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Sateita on piisannut tänä syksynä 
riittämiin. Luulen, että liikaakin, 
kun katselee pelloille, joissa kyntö-
urat ovat täyttyneet vedestä. Kesäl-
lä satoi viikoittain ja syksylläkään 
ei viikoissa montaa poutapäivää 

ole ollut. Onneksi sateet eivät tulleet lumena kuin vas-
ta torstaina marraskuun 20. päivä, alkuviikon myrsky-
jen jälkeen. Seuraavana sunnuntaina oli jo lumimyrs-
kyn vuoro.

Syksy on mennyt kylillä rauhallisesti, hirvijahteja ei ollut 
kuin muutamana päivänä, sillä metsästysseuroilla oli 
vain 1-4 lupaa kullakin. Runsaiden sateiden vuoksi ei 
Rantaituvan Pagodissakaan järjestetty mitään toimintaa. 
Ensikesän suunnitelmat ovat kuitenkin hyvässä vauhdis-
sa ja uusia yhteistyökumppaneitakin on loppukesän ja 
syksyn aikana ilmaantunut. Toukokuussa on luvassa iso-
ja talkoita.

Kunnallisvaalit on jälleen käyty eikä Haminan kaupungin-
valtuustoon valittu yhtään edustajaa kaupungin itäpuo-
len kylistä. Virolahden kunnanvaltuustossa sen sijaan is-
tuu neljä kunnan läntisimmän kylän edustajaa. Aika 
näyttää miten käy kolmen kunnan Haminan, Virolahden 
ja Miehikkälän liitosneuvotteluille, olemmeko kohta kaik-
ki haminalaisia.

Klamilan Seutu ry:n hallitus kutsui  yhdeksän Viro-
lahden uuden valtuuston edustajaa Klamilaan keskuste-
lemaan paikkakunnan asioista. Paikalle saapui kutsutuis-
ta seitsemän, joten keskustelemassa oli yhteensä 15 
henkilöä. Keskustelu sujui sen verran vilkkaasti, että ta-
paaminen päätettiin uusia 1-2 kertaa vuodessa.  Kolme-
tuntisen keskustelun aikana puhuttiin mm. kyläkirkosta, 
kalasataman ranta-asemakaavasta, veroäyristä, uudes-
ta 7-tiestä ja yleensä liikenneasioista.

Pyötsaareen on rakennettu uusi sähkölinja, joka kulkee 
Pyötsaaren tien reunassa. Kivisalmen sillalla linja poikke-
aa kuitenkin vanhasta ja se herätti toimituksen uteliaisuu-
den. Kuopion ympäristökeskukselta hankitut kartat selvitti-
vät, miksi sähkölinjan reitti oli vaihdettu. Sen paikkaa valit-
taessa oli huomioitu mahdollisen uuden sillan paikka.

Lehtemme kirjoitus kesällä palaneen Brakilan kartanon 
historiasta herätti Leila Koposessa muistoja. Hän tallensi 
ne paperille ja lähetti toimitukselle. Alli-jahti alkoi kiin-
nostaa toimituksen väkeä ja iloksemme Leila Koponen 
kirjoittikin lisää Alli-jahdista. Kaikki kirjoitukset eivät mah-
tuneet tähän lehteen, joten helmikuun numerossa on li-
sää mielenkiintoista tietoa Alli-jahdista ja pyötsaarelais-
ten elämästä 30-luvulla.

Tätä lehteä tehdessämme olemme joutuneet muuta-
man kerran kääntymään Kuopion ympäristölupaviras-
ton ja Kouvolan ympäristökeskusen puoleen. Palvelu 
molemmissa keskuksissa on ollut ystävällistä ja nope-
aa. Toimitus kiittää heitä ystävällisestä ja asiantuntevas-
ta palvelusta.

Maaseutu houkuttelee ihmisiä hiljaisuudella ja rauhal-
la, mutta hiljaisuus ei nykypäivänä ole ollenkaan taat-
tua. Sen saattaa rikkoa sydämen tahdistimenkin pysäyt-
tävä meteli, jonka aiheuttajaksi selviää Punk-bändi. On-
neksi meteli on tilapäistä ja sitä saattaa kohta sietää-
kin, jos tutustuu lähemmin musiikkiin.

Vilniemen Kettuvuorelle, Lupinmäeltä Hunkerin 
suuntaan on suunnitteilla kivilouhimo, jossa Morenia 
Oy aikoo jauhaa Kettuvuoren sepeliksi. Alue lunastettiin 
aikanaan Putuksen maista armeijan harjoitusalueeksi 
ja nyt se myydään ympäristöön ja vähän kauemmaksi-
kin sepelinä. Louhimolta kantautuva meteli ei ole tila-
päistä vaan se saattaa jatkua jopa kymmenen vuotta. 
Jatkuvat äänet ja meteli vaikuttavat ihmisten hermos-
toon. Maalle muuttokaan ei enää takaa hiljaisuutta, sil-
lä yhtäkkiä saatat huomata asuvasi kivilouhimon vieres-
sä tai moottoritien varrella.

Maailma muuttuu ja muutokset vaikuttavat myös 
pienien kylien ja niiden asukkaiden elämään, haluttiin 
sitä tai ei. Elämää ei myöskään voi hallita, eräänä päivä-
nä ihminen huomaa, että kaikki on toisin, mikään ei 
mennyt niin kuin nuorena suunnitteli.

ps

Tämän lehden painokuntoon saattaminen kahden ihmi-
sen voimin ja etenkin materiaalin hankinta on ollut sen 
verran aikaa vievää, että Jouluextra ei todennäköisesti 
tänä vuonna ilmesty, joten toivotamme varmuuden 
vuoksi jo tässä numerossa hyvät joulut.

Mervi Hyppänen (ent. Värri)

Talven tullessa

Rantaituvalla joulukranssien
 

ja kukka-asetelmien tekoa 

viikolla 50 tai 51. 

Seuraa ilmoitustauluja.
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Eksyksissä

Kierrän tätä kusiaispesää
vainoharhainen koira
ryyppään ryypyn
uneksin heinäkuusta
Hasse Wallin soitosta
kitaran saundista
Ahmavaaran ahmittelusta
riivitystä runoilijasta
helvetillisestä pakoilusta
tähän päivään
tähän hetkeen
uskokaa nyt
karamellit suussa sulaneet
mutta taivas ei repeä
konsertti voi alkaa

Tämä nykymaailman meno ihmetyttää maalaispoikaa. Kateus 
vie kalatkin vedestä - vanha kansansanonta. Jos pieneen tai 
isoompaankin kylään tulee toiminnan mies tai nainen, alkaa vä-
littömästi kyräily kylällä, mitä tämä tyyppi oikein meinaa. Erilai-
suuden hyväksyminen on meille suomalaisille, vajaat sata vuotta 
sitten metsästä tulleille, vaikeaa, ja nyt ikkunat on vähän tielle 
päin raollaan. 

Kannattaisi kääntää ikkunat jo isommallekin tielle selkosen seläl-
leen auki. Tule mukaan kulttuuririentoihin, koet elämyksiä joita me-
dia ei voi tarjota, ja osallistu kulttuurin tekemiseen.

Olen itse runoilija, täysin itseoppinut, ei tämä taiteen teko 
sen kummempaa ole. Me kaikki olemme vain ihmisiä tarpeinem-
me.

Anteeksi, en halua loukata ketään tällä suorapuheusuudella-
ni: koska Suomessa yksinäisyys on suuri ongelma, tartu itseäsi nis-
kasta kiinni ja tule mukaan rientoihin.

Kirjailijayhdistys Paltta ry
puheenjohtaja Martin Staffan

PS. Mukana Rannantaikaa kulttuuriheinäkuun 2009 järjestelyissä.

Missä mennään

Asiaa tai ei -  tässä numerossa:
s.2. Paraatikirjoitus, Mervi Hyppänen

s.3. Missä mennään, Martin Staffan

s.4. Hirvimetsällä, Pertti Österman

s.5. Huurteiset terveiset, Risto Kouki

s.5. Eriarvoisuus ja suvaitsemattomuus, Mervi Hyp-

pänen

s.6. Mäntlahdenojan perkaus, Mervi Hyppänen

s.8. Pyötsaaren infra uusiutuu, Toimitus

s.10. Muistoja Rakilan kartanosta, Leila Koponen

s.11. Alli haverissa, Leila Koponen

s.12. 1918, Pyötsaaren valtaus. Mervi Hyppänen

s.14. Tammisaaren laulu, Ilkka Ahmavaara

s.15. Sieniä tunnistettiin itse teossa, Mervi Hyppänen

s.16. Kala-asiaa, Tuomo Peltola

s.16. Männikkösuontien kokous, Tuomo Peltola

s.17. Klamilan sataman ranta-asemakaava, Toimi-

tus

s.19. Strategiaa ja taktiikkaa Mäntlahdessa, Mervi 

Hyppänen

s.20. Hyvää Joulua kaikille ja ilmoitukset



Aamuseitsemältä lauantaina alkaa hirvijahti. Miehiä 
ja naisia kokoontuu Vilniemen seurantalon pihalle. Vii-
denkymmenen paikkeilla.

Ensikertalaisena on tunnelma odottava, kaikki 
on uutta. En tunne porukasta muita, kuin jämäkän, toi-
sen traktorikuskin, Tammisen. Kaatolupia on kahdelle 
vasalle ja kahdelle täyskasvuiselle.

Jahtipäällikkö Ismo A:n  johdolla saadaan strategiset ku-
viot hiottua ja lähdetään liikkeelle.
Ensimmäinen ajo tehdään Rakilassa rantaan meneväl-
tä tieltä länteen päin. Vaikea maasto, hikeä ja hyvää 
mieltä. Ilman hirviporukkaa olisin muutoinkin ollut met-
sässä, tosin sieniä poimimassa. Siinä sektorissa ei ole 
elukoita.

Toinen ajo on Museotieltä pohjoiseen. Ampumalinja on 
valtion maalla 2km pohjoiseen.
Alkaa päästä juoneen mukaan! Nyt tunnen maaston hy-
vin ja mietitään ajopäällikkö Jannen kanssa ketjun lait-
toa ja suuntaa. Ajomiehen kannalta on nyt helppo 
maasto. Ei elikoita.

Vielä pari ajoa ja viimeinen Vilniemen männikön läpi. Ei 
laukauksia. Ensimmäinen päivä on pulkassa, eikä illalla 
tarvitse unta odotella.

Sunnuntaina aamukahdeksalta kokoonnutaan Vilniemel-
lä. Aamusella tulee vettä tunnin verran taivaalta, mutta 
sää poutaantuu ennen puolta päivää. Suunnan pitämi-
nen ketjussa vaikeutuu.
Useita ajoja, ei laukauksia. Tämä on hyvä tapa tutustua 
alueen metsiin ja sienimaastoihin. Yhden mustatorvisie-
nipaikan panin muistiin.
Iltapäivällä alkoi kuulua huhua, että koiran kanssa on 
saatu täyskasvuinen rannan tuntumasta. Hienoa, mielia-
la kohenee!

Ensimmäinen jahtiviikoloppu on ohi ja ...mieli on 
positiivinen ja kroppa väsynyt. Ja nylkyporukka pääsi vih-
doinkin hommiin.

Seuraavan viikonlopun lauantai alkaa taas samoin alku-
verryttelyin. Ensimmäinen ajo on sama, kuin viime sun-
nuntaina. Pururadalta kaakkoon, pitkä veto ja paikoitel-
len vaikea maasto. Ketju on pitkä ja porukkaa vähem-
män kuin viikko sitten. Välit ovat pitkät, 150...200 metriä. 
Osa lehdistä on pudonnut, mikä vähentää piilopaikko-
jen mahdollisuutta. Ketju hajoaa ensimmäisen puolen ki-
lometrin aikana, mutta saadaan kasaan heti. Ketju kul-
kee hyvin  loppuun....yksi laukaus ja toinen laukaus kuu-
luu muutama sata metriä ennen ampumalinjaa.  Yksi 
uros ja yksi vasa.

Seuraava ajo on jälleen sama kuin viime viikolla, Raki-
lantien päästä länteen. Enää yksi vasa jäljellä. Ketju kul-
kee kuin  rasvattuna helpohkossa maastossa. Lähesty-
tään ampumalinjaa. Edessäni menevät tuoreet vasan 
jäljet. Laukaus.

Viimeinen vasa on kaadettu. Viimeisessä ajossa saatiin 
liikkeelle ampumaketjuun kolme vasaa ja kolme täys-
kasvuista. Moni ampuja muistaa tämän varmaan jon-
kun vuoden!

Pertti Österman

• Hirvi 1. koiralta, aikuinen uros, Suurniemi, sun-
nuntai 28.09.2008 klo:12.00,ampuja Timo Heikki-
lä.

•  Hirvi 2. ajo 1 naarasvasa, Hunkeri 1, lauantai 
04.10.2008 klo:09.15, ampuja Antti Rokka.

•  Hirvi 3. ajo 1 aikuinen uros Hunkeri 1 lauantai 
04.10.2008 klo:09.20, ampuja Timo Heikkilä.

•  Hirvi 4. ajo 2 naarasvasa Hunkeri 2 lauantai 
04.10.2008 klo:11:40, ampuja Antti Rokka.

•  Nylkyporukka: Veikko Lahtela ja Kari Silvo.

•  Jahtipäällikkö: Ismo Andrejef

•  Varapäällikkö: Jore Lindfors ( ensivuoden pääl-
likkö ).

•  Ajopäällikkö: Janne Jääskeläinen



Takana on pitkä ja kylmä kesä. On ihanaa kun 
pääsee taas saunaan ja uimaan kylmään veteen. 
Kylmävesi uinnit ovat nimittäin taas alkaneet. Huur-
teisten Uimareiden yhdeksäs toimintakausi on pyö-
rähtänyt käyntiin.

Kävijämäärät ovat vakiintuneet. Pari viimevuotta on 
menty suunnilleen samoilla käyntiluvuilla. Lisää ui-
mareita kyllä mahtuisi mukaan. Nyt olisikin aika läh-
teä kokeilemaan uutta harrastusta. Tämä on toden-
näköisesti viimeinen kausi tällä "vanhalla saunalla". 
Jos luoja (sepra) suo ja Jartti jaksaa on meillä uusi 
sauna vuoden päästä käytössä Klamilan kalasata-
massa. 

Rannantaikaa julkaisun levikkialueella on monta "yh-
tistystä" ja kyläseuraa. Kynnys aloittaa tai edes kokeil-
la kylmäuintia on monella kova. Niinpä ehdotankin 
näille toimijolle: vuokratkaa Huurteisten sauna ja tul-
kaa omassa tutussa porukassa kokeilemaan. Aktiivi-
sa uimareita löytyy joka lähialueen kylästä jotka voi-
vat toimia "oppaina".  

Yleiset saunavuorot ovat su 16:00-18:00, ke 17:00-
20:00, pe 17:00-20:00

Tämän "blogin" naputteli Risto Kouki Huurteisten Ui-
mareiden puh.joht. Jos on kysyttävää vastaan kyllä 
mielelläni puh. 040-5393681.

ps:
Paikallinen aktiivi kylmävesiuimari kalastaja Arto Pel-
tola sai verkolla Klamilan lahdelta harvinaisen kutis-
tajaeläin kalan. Joten tältäkin osin kylmävesiuinti on 
laituriltamme käsin turvallista. Tosin kutistajaeläinka-
lahan voi uida myös naapuri osakaskunnan vesiltä 
lahdellemme.

Risto Kouki

Paussi-kioskin taidegalleria Kymen Kullan galleristi Herman 
Poelman Huurteisten avannossa huhtikuussa 2004.

Martin Staffan lähetti meille pakinansa, jossa hän käsittelee erilai-
suutta. Se herätti allekirjoittaneessa paljon ajatuksia, samoin kuin 
tutustuminen vuoden 1918 tapahtumiin on antanut ajattelemisen ai-
hetta ja lisännyt ymmärrystä.

Nuorten ihmisten maailma on aivan toisenlainen kuin 
meidän jo varttuneiden. He puuhailevat asioita, joita on vaikea ym-
märtää, mutta olemalla avoin myös nuorten ajatuksille saattaa op-
pia uutta.

Kuinka helppoa onkaan olla samankaltaisten seurassa, 
samankaltaisuus luo läheisyyttä ja turvallisuutta. Siihen suhtaudu-
taan luottavaisesti, avoimesti ja rennosti. Erilaisuus, se mikä on meil-
le vierasta ja tuntematonta, koetaan helposti uhkana. Toisen ihmi-
sen omasta ajattelutavasta poikkeavat mielipiteet ja toiminta vaati-
vat ihmiseltä omien ajatusten ja toimintatapojen uudelleen arvioin-
tia ja perusteluja, mikäli hän on avoin uudelle. Samankaltaisten 
seurassa on helpompaa, kaikki on niin tuttua ja turvallista. Kukaan 
ei esitä mitään uutta, joka kyseenalaistaisi omat käsitykset ja toi-

mintatavat. Erilaisuus voi kuitenkin parhaassa tapauksessa olla 
voimavara, sillä yhteisössä, jossa arvostetaan myös heitä, jotka 
ovat erilaisia, on enemmän tietoa, kokemusta ja taitoa kuin sellai-
sessa, jossa kaikki ovat samankaltaisia.

Suvaitsevaisuus on paitsi erilaisuuden sietämistä, myös 
toisen kunnioittamista ja huomioon ottamista. Se on lisäksi toisten 
ja omien puutteiden hyväksymistä. Avaimia suvaitsevaisuuteen 
ovat myötäelämisen kyky ja kyky asettua toisen asemaan. Sama-
narvoisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen tukevat suvaitse-
vaisuutta. Suvaitsemattomuuden taustalla saattaa olla ylemmyy-
den tunto ja siihen liittyvä toisen oikeuksien väheksyminen. Ollaan 
siinä uskossa, että jonkun ihmisen tai jonkin ryhmän toivomus 
saada muiden kanssa tasavertaista kohtelua ei ole oikeutettua ei-
kä ansaittua. Eriarvoisuus ja suvaitsemattomuus kuuluvat siten kiin-
teästi yhteen.

Mervi Hyppänen (ent. Värri)

Eriarvoisuus ja suvaitsemattomuus samassa veneessä



Vuonna 1977 laaditut 

kartat. Lehteä varten kar-
tat on muunnettu musta-
valkoisiksi ja moninker-
taisesti pienennetty. Al-
kuperäisessä koossaan 
ja väreissään kartat on 
nähtävillä Rantaituvan 
salissa (kirjastossa).

Nämä 70 luvulla piirretyt 
kartat perustuvat vuon-
na 1949 piirrettyihin, 
mutta ovat huomatta-
vasti selkeämmät lukea.

Toimitus sai kartat 
käyttöönsä Kaakkois-
Suomen ympäristökes-
kukselta Kouvolasta.

Ensivuoden tammikuussa alkaa Mäntlahden ojan per-
kaus- ja kuivatushanke. Edellisen kerran ojaa perattiin 
vuonna 1989. Ensimmäinen varsinainen ojan kuivatus-
hanke toteutettiin vuonna 1949 (kaivaukset alkoivat jo 
vuonna 1948). Tällöin tehtiin Mäntlahden ojan perkaus 

ja Brakilan asutusalueen kuivatus. Sitä ennen ojaa oli 
perattu 1900-luvun alkupuolella valtion maanparan-
nustyönä G. I. von Fiendt’n  laatimien suunnitelmien 
pohjalta. Tämän suunnitelman paperit ovat hävinneet.



"TOIMITSIJAMIEHET"
eli hankkeen vastuulliset:

Päätoimitsija: 
Heimo Rikkinen

Toimitsijamiehet: 
Markku Joensuu 
Arto Tauria 
Risto Muurman 
Arto Espo
Antero Soranta

Varalla: 
Seppo Rokka 
Heikki Nopanen 
Jouko Sahala 
Sulo Ihalainen

Sihteeri: 
Pekka Nikunen

Taloudenhoitaja: 
Sinikka Nikunen

Suunnittelija: 
Pete Kinnunen, Mittakol-
mio Oy

Vuoden 1949 hankkeen tarkoituksena oli ”vapauttaa val-
taojan varrella olevat maat haitallisista tulvista sekä osit-
tain liian korkeasta pohjavedestä, saattaa maat siten voi-
maperäisempään viljelykseen mahdolliseksi”. Silloin teh-
tiin täydellinen suunnitelma kustannusositteluineen val-
taojan kaivamista ja kunnossapitämistä varten, koska 
Brakilan kartanon maille muodostetut asutustilat olivat 
muuttaneet omistussuhteita ja lisänneet valtaojatarvetta. 
Silloisen hankkeen kustannuksiin oli jokaisen maanomis-
tajan osallistuttava sen hyödyn mukaan, mikä kullekin ti-
luskuiviolle tuli suunnitelman toteuttamisesta, huolimat-
ta siitä oliko maanomistaja liittynyt ojitussopimukseen 
vai ei. 

Vuosien 2009 ja 2010 aikana toteutettavan Mäntlahden 
ojan perkaus ei ole pelkästään kuivaus, vaan myös luon-
nosuojelullinen ja hankkeessa ovat mukana sekä osa-
kaskunta että metsästysseura. Hankkeeseen, jossa nou-
datetaan Vesilakia,  on haettu lupa Ympäristökeskuksel-
ta ja sen käytännön toteutuksesta huolehtivat toimitsija-
miehet, joita on valittu viis varamiehineen sekä päätoimit-
sija Heimo Rikkinen. 

Hankkeella tavoitellaan ojien perkausta ja perus-

kuivaamisen turvausta sekä tulvahaittojen vähentämis-
tä. Lisäksi pyritään vähentämän hajakuormitusta kuten 
typpi- ja fosforipäästöjä läjitysaltaiden avulla. Nämä toi-
menpiteet lisäävät myös alueen virkistyskäyttöä.

Simo Pekonmäki on valittu ojauomien puuston 
raivausurakoitsijaksi joskin osa maanomistajista on suo-
rittanut puuston raivauksen itse. Perattavien uomien pi-
tuus on 12 242 m ja perkaushankkeen kustannukset tu-
levat maanomistajien maksettavaksi. Hankkeellle on 
kuitenkin tulossa merkittäviä avustuksia, mutta nämä tu-
levat vasta jälikäteen. 

Työt, joihin sisältyy kaivumaiden levitys peltoalueil-
le ja muotoilu metsäalueille tehdään 1.1.2009 - 
30.3.2010 välisenä aikana. Kaivupuoli on edellisen per-
kauksen vastapuoli eikä erillisiä kaivumaiden läjityspaik-
koja todennäköisesti tarvita. Isommat kivet kasataan so-
pivaan läjityspaikkaan ja juurakot kasataan ja hauda-
taan maanomistajan toiveiden mukaan.

Hankkeeseen liittyviin kysymyksiin antaa vastauksia Hei-
mo Rikkinen puh. 05-3459 725 tai 0400 151 123

Mervi Hyppänen



Yllä ja alla piirustuksia siltasuunnitelmasta, jotka saimme Itä-Suo-
men ympäristölupavirastolta Kuopiosta. Kuvia on lehteä varten pie-
nennetty, mutta ehkäpä vaikka suurennuslasilla jotain käsitystä 
saa. Kuvat alkuperäisessä koossaan nähtävillä Rantaituvalla. Seu-
raa muutamia merkintöjen selityksiä.

Kuva yllä:
VP +0,26 (24.3.08) ilmeisestikin suluissa mainittuna päivänä mitat-
tu vedenkorkeus. Merkinta HW +1,98 tarkoittanee korkeinta mitat-
tua vedenkorkeutta (HW= High Water). Uuden tienpinnan korko 

juoksee kuvan alalaidassa kymmenen metrin välein. Sillan kohdal-
la +4.46. Nykyisen sillan korkoa tarkoittanee mekintä TSV (NYK) 
2,53. Uuden sillan alikulun korkeus olisi +3,05 keskivedenpinnasta 
ja kulkuväylän leveys 12 metriä.

Kuva alla:
Sillan ja tien uusi linjaus. Uuden tienkohdan kokonaispituus 260 
metriä, kuvassa tie on jaettu 10 metrin osiin. Pohjoinen on kuvassa 
oikealla. Seuraavalla sivulla on sillan sijainti piirretty noin summit-
taisesti havainnollisemmin.
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Pyötsaaren yksityistien hoitokunta suunnittelee Pyötsaa-
ren ja mantereen välille uutta siltaa. Pyötsaaren yksityis-
tiekunnan kokouksessa 28.8.2008 Varuskuntakerholla 
Peter Harden esitteli siltatyöryhmän uuden sillan ja sen 
penkereen esisuunnittelun tulokset.
Koko hankkeen kustannusarvioksi on arvonlisäveroi-
neen laskettu 398 000 euroa, josta mahdollisten avus-
tusten jälkeen osakkaiden maksettavaksi jäänee n. 
59.500 euroa eli noin 400 euroa / osakas.

Kokous päätti rakentaa uuden sillan, mikäli tarvitta-
vat avustukset saadaan valtiolta ja kunnalta, ja  perusti 
sillanrakentamisen valvontaryhmän. Ryhmän jäseniksi 
valittiin Lasse Malmi, Peter Harden, Kari Tähti, Pekka Sal-
lasalo, Ossi Lommi ja Torsti Kotoluoto. Lisäksi tiekunnan 
toimitsijamies valtuutettiin allekirjoittamaan tarvittavat 
urakkasopimukset ja avustuspäätökset. Hänen olles-
saan estynyt valtuutettiin Pekka Sallansalo allekirjoitta-
maan em. paperit.

Valvontaryhmä kutsuu tiekunnan kokouksen kool-
le, mikäli siltahankkeessa tapahtuu huomattavia muu-
toksia. Valvontaryhmä antaa tilannekatsauksen silta-
hankkeesta vuosikokouksessa 2009.

Syksyn aikana on Pyötsaareen menevän tien vasen lai-
ta avartunut, kun sen itäiseltä laidalta on kaadettu puut 
ja tilalle pystytetty sähköpylväät.  Uusi sähkölinja korvaa 
vanhan, Hiekkarannan kautta kulkeneen sähkölinjan. 
Uutta linjaa rakennettaessa on myös huomioitu mahdol-
linen Pyötsaaren uuden sillan paikka.

Vanhojen pylväiden uusimisen tultua ajankohtai-

seksi vietiin sähkölinja pois rannalta, jossa jäät syksyi-
sin ja varsinkin keväisin vahingoittivat pylväitä aiheut-
taen sähkövikoja. Uutta linjaa koristavat oranssit pallot 
teiden ylitysten kohdalla. Pallojen tarkoitus on, että eläi-
met esim. joutsenet huomaavat sähköjohdot eivätkä tör-
mää niihin.

Uusi sähkölinja ja oranssit lintupallot

Uusi s
ähkölinja

Uusi tie, musta
Vanha tie, harmaa

Mattolaituri ja 
nuotiopaikka



Rakilan kartano tuhoutui viime kesänä tulipalossa. Me-
netettiin arvokas ihmishenki, kartanorakennus ja pal-
jon arvokasta henkistä ja aineellista kulttuuria. Lähikylis-
sä olivat ihmiset järkyttyneitä ja Rannantaikaa-lehti 
osallistui asiaan jutullaan Kartanon historiasta. Luin 
sen mielenkiinnolla ja omatkin muistot lapsuudesta al-
koivat elää. Palasin 30-luvun alkuvuosille. Olin silloin 
pieni Pyötsaaren tyttö.

Isälläni Vilho Malmilla oli pieni Alli-jahti, jolla hän elätti 
perheensä. Se oli joutunut haaveriin, painunut kovassa 
hiekkalastissa pohjaan Kotkan lähellä Östringin rannan 
edustalla. Ainakin vähäksi aikaa se oli seilaamiseen epä-
kuntoinen. Samaan aikaan sattui suuri maailman lama, 
huonot suhdanteet. Suomi oli vielä nuori demokratia. Po-
liittiset ajatkin olivat tuuliset. Puhureita ilmeni: äärioikeis-
to pyrki valtaan, mainittiin Vihtori Kosola ja poikansa Pent-
ti Kosola.

Niihin aikoihin pikku perheemme leipä oli tiukas-
sa. Rakilan kartanosta löytyi työpaikka. Omistajalla vuori-
neuvos Baumgartnerilla (kansan suussa PONGARTTI!) oli 
huvijahti, johon tarvittiin ammattimiestä. Erilaisia muita-

kin töitä riitti tekevälle. Karta-

nossa oli paljon toimintaa ja 
henkilökuntaa: pehtoori, puu-
tarhuri, hushållerska, sisäkkö 
ym.

Kerran lähdettiin äiti El-
san kanssa käymään Karta-
noon Alli-jahdin jollalla. Äiti souti ja minä tietysti par-
haimpiin puettuna istuin peräpiitalla. Kylän lahdesta ve-
ne kulki Länssaaren ja matalan välistä Mustansaaren 
pohjoispuolelta rohkeasti Rakilaa kohti. Koristeellinen ui-
makoppi Rakilan hiekkarannalla antoi suunnan. Ei sou-
tumatka silloin mitenkään kohtuuton ollut hyvällä säällä. 
Olimmehan ”saarelaisia”.

Kartanossa käynnistä häilyi mielessäni hämäriä, 
haamumaisia kuvia kauan. Ne ovat kyllä nyt kadonneet. 
Mukavaa oli kaikki ollut. Kasvihuoneessa oli tarjottu ou-
don makuisia tomaatteja. Ei niitä vielä kylällämme viljel-
ty. Minä sain varmasti paljon huomiota, koska muisto, 
vaikka hämäräkin, oli mieluinen. Joulukuusellakin Mänt-
lahden koululla oli joku Rakilan väestä bongannut mi-
nut.

Alli-jahti halkolastissa Pyötsaaren lahdella. Seili ja klyyveri on 
laskettu alas, niitten välistä voi hämärästi "nähdä" etukajuutan, 

joka oli pikkuperheemme nukkumistila. Siellä oli myls kamiina 
keittämistä varten. Konehuone oli peräpuolella.

Leila Koponen (ent. Malmi)



30—luvun alkupuolella Vilho Malmi kuljetti ALLI-jahdil-
laan rakennushiekkaa Kotkan kaupungille Östringin 
hiekkarannalta. Hommassa olivat mukana myös veljet 
Lauri ja Arvo. Töitä painettiin urakalla. Kesäinen sää vai-
kutti leppoisalta eikä ruumaa joka kerran maltettu sul-
kea pressulla tiiviiksi. Urakka painoi päälle. Pitkää päi-
vää tehtiin. Meri on kuitenkin oikukas, arvaamaton.

Yhtäkkiä tuntuu viilentynyt henkäys, kohta jo aallot alka-
vat nousta. Laiva on kovassa lastissa, ui syvässä, vesi al-
kaa tulvia reelingin ja täkin välistä, ja tunkeutuu itsepintai-
sesti ruumaan, hiekka kastuu, lasti tulee painavammak-
si ja alkaa painaa myös alusta syvemmälle. Vajoami-
nen on edessä. Miehillä ei ole ”korkkiliivejä” yllään. On 
tarrauduttava johonkin mistä kiinni saa. Irtonaisia kansi-
luukkuja liikkuu, jotain muutakin kättä pitempää. Arvo 
on vaikeimmassa tilanteessa. Hän ei ole löytänyt tarpeek-
si kannattavaa kappaletta.

Miehet huutavat apua. Onneksi heillä on hyvät ää-

nivarat. On hengestä kysymys. Koko voimakapasiteetti 
täytyy ottaa käyttöön.

Hallansaaren edessä on pieni PÖLLÖ-saari. Siellä 
mies sattuu olemaan ulkona, kuulee huudot ja lähtee 
venellä apuun. Arvo pelastetaan ensiksi yhdennellätois-
ta hetkellä. Ketä muita saapuu apuun, ei minulla ole tie-
dossa. Kaikki kolme veljestä säilyvät hengissä, mutta lai-
va on pohjassa.

Myöhemmin sammakkomiehet tyhjentävät laivan 
lastistaan ja Alli pulpahtaa pintaan. Masto on kuitenkin 
katkennut. Muitakin vaurioita on.

Minulla on elämyspohjainen muisto Allin kotiintulosta. Is-
tun papan, Kristian Malmin pihanurmikolla äidin kanssa 
odottamassa. Äidiltä pääsee itku. Ymmärrän, että jotain 
hyvin pahaa on tapahtunut, kun ALLISSA ei ole enää 
mastoa eikä se ”putkuta” tullessaan. Vuosiluku on ehkä 
1932. En ole ihan varma.

Myöhemmin näin ALLI-jahdista käsin Östringin 
rannan ja ”PÖLLÖN”, jossa oli vain yksi asuinrakennus. 
Onneksi oli se yksi asukas kuitenkin.

Leila Koponen

Östringin 
hiekkarannat

Pöllö

1,5 km

Aholansaari

Tervasaari

Hallansaari

Hallansaari

Hietanen
Sunila

Suulisniemi
Suulisniemi

Sunila

KOTKANSAARI

PYÖTSAARI

VanhakyläRakila

Kuorsalo

KARHULA

5 km

Hilloniemi
Villniemi

Pieni-Musta

Varvio

Soulio Majasaari

Kuuttinki

Korkeussaari
Kuusinen

Lehtinen

Pöllö

Hevossaari

Puheliaana miehenä isäni kertoi kotona ”Rakilan 
juttuja”. Pehtoori, vuorineuvoksen lähimies, ilmentyi niis-
sä sukkelasanaisena ja nokkelana. Hän oli laulellut van-
haa viisua mukaellen: ”Harakat ja varikset ja kuusikko-
närhit ne on minun lintujani…”. Sen nimisiä työntekijöitä 
oli tai oli ollut. Työntekijöiden jutut silloin ainakin sivusi-
vat hiukan myös politiikkaa vaikkakaan he eivät olleet 
puoluepukareita kukaan. Kuka keksi antaa pehtoorille ni-
men KOSOLA? Miksi? Oliko hänen poikansa nimi myös 
Pentti? Vai viitattiinko tilanhoitajan asemaan varakkaan 
Baumgartnerin lähiedustajana.

Kerran oli taas syntynyt ”pienoisparlamentti”. Äk-
kiä kuului suhahdus: ”KOSOLA TULEE!” Pehtoori ilmestyi 
sillä hetkellä oviaukkoon ja työnsi myös samanaikaises-
ti sisään pyrkivää isoa poikaansa kovalla kädellä ulko-
puolelle. Nopeasti reagoiden hän sanoi: ”KOSOLA TULEE, 
MUTTA KOSOLAN PENTTI EI TULE…”. Sanavalmiutta siis oli 
puolin ja toisinkin.

Isäni palveli myös neuvoksetarta. Haki Haminasta 
kangasnäytteitä polkupyörällä. Mimmi Ulanderiltako vai 

Wetuschenkolta? Ehkä molemmiltakin.
Työpesti jatkui Loviisassa. Vuorineuvos Baumgart-

nerilla oli siihen aikaan Stockfors-yhtiö. Niiltä ajoilta on 
säilynyt postikortti, joka minulle on tullut v. 1932 (!!!). Siinä 
hymyilevä tyttö istuu ikkunalaudalla ja soittaa haitaria. 
Näkikö isäni päiväunia tyttösestään? Ehkä! Postileimas-
sa lukee Lovisa.

Oliko isäni esitellyt minut ”Neuvokselle”? Ei se-
kään minua ällistyttäisi. Ainakin Baumgartner oli joskus 
ystävällisesti kysellyt: ”Mitenkäs vanha se Malmin pikku-
tyttö nyt onkaan?” Olihan se mairittelevaa. Herrasväki 
kun sentään oli herrasväkeä.

Baumgartnerin komea, linnamainen kaupunkitalo 
seisoo vielä Loviisassa lähellä kirkkoa. Aina kun olen 
matkannut sen ohi, se tuntuu jotenkin kuin tutulta.

Leila Koponen, Kuopio

Ps. Tässä mainittu Närhi eli loppuelämänsä Mäntlah-
den Vanhassa kylässä. Kaunis piha muistutti ammatista.

Kartat piirsi Ilkka Ahmavaara

Lisää entisen pyötsaarelaisen, nykyään Kuopiossa 
asuvan  Leila Koposen muistelmia pyötsaarelaisesta 

elämästä Alli-jahdin kanssa 30-luvulta lehtemme 
seuraavassa numerossa (Helmikuu 2009).

Mäntlahti

Simonmäki



1918

Ennen vanhaan kuvat teetettiin valokuvamossa. Potreteissa Emil Aleksanterinp. Holmberg ja hänen vaimonsa Iida Maria Holmberg. 
V-M Kinnusen arkisto.

Vuoden 1918 sisällisota vaikutti myös Haminan itäpuo-
listen kylien elämään. Miehet pakenivat pakko-ottoja 
saariin tai piileskelivät päivisin metsissä, jotta välttyisi-
vät joutumasta sotiviin joukkoihin. Varsinaisia taistele-
via punakaartin tai suojeluskunnan joukkoja ei kylillä 
ollut. Jotkut liittyivät Haminan punakaartiin tai suojelus-
kuntaan tai isompien saarten kuten Haapasaaren suo-
jeluskuntaan sekä sodan loppupuolella myös valkois-
ten rannikkoarmeijaan.

Pyötsaareen perustettiin metsäkyläläisen Einar Anttilan 
toimesta ns. vahtikaarti maaliskuun 24. päivänä. Elinolot 
tuohon aikaan olivat vaikeat, työtä ei ”annettu tehdä” ja 
ruoasta oli puutetta. Laillista valtaa pitivät punaiset, jotka 
mm. järjestivät kutsuntoja. Kaartilaisille luvattiin palkkaa 
15 markkaa päivältä ja ruoka. Lisäksi luvattiin 25 mk kuu-
kaudessa jokaisesta alaikäisestä lapsesta. Kun muuta-
kaan työtä ei ollut tarjolla, antoi liittyminen punakaartiin 
ainakin mahdollisuuden perheen elättämiseen. Eräskin 
liittyi kaartiin ”välttyäkseen nälkäkuolemalta”, yhdeksän 
lapsen isälle maksettiin palkkaa 675 mk, lisäksi vaimol-

le maksettiin 100 mk. Kun työ oli lähinnä vartiopalvelua 
kotikylässä, liittyi Pyötsaaren ns. vahtikaartiin eri tietoläh-
teiden mukaan 9-13 miestä. Kaksi joutui myös rintamal-
le lähinnä vartioon. Toinen heistä oli joutunut myös am-
pumaan taistelussa, jossa ei kuitenkaan vihollista ollut 
näkynyt.

Yksi kaartiin liittyneistä oli Emil Holmberg. Hänen tarinan-
sa oli tyypillinen pyötsaarelaisen ja kenties monen 
muunkin punakaartilaisen tarina. Emil Holmberg oli 41-
vuotias seitsemän lapsen isä sisällissodan aikaan. Per-
heen elättämiseksi hän oli aikaisemmin mm. kalasta-
nut ja työskennellyt W. Malmin laivoissa merimiehenä. 
Sisällissodan puhjettua ei töitä enää ollut tarjolla, joten 
punakaartin maksama 450 markan palkka ja 165 mar-
kan lisä alaikäisistä lapsista sekä 100 markan korvaus 
vaimolle toivat ainakin leivän pöytään. 41-vuotiasta ei 
enää käsketty liittymään punakaartiin vaan liittyminen 
oli vapaaehtoista, mutta nuorempia määrättiin palveluk-
seen.

Sodan päätyttyä antautui Emil Holmberg muiden 



pyötsaarelaisten punaisten kanssa ilman vastarintaa hei-
tä pidättämään tulleille Kajaanin Sisseille. Hänet vietiin 
ensin Haminan vankileirille ja sieltä Tammisaareen vanki-
leirille, josta hän pääsi kotiin syksyllä 1918. Valtionrikosoi-
keus langetti hänelle lokakuussa 1918 kahden vuoden 
kuritushuonetuomion ja olemaan sen jälkeen neljä vuot-
ta ilman kansalaisluottamusta, koska oli toteen näytetty, 
että hän oli toimittamalla vartiopalvelusta ottanut osaa 
kapinaliikkeeseen, jonka tarkoituksena oli laittomalla ta-
valla kumota maan valtiomuoto. Vapausrangaistuksen 
täytäntöön panoa lykättiin neljällä vuodella ja koetusa-
jan jälkeen rangaistus seuraamuksineen raukesi.

Kajaanin porvarienemmistöinen kaupunginvaltuusto 
päätti 13.11.1917, työväestön loka-marraskuisen toimin-
nan seurauksena, perustaa kunnallisen suojeluskunnan, 
joka pyrki yhteistoimintaan sosialistien kanssa siinä kui-
tenkaan onnistumatta. Suojeluskunnan tehtävänä piti ol-
la ainoastaan järjestysviranomaisten auttaminen, mutta 
jo tammikuussa 1918 Kajaanin suojeluskunta asettui yksi-
mielisesti aseellisen taistelun kannalle ja koko Kajaanin 
piiri yhdistyi yhdeksi joukko-osastoksi, joka sai nimen Ka-
jaanin Sissi - Rykmentti.

Tammikuun 28. päivä rykmentti riisui aseista Kajaa-
nissa majoitettuna olleet venäläiset ja Theodor Ström-
berg siirtyi sissien johtoon majuri Lindbergin erottua pääl-
likkyydestä. Helmikuun ensimmäisenä päivänä seutukun-
nan punakaartit riisuttiin aseista ja jo saman kuun 5. päi-
vä osa joukosta oli Kuopiossa päällikkönään Eljas Rihtnie-
mi, joka toimi osaston päällikkönä sodan loppuun asti. 
Osastossa oli todennäköisesti mukana myös Urho kekko-
nen. Huhtikuun lopulla joukot siirrettiin ylipäällikön reser-
viksi Antrean rintamalle ja marssitettiin sieltä Viipurin kaut-
ta Haminaan. Matkan aikana he osallistuivat punaisten 
aseista riisumiseen ja teloituksiin.

Kajaanin sisseihin kuulunut Ilmari Hyvärinen kertoo Pyöt-
saaren valtauksesta vuoden 1978 Vapaussoturin nume-
rossa 6 sivuilla 44-45. Kajaanin sissien tehtävänä oli 
marssia Viipurista Säkkijärven ja Virolahden kautta Hami-
naan ja riisua matkalla eteen tulevat punaiset aseista. 
Sissit yöpyivät Mäntlahdessa ja muutamat kyläläiset oli-
vat pyytäneet heitä riisumaan pyötsaarelaiset  ”punikit” 
aseista.

Pyötsaaressa kapinallisten riisuminen aseista ja pi-
dättäminen tapahtuivat ilman vastarintaa. Vahtikaartilai-
set olivat kokoontuneet Pyötsaareen rantasaunaan, josta 
sissit heidät löydettyään, kokosivat aseet yhteen kasaan 
ja marssittivat kaartilaiset parijonossa Kivisalmen yli Mänt-
lahteen. Sissit itse käyttivät venettä. Vettävaluvien kaarti-
laisten saavuttua kylään uskaltautuivat mäntlahtelaiset 
hakemaan saareen jääneet aseet perustettavan suoje-
luskunnan käyttöön.

Kajaanin Sissit luovuttivat vankinsa mäntlahtelaisil-
le, jotka veivät heidät sovitusti Haminaan tutkittavaksi. 
Sieltä vangit siirrettiin Tammisaaren vankileirille, josta he 

palasivat syksyllä kotiin ehdollisen tuomion saatuaan.

Tammisaaren, Dragsvikin kasarmialueelle perustettiin si-
sällissodan loppupuolella vuonna 1918 vankileiri, myö-
hemmin Tammisaaren pakkotyölaitos vangittuja puna-
kaartilaisia varten. Sinne koottiin valtiollisista rikoksista 
epäiltyjä Suomen kansanvaltuuskunnan puolella sisällis-
sodassa taistelleita punakaartilaisia tai Suomen sosiali-
demokraattisen puolueen paikallishallintoon kuuluneita 
henkilöitä.

Tammisaaren vankileiri oli alunperin tilapäinen si-
joituspaikka, missä oli esim. 20–24. kesäkuuta vuonna 
1918 yhteensä 8 597 vankia eli 11 prosenttia punavan-
kien kokonaismäärästä. Olot vankileirillä olivat poikkeuk-
sellisen surkeat, liian pienet tilat, puutteelliset hygienia- 
ja terveysolot sekä elintarvikepula. Kurjuutta lisäsi myös 
vartijoiden välinpitämättömyys sekä suoranainen kosto-
mieliala, joka ilmeni muun muassa omaisten toimitta-
mien ruokalähetysten perille pääsyn estämisenä. Vanki-
leirin kuolleisuus nousi korkeaksi noin 33 prosenttiin, 
vankeja kuoli nälkään ja tauteihin tai teloitettiin yhteen-

"Me allekirjoittaneet Suojeluskunnan jäsenet todistamme, että 
Emil Aleks.p. Holmberg Vehkalahden Pyötsaaren kylästä Pu-
nakaartissa ollessaan tiesi Vihtori Malmilla olevan sotilaski-
väärin kätkössä, vaan ei siintä toisille ilmoittanut. V. Malmin ol-
lessa keväällä huhtikuun lopulla Haapasaaren Suojeluskun-
nassa, niin E. Holmberg piti huolen kivääristä ja toi sen V. Mal-
min kotiin. Toukokuun alkupäivillä ryöstivät Haminna puna-
kaartilaiset yllämainitulta Malmilta moottori koneosia ja veivät 
Haminaan, niin E. Holmberg toi nekin omistajalleen.
Pyötsaaressa 30/6 1918
Evert Malmi Väinö Malmi"

Emil Holmbergin Valtiorikosoikeuden pöytäkirjoista löytynyt 
Malmien kirjoittama puolustuskirje. Samoista papereista löytyi 
myös toinen Väinö, Wiktori ja Evert Malmin 12.5. allekirjoitta-
ma kirje, jossa he todistavat suurimman osan pyötsaarelaisis-
ta yhtyneen punakaartiin puutteen takia ja toimittaneen vain 
punakaartin määräämää vartiopalvelusta. Toisenlaisen todis-
tuksen antoi Brakilan kartanon silloinen pehtoori Lindholm. 
Hänen ruotsinkielinen kirjeensä löytyi myös samoista pape-
reista.



sä 3 062 henkilöä. On arvioitu, että vankileirin surkeat 
olo aiheuttivat terveytensä menettäneiden vankien enne-
naikaisia kuolemia heidän vapaaksi päästyäänkin. 

Valkoisten voitettua sisällisodan alkoi valloitettujen aluei-
den puhdistus punaisista. Suojeluskuntapiirien päälliköt 
ja aluepäälliköt antoivat määräyksen puhdistaa maa pu-
naisista, joita oli kohdeltava mitä ankarimmin. Alueille, 
joilla ei ollut suojeluskuntaa, määrättiin semmoinen pe-
rustettavaksi. Puhdistustoimenpiteitä johti suojeluskun-
tien esikunnissa toimiva tiedustelupäällikkö. Vangitsemi-
sohjeiden sekavuus mahdollisti  myös pidätykset pelkäs-
tään ilkeämielisyydestä tapahtuneiden ja todistamatto-
mien ilmiantojen perusteella. Punainen ”terrori” synnytti 
monin paikoin jälkihysteriaa, joka johti joillakin valloitetuil-
la paikkakunnilla poliittisesti epäluotettavien aineksien 
puhdistuksiin.

Kotkan alue-esikunta antoi 11.5.1918 kaikille paikalli-
sesikunnille käskyn:

1. Paikallisesikuntien on kiireimmiten laadittava 
luettelot kaikista paikkakunnan punaisista, jotka 
ovat ottaneet osaa punakaartin toimintaan sekä lä-
hetettävä luetteloista jäljennös osoitettuna Wiipu-
rin tutkijalautakunnalle osoitteella Wenäläinen kan-
sakoulu.
2. Jos paikkakunnalla on sellaisia punaisia, jotka 
ovat olleet punakaartin päälliköitä tai muuten in-
nokkaita kapinaan osaaottavia toimihenkilöitä, on 
heidät paikallisesikuntien toimesta pidätettävä se-
kä alustava tutkinto heidän kanssaan toimitettava, 
jonka jälkeen vangitut sekä asiassa syntyneet pöy-
täkirjat on lähetettävä Wiipurin tutkijalautakunnalle.
3. Tutkintoa toimittamaan on paikallisesikuntien 
määrättävä oloja tuntevia ja paikkakuntalaisten 
luottamusta nauttivia, ymmärtäväisiä henkilöitä, 
joista yhden, jos mahdollista, tulisi olla lakimies.

Suojeluskuntien esikunnista tuli kansantuomioistuimia, 
jotka turvasivat järjestyksen, hoitivat vankien tutkimisen 
ja tuomitsemisen. Sodan päätyttyä neljän ensimmäisen 
viikon aikana, ennen valtionrikosoikeuksien toiminnan 
aloittamista, tapahtui suurin osa (n. 7 000) valkoisten toi-
meenpanemista teloituksista. Osa teloituksista tapahtui il-
man tuomiota ja osan tuomittiin jonkinlaisissa kenttäoi-
keuksissa mm. 27-vuotias Einari Anttila, joka ammuttiin 
Metsäkylässä 12.5.1918, sai tuomionsa Metsäkylässä ko-
koontuneelta kenttäoikeudelta.

Mervi Hyppänen

Tammisaaren laulu

Nyt laululla mä itseäni tahdon huvitella
Tammisaaren vankilasta hieman lauleskella
Siellä meitä ahkerasti koulutetaan siihen asti
Kunnes jokainen on bolseviikki

Muistan ajan mennehen kun kiväärit ne paukkui
Kun herrat meitä ampuivat ja puniikiksi haukkui
Tuhansia vankiloissa, toiset kylminä jo soissa
Toistaiseksi kätkettyinä

Tuomituita ollahan, eikä aivan suotta
Joko eliniäksi tai kaksitoista vuotta
Sei oo paljon paljon puniikille, monen kirkon polttajille
Roistoille riivatuille

Vielä vaan mä hoippuroin tään kovan kurin alla
Ei kuula mua tappanut, en kuollut lotinalla
Monta vuotta niskassani jatkan vielä lauluani
Vaikka värssyn kerrallansa

On vuosi vasta kulunut ja toinen aluillansa
Tottahan sen jokainen jo pitää muistoissansa
Vapaus kun kerran koittaa tarkistamme kumpi voittaa
Mekö vaiko valkoinen sakki

"Rock-ruhtinas" Jussi Raittinen levytti Tammisaaren laulun 
1969 Scandian julkaisemalle Työväenlauluja pitkäsoitolle. 
Pekka Gronow kertoo levyn takakannen tekstissä että 
Tammisaaren laulun ensimmäiset säkeistöt on tehty Riihi-
mäen vankilassa v. 1918 ja loput myöhemmin Tammisaa-
ressa. Yllä olevat levytetyn laulun sanat saattavat olla 
Tammisaaren pakkotyölaitoksessa työläisrunoilija Jali 
Joutsen muotoilemat vuonna 1919.

1900 luvun alussa radio, televisio ja äänielokuvakin olivat 
vielä tuntemattomia, joten laulut laulettiin itse, joko ystä-
väpiirissä tai yksin. Saatettiinpa järjestää tanssitikin ilman 
esiintyvää orkesteria tanssijoitten laulaessa jenkkansa ja 
valssinsa itse, mahtaisiko onnistua nykypäivänä? Tuohon 
aikaan melkein jokaisen nuoren taskussa oli pieni vaha-
kantinen vihko, johon kirjoitettiin laulujen sanoja.

Tammisaaren laulu edustaa varhaista kuplettiperinnettä, 
ja on sikäli poikkeava varsinaiseksi työväenlauluksi. Luul-
tavasti laulussa on ollut paljon enemmän säkeistöjä esit-
täjästä ja tilanteesta riippuen, kuten kupleteissa on tapa-
na. Ajankohtaiset asiat vääntyivät kansan suussa laulel-
miksi, joita alettiin sitten myöhemmin ammattimaisem-
minkin tekemään, esittämään ja levyttämään.

"Suomessa hyvin merkittävinä kupletööreinä pidetään J. 
Alfred Tanneria sekä Yhdysvalloissa asunutta Hiski Salo-
maata. Myöhempiä vaikuttajia ovat esimerkiksi Matti Jur-
va, Esa Pakarinen, Reino Helismaa ja Jaakko Teppo.

Suomen ensimmäiset kupletti- ja iskelmälaula-
jien kuninkuuskilpailut järjestettiin Helsingin työväentalos-
sa vuonna 1950. Yleisö äänesti kuplettikuninkaaksi teatte-
rinjohtaja Yrjö Syllbergin Helsingistä ja iskelmäkuninkaak-
si Erkki Junkkarisen Lauritsalasta" kertoo Wikipedia.

Ilkka Ahmavaara



Syyskuun 20 päivä kokoontui  kymmenkunta saapasjal-
kaista miestä ja naista Paussi-kioskin pihalle, varustau-
tuneena koreilla ja veitsillä. Kaakonrannnan kyläyhdis-
tys järjesti sienikurssin ja kutsui lappeenranralaisen sie-
nineuvojan Auli Väisäsen kurssin vetäjäksi.

Yhteisen kokoontumisen jälkeen kurssilaiset lähtivät met-
sään etsimään mahdollisimman monta erilaista sientä. 
Se oli hauskaa, kerrankin sai kerätä jokaisen sienen, min-
kä löysi eikä tarvinnut miettiä, että onkohan se syötävä.

Sovitun ajan eli tunnin kuluttua sienestäjät kokoon-
tuivat jälleen Paussi-kioskille, jonka pihapiiriin oli tuotu 
pöytä ja sen päällä oli useita kertakäyttölautasia. Jokai-
sessa niistä luki jonkun sienen nimi.

Auli Väisänen jakoi jokaisen sienestäjän saaliin 
kertakäyttölautasille, samanlaiset sienet samalle lautasel-
le ja selvitti samalla, mikä kukin sieni oli. Erilaisia sieniä 

kertyi uskomaton määrä, seitikkejäkin oli ainakin kaksi-
kymmentä eri lajia (muistaakseni).

Kun kaikki sienet oli lajiteltu lautasille, keräntyivät 
”oppilaat” sienipöydän ääreen ja Auli kertoi uudelleen 
jokaisen sienen nimen ja opasti, miten sienen parhaiten 
tunnistaa, miten sientä voi käyttää, mistä niitä löytyy ym. 
Kurssilaiset saivat runsaasti tietoa ja oppivat paljon sie-
nistä. Kurssin vetäjä kuitenkin korosti, että sienet kannat-
taa opetella tunnistamaan yksi kerrallaan. Allekirjoittanut 
valitsi tunnistettavaksi sieneksi kehnäsienen ja niitä löy-
tyikin monta syksyn sieniretkillä.

Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä kurssin antiin 
ja toivovat uutta kurssia ensi syksyksi, jotta voidaan ope-
tella tunnistamaan uusi sieni. Kurssi päätettiin Auli Väi-
säsen tarjoamaan herkulliseen sienikeittoon ja sieni-
sämpyöihin.

Mervi Hyppänen

Sienineuvoja Auli Väisänen opastaa. Tutkittavana päivän saaliin syö-
tävät sienet. Kuvassa vasemmalta Pirjo Reimari, Mervi Hyppänen, 
Tarja Porkka, Eeva Salasto, Laila Poelman, sienineuvoja Auli Väisä-

nen, Mari Suortti, Aino Harju, Sirpa Jääskeläinen ja Tapani Korpela. 
Kuva: Tuula Tolsa.



Siian esikasvatuslaitteiston hankintaan TE-keskukselta 
saadun 5 000 euron avustuksen takia jäi varattua rahaa 
käyttämättä Sydänkylältä 820 euroa ja Järvenkylältä 410 
euroa. Vanhan kasvattamon kunnostuksesta ja siianpoi-
kasten kassikasvatuksesta jäi varattua rahaa käyttämät-
tä Sydänkylältä 2 480 euroa ja Järvenkylältä 1 240 
euroa. Kalaveden hoitoon varattua rahaa on käyttämät-
tä vielä siian, taimenen ja ankeriaan istutusten jälkeen 
800 euroa, joten 0-tulokseen päästäkseen pitäisi suorit-
taa 4 100 euroa kalaistutukset.

Tiedustelin Isojoen kalanviljelylaitokselta noin kilon pai-
noisia virkistyskalastusistutus meritaimenia 1 000 kappa-
letta Klamilanlahteen istutettavaksi. Hinta on noin 6 
euroa/kg. Sydänkylään istutettaisiin 500 kpl, loput Jär-
venkylän ja Virolahden kalastusalueille tehtyjen sopi-
musten mukaisesti. Valitettavasti kaikki tänä vuonna kas-
vatetut 3-vuotiaat, noin kilon painoiset taimenet oli myy-
ty, joten päädytään ilmeisesti n. 1,5 kg kirjolohien istutta-
miseen.

Tuomo Peltola
Kalastuskunnan esimies

Männikkösuontien vuosikokous pidettiin 4.11. metsästys-
majalla. Läsnä oli 10 tien osakasta. Hoitokunnan jäse-
niksi seuraaviksi neljäksi vuodeksi valittiin Tuomo Pelto-
la pj., Taisto Puustelli ja Pentti Posti, varajäseniksi Erkki 
Raussi ja Terttu Haaja.

Erkki Mäkinen selvitti tiehankkeen kulut, työmäärät 
ja kustannukset sekä verotukseen liittyviä asioita. Hank-
keen kustannusarvio oli 55 000 euroa, josta käytettiin 49 
624,62 euroa. Loppulaskut, noin 20 % kokonaiskustan-
nuksista lähetetään tämän vuoden puolella tieosakkail-
le. Mäkinen kertoi myös tien hoitovelvoitteista ja tien hoi-
tamisesta.

Tie otettiin vastaan ja tehdyt työt hyväksyttiin. Hoitokun-
nan esityksestä päätettiin seuraavat asiat:

- Hoitokunnalla on oikeus kantaa tiehoitomaksuja 
4 000 euroa neljän seuraavan vuoden aikana.
- Talvikunnossapitoa ei suoriteta tiekunnan toimes-
ta.
- Tien päihin laitetaan ajoneuvolla ajo kielletty lii-

kennemerkit, sallittu tien osakkaille lisäkilvellä.
- Tien osoitenimeksi päätettiin Männikkösuontie 
(Suurisuontie varanimenä).
- Tien sivuhaaran, Mäkivieruntieltä Männikkösuon-
tielle nimeksi päätettiin Upokaskivet (Antintie vara-
nimenä).
- Käyttömaksuksi päätettiin 0,20 euroa/tn/km. 
Käyttömaksu peritään poikkeavasta tien käytöstä 
kuten soranajosta, kivenajosta, läpikulkuajosta 
ym. niihin rinnastettavasta toiminnasta.
- Tien käyttäjän on korjattava tielle aiheuttamansa 
vahinko.
- Pekka Kyötikille myönnettiin lupa leikata tietä 
noin kaksi metriä alemmaksi tilallaan 8:25, tule-
van soranottopaikan vuoksi. Tie on pidettävä lii-
kennöitävässä kunnossa koko ajan.
- Pekka Kyötikki lupasi puhkaista valuma-aukot 
tien takaluiskaan Liisa Vahervan maalla.

Tuomo Peltola
Tiehoitokunnan pj.

Koekalastukset suoritettiin Klamilassa 21.-24.7, En-
vikissä 28.-31.7 ja Haapasaaressa 3.8.-9.8.
Kaaviossa yleisimpien saalislajien yksikkösaaliit 
alueittain. Yksikkösaalis on keskimääräinen saalis 
yhtä verkkoa kohden.

Palaamme keväällä asiaan kun saamme tar-
kemmat tulokset.

Toimitus



Satamaportti nimiselle tilalle on laadittu ranta-asema-
kaavan luonnos, joka on julkisesti nähtävillä 
15.12.2008 asti Virolahden kunnan teknisessä toimis-
tossa sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.viro-
lahti.fi. Asemakaavaluonnokset löytyvät sivustolta 
klikkaamalla "haku" sivun yläreunasta ja sen jälkeen 
hakemalla sanalla "asemakaava".

Asemakaavasta poimittuja tulevia muutoksia:

- Hiihtoladun paikka
- Yhteys kylään satamasta

- Rantarakentaminen, lähimmät rakennukset noin 0,5 
metriä merestä
- Rakennusoikeuksien määrä, alueen koko 2 6000 ne-
liömetriä ja tehokkuusluku (kerrosalan suhde rakennus-
paikan pinta-alaan) e 030
- Näkymän peittämän lauta-aidan rakentaminen alu-
een ympärille
- Suuret kolmikerroksiset rakennukset
- Uimaranta palvelemaan ensisijaisesti kortteleita 1-4

Toimitus

Kuvassa luonnosvaihtoehto 2, jossa on mm. suunniteltu aivan ran-
nan tuntumaan rakennettavaksi yhdelle rakennuspaikalle enintään 
kaksi kahden huoneiston loma-asuntoa ja lämmitettävät saunara-

kennukset. Suunnitelmassa on myös enintään 500 neliön toimisto-
, vastaanotto-, ja ravintolarakennus sekä erillinen rantasauna. 
Suunnitelman on laatinut Suunnittelustudio Petteri Nikki Oy.



Ohikulkijat ovat panneet merkille, että Lelun hiekkakuo-
pille on ilmestynyt  autonromuja. Huhu kulkee, että Mi-
ka Taari on tuonut ne sinne, vaikka vuonna 2003 kuo-
pat tyhjennettiin autonromuista hänen avustuksellaan. 
Tällä kertaa autot ovat jonkinlaisessa järjestyksessä ja 
niiden ympärillä sekä muuallakin kuopissa on erilaisia 
rakennelmia. Autot on tuotu sinne tarkoituksella, sillä 
alue on Haminan ja Kotkan seudun yli sadan Airsoft-
pelaajan luvallinen pelipaikka. Paikalle tuoduista au-
toista on poistettu moottorit ja öljyt ym. mistä voisi olla 
ympäristölle haittaa.

- ”Jos jossain autossa on vielä moottori, niin se on jon-
kun muun paikalle hylkäämä auto, ei pelaajien. Olem-
me sopineet maanomistajien kanssa, että poistamme 

ympäristöä liikaavat moottorit ja öljyt myös näistä autois-
ta” kertoo Mika Taari ja jatkaa: ”Suurimpia ongelmiin air-
softin harrastukselle on kautta aikain ollut luvallisten pe-
lipaikkojen saanti. Harvoin kaupungilla on tarjota pelaa-
jien tarpeita täyttävää aluetta. Alueelle kun pitäisi mah-
tua harrastajat, sen pitäisi olla maastoltaan soveltuva 
pelikäyttöön ja vieläpä kulkuyhteyksiltään nuortenkin 
harrastajien saavutettavissa. Nimenomaan luvallisten 
alueiden puute ajaa nuoria innokkaita harrastuksesta 
kiinnostuneita pelaamaan luvattomilla paikoilla ilman 
ohjausta lajiin ja näin aiheuttamaan vaaraa itselleen ja 
sivullisille. Kaupungin käsitys pelikäyttöön soveltuvasta 
alueesta voi myöskin olla hyvin kyseenalainen. Umpiry-
teikkö, jota ei saa harventaa ei välttämättä ole se ihan-
teellisin alue”.

Airsoft on alunperin Japanista lähtöisin oleva oikeannä-

Lelun hiekkakuopilla pelaaminen on ilmaista, mutta pelivarusteet täytyy hankkia itse ja hyväksyttää niiden kelpoisuus. Pelikenttä 
on rakennettu alan harrastajien talkoilla.



köisillä replika-aseilla pelattava laji. Suomessa harrastus 
kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. Pelaajat järjestäyty-
vät yhdistyksiksi ja yhä isompia pelitapahtumia järjeste-
tään. Suomalaiset ovat myös osallistuneet menestyksek-
käästi ulkomaisiin pelitapahtumiin .

Pelissä pelaajat ryhmittyvät joukkueiksi, jotka yrittä-
vä esimerkiksi saada haltuunsa toisen joukkueen alueel-
ta jonkun esineen. Pelin aikana ryhmät suorittavat myös 
heille määrättyjä erilaisia tehtäviä. Pelaajat ampuvat toisi-
aan 6 tai 8 millisillä muovikuulilla pyrkien eliminoimaan 
toisen joukkueen jäseniä, sillä osuma poistaa pelaajan 
pelistä. Nykyisin moni valmistaja tekee luontoon hajoa-
via kuulia ja lähes kaikki isojen kaupunkien airsoft-yhdis-
tykset sallivat ainoastaan maatuvat kuulat.

Pelaajilta vaaditaan rehellisyyttä, sillä pelaajat jou-
tuvat itse tunnustamaan osumansa, koska siitä ei jää nä-
kyvää jälkeä. Se ainoastaan nipistää tai löysään vaattee-
seen osuessaan ei edes tunnu. Paintballissa eli värikuu-
lasodassa osumasta jää maalijälki.

Airsoft kokoaa yhteen hyvin monimuotoisen ryh-
män ja osallistuminen on maksutonta. Ainoastaan isom-
mat järjestetyt pelit ovat maksullisia, koska niistä aiheu-
tuu kuluja järjestäjille. Pelikentillä voi kohdata isiä poikien-
sa kanssa, veljeksiä, armeijatavaran keräilijöitä hienois-
sa varusteissaan, sivareita, pariskuntia, miehiä, naisia, 
lapsia ja aikuisia. Suomessa harrastuksella ei ole ikä-ra-
jaa, mutta aseita myydään vain täysi-ikäisille.

- ”Aseen lisäksi ainoa pakollinen varuste ovat air-
soft käyttöön hyväksytyt silmäsuojaimet. Moni yhdistys 
kieltää alle täysi-ikäisiltä sangalliset suojalasit. Suositelta-
vin suojaus on paintball- tai airsoftmaski. Jos käyttää pel-
kästään maskin yläosan laseja tai muita silmäsuojai-
mia, on hampaiden suojaus suositeltavaa, sillä osuma 
hampaaseen suurella todennäköisyydellä rikkoo sen. Vii-
den euron kamppailulajien hammassuojat ovat paljon 
halvempi vaihtoehto kuin 700 euron hammaslääkäriku-
lut”, opastaa Mika ja lisää ”Parhaimmillaan airsoft on pe-
liä, jossa kaikki ovat voittajia. Kyseessä ei siis ole veren-
maku suussa tapahtuva kilpaurheilu.”

Harrastuksena Mika pitää airsoftia mainiona keino-
na saada tietokonesukupolvi koneen äärestä ulos ja liik-
keelle.

- ”Moneen nuoreen (ja miksei vähän vanhem-
paankin) poikaan airsoft vetoaa vauhdikkuutensa takia. 
Airsoftin parhaita puolia kuitenkin on se, että sa itse päät-
tää,  millä tavoin harrastaa. Jos haluaa ottaa rennom-
min ja kävellä juoksemisen sijaan, tämä onnistuu. Ei ole 
vihaista valmentajaa vaatimassa tuloksia”, valottaa hän 
ja jatkaa: ” Koska kyseessä on aseilla vaikkakin muovi-
sella harrastettava liikunta ja taktista ajattelua kehittävä 
urheilu, on paljon ennakkoluuloja, jotka antavat lajista 
väärän kuvan. Tämä jo siksi, että pelaajat pukeutuvat ja 
harjoittelevat asioita, joista syntyy helposti vääriä mieliku-
via. Kuitenkin tarkoituksena on ’kopioida’ eri maiden jouk-
kojen/erikois- yksiköiden toimintaa ja tehtäviä. Tietysti pe-
lissä on aina mukana se ’vihollinen’ ja koska pelitoimin-
nassa esiintyy sanoja terroristi, agentti, pommi…, on 

asioista helppo tehdä vääriä johtopäätöksiä. Kuitenkin 
lajin ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää ja opettaa 
perusasioita nykynuorille on kiistattomat, koska nyky-yh-
teiskunnassa seuraavat asiat alkavat olla menneen tal-
ven lumia (poislukien pakollinen varusmiespalvelu): kuri, 
turvallisuus, suunnitelmallisuus, sääntöjen tinkimätön 
noudattaminen, asetettujen rajojen ja rajoitusten huo-
mioon ottaminen jne…”

Viikonloppuisin Lelun hiekkakuoppien maastossa liikku-
vien ei kannata pelästyä, jos kuopilla vilahtelee maasto-
pukuun ja talvella myös lumipukuun pukeutuneita, aset-
ta kantava, naamioituneita henkilöitä, sillä kyseessä on 
todennäköisesti airsoft pelaaja muovipyssyineen. Pelia-
lue on hiekkakuopilla tarkkaan rajattu, joten pelaajat ei-
vät juoksentele ympäri Honkaniemen kangasta.

Lelun hiekkakuopilla pelattavat pelit ilmoitetaan 
etukäteen Kotkasoft-foorumilla Internetissä osoitteessa: 
http://kotkasoft.kapsi.fi. Peliin voi osallistua kuka tahan-
sa kunhan hänellä on tarvittavat varusteet eli määräys-
ten mukainen ase ja kasvosuojatsuojat. Pelin säännöt 
löytyvät em. osoitteesta samoin sieltä löytyy lisää tietoa 
peliin vaadittavista varusteista.

Hamina-Kotka seudun pelaajilla on tarkoituksena 
ensi vuoden puolella perustaa yhdistys selkeyttämään 
mm. peljärjestelyjä ja vastuukysymyksiä. Lupa-asioita 
on myös helpompi hoitaa esim. kaupungin viranomais-
ten kanssa, kun järjestäjänä on yhdistys eikä yksittäinen 
henkilö.

Mervi Hyppänen

Toimintakuvaa pelistä Airsoft harrastajien nettisivuilta 
kotkasoft.kapsi.fi



Viimenumeron kartassamme 
oli Ruissaaren nimi pompsah-
tanut Santasaareen.

Ruissaari

Santasaari

Joululauluilta
Tervetuloa!
Hamina-Vehkalahden seurakunta

Mäntlahden Rannanpoikien järjestä-
mä perinteinen pikkujoulu Toivolassa 
perjantaina 28.11 klo 18.30 alkaen.
Tervetuloa!
ps. Pikkupaketti per hlö mukaan 

6.12. klo 09
Itsenäisyyspäivän seppelenlas-
ku

17.12. klo 19
"Kauneimmat joululaulut"

25.12. klo 06
Joulukirkko

Tiistai-keskiviikko-torstai-perjantai 9.30 - 17.00
Lauantai 9.30 - 13.30
Sunnuntai 12-16

Maanantaisin kiinni

Kylätupa on joululomalla 24.12.2008 - 6.1.2009

TOIVOTTAA RANNANTAIKAA LEHDEN TOIMITUS

JOS VAIN HALUAT


