion soittokunta
2021 Sirkuskoulu Bravuuri.

Honkalinnat ovat asuneet Kouvolassa
vuoden.
Teksti: Eeva Forsman Kuva: Kouvolan kaupunki

Ari ja Samira Honkalinna ovat molemmat
syntyperäisiä helsinkiläisiä. Koronaepidemian muututtua pandemiaksi Ari alkoi tehdä
etätöitä, mihin silloinen Helsingin asunto ei
soveltunut. Perhe lähtikin Vuohijärvellä sijaitsevalle mökille, jossa tilaa on enemmän.
Kouvolaan Honkalinnat muuttivat viime
vuonna pysyvämmin Helsingin Herttoniemenrannasta. Ari katseli asuntojen myynti-ilmoituksia ja löysi mielenkiintoisen kohteen.
Samira oli aluksi hieman vastahakoinen,
mutta Ari onnistui houkuttelemaan hänet
mukaan asuntonäyttöön.
Talo oli ihastuttava. Muuttopäätökseen
vaikutti vahvasti myös Arin ja Samiran kaipuu
kasvattaa lapsensa miljöössä, joka muistuttaa heidän omaa lapsuuden ympäristöään.
– Yllätimme itsemme, läheisemme ja
ystävämme asuinpaikkakunnan vaihdolla,
kertovat Honkalinnat.
Kyläilyt ovat hoituneet toimivien kulkuyhteyksien ansiosta, vaikka ovatkin olleet
vähäisiä pandemian vuoksi.
Kouvolan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista Honkalinnoilla on hyviä kokemuksia. Urheilu, kulttuuri ja puhdas luonto ovat
heille tärkeitä.
– Koronapandemian vuoksi ei ole vielä
päästy täysillä nauttimaan kaikesta, mitä Kouvolalla on meille tarjolla, mutta sekin aika tulee. Harrastuksiimme kuuluvat luonnossa liikkuminen, kasvit, pihanhoito, tietotekniikka ja
itsensä kehittäminen omilla osaamisalueilla.
Vieraansa Ari ja Samira veisivät Repoveden kansallispuistoon, kapuamaan hyppyrimäen portaat, Kouvolan teatteriin, keilahalliin

Ari ja Samira Honkalinna ovat tyytyväisiä
Kouvolan palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

tai Tykkimäen huvipuistoon.
Nykyisessä kotikaupungissa on heidän
mielestään hyvä meininki ja tulevaisuuden
näkymät: Ihmiset ovat ystävällisiä, puheliaita ja kiireettömän oloisia. Kaupunki kehittyy
jatkuvasti, ja täällä on erinomaiset mahdollisuudet yritystoiminnalle kaikilla aloilla.
– Pidämme Kouvolan rauhallisuudesta.
Koti on siellä missä sydän on.
Kouvolan kaupunki tarjoaa muuttajille tervetulopaketin, jonka voi hakea kirjastosta palauttamalla sinne kotiin tulleen postikortin.
Lue lisää: kouvola.fi/muuttajalle

27

