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Kevät eteni hitaasti, välillä tuntui, et
tä jäät eivät lähde ennen vappua,
mutta huhtikuun viimeisellä viikolla

meri oli vapaa jäistä, vaikka ilma pysyi viileinä. Touko
kuun loppupuolella oli muutama lämminpäivä, mel
kein hellepäivä ja kasvukausi pääsi vauhtiin. Ilma kui
tenkin viileni ja lakkiaispäivä 2.6. oli sateinen ja tuuli
nen.

Lämpimiä säitä odotellessa saamme ihailla alkukesän heleän
vihreää luontoa. Ruoho kasvaa ja kukat ovat alkaneet kukkia,
jotkut etuajassa. Mustikat ja mansikat kukkivat runsaasti. Toi
von mukaan yöt eivät olleet liian kylmiä mustikalle ja saamme
yhtä hienon mustikkasadon kuin viime vuonna. Omenapuut
ovat tänä vuonna upeasti täynnä kukkia, joten omenasadosta
saattaa tulla hyvä.

Harvajanniemen ja Honkaniemen kankaan välille suunnitteilla
olevalla tuulivoimapuistolla on kylissä sekä kannattajia että
vastustajia. Osa maanomistajista on alustavasti sopinut tuuli
voimaa rakentavan yhtiön eli Haminan Energian kanssa mai
den vuokraamisesta tuulivoimaloita varten. Laaja joukko sekä
vakituisia että vapaaajan asukkaita Kaakorannan kylistä on
lähtenyt vastustamaan tuulivoimapuistoa mm. sen luontovai
kutusten vuoksi. Lausuntakierroksella olleeseen Maakuntae
nergiakaavaan tuli useita valituksia ja Harvajanniemen etelä
osa jätettiin pois kaavaan suunnitellusta tuulivoimalaaluees
ta. Nähtäväksi jää muuttuuko Mäntlahden itäinen osa teolli
suusalueeksi.

Olutsillan säännöllisissä kokoontumisissa Kujansuun
baarissa on ollut mielenkiintoisia aiheita ja seuralaiset ovat
huomioineet tuulipuistohankkeen. Olutsilta järjesti retken Sini
vuorelle ja Haminan Energian edustaja kävi Kujansuussa ker
tomassa tuulivoimaloiden vaikutuksesta mm. arktisten lintujen
suurmuuttoon.

Kesä vilkastuttaa elämää kylissä, kun lomaasukkaat saapu
vat vapaaajan asunnoilleen. Paussi kioski Mäntlahdessa ei
tänä vuonna avaa oviaan, mutta Herman Poelmanin taide
teoksia voidaan ihailla Paussi kioskin pihalla Galleria Kymen
kullassa.

Rantaituvalla järjestetään Kylä Maailmassa viikonloppu
20.227.2012. Sitä ennen vietetään Hamina viikkoa, johon
Mäntlahdessakin osallistutaan. Sunnuntaina 17.6. kiertää linja
autot Haminan kylissä ja kyläläiset esittelevät toimintaansa.
Kylässä kylissä kierros aloitetaan Mäntlahdesta, jossa vierailla
ja kyläläisillä on mahdollisuus tutustua Galleria Kymen kultaan
sekä kasveilla värjäykseen. Lohisoppaa on tarjolla Toivolassa
sekä vieraille että kyläläisille.

Lentopalloa pelataan jälleen tiistaisin klo 18.00 Simon
mäen kentällä. Kenttää on kunnostettu mm. laittamalla uusi
parempi verkko. Yhdistys on myös hankkinut uuden lentopal
lon. Kaiken ikäiset ja tasoiset pelaajat ovat tervetulleita pelaa

maan.

Kulttuuri elää voimakkaana Mäntlahdessa. Teatteritoiminta on
jatkunut Toivolassa. Risto Muurmanin käsikirjoittamaa näytel
mää entisestä kyläkauppias Armas Raussista on harjoiteltu
torstaisin ja se on valmis esitettäväksi yleisölle heinäkuussa
samana viikoloppuna kuin Rantaituvalla vietetään Kylä Maail
massa kulttuuritapahtumaa.

Kyläteatteri Marmutin kolme jäsentä Laila Poelman, Ee
va Salasto ja allekirjoittanut aloittivat viime syksynä Haminan
teatterin järjestämän Liikkuva esiintyjä kurssin. Kurssi, joka oli
myönteinen kokemus esiintyjille, huipentui toukokuun alku
puolella Kotimatka tanssiteokseen, jota esitettiin viisi kertaa
Haminan teatterissa. Kurssilaiset saivat paljon oppia tulevia
esityksiä varten.

Olemme uutisista saaneet lukea kouluväkivallasta ja ampu
misista, joihin on liittynyt kiusaamista. Kiusaaminen, johon voi
syyllistyä kuka tahansa, näyttää yleistyvän erilaisissa yhteisöis
sä. Kiusatulle seuraukset saattavat olla ikäviä ja hän syrjäytyy
yhteisöstä. Yhteisölle sillä ei ehkä ole merkitystä, mutta yksilöl
le itselleen ja hänen elämälle sillä on suuri kielteinen vaikutus.

Kiusaamista on ollut aina, mutta siitä voidaan päästä
eroon, jos halutaan. Jokainen voi omalta osaltaan miettiä, mi
ten kohtelee lähellä oleviaan. Totutusta paljon poikkeava ih
minen aiheuttaa epävarmuutta, koska hänen käyttäytymistään
on vaikea arvioida ennakolta eikä häneen voida kohdistaa
samanlaisia odotuksia kuin oman ryhmän jäseniin. Toista ei
kuitenkaan voi muuttaa, mutta itseään kyllä, sillä ihminen voi
aina kehittää itseään. Entinen mies Saverolta tuumi: ”Onko
toinen parempi kuin toineni? Ei, pikemminkin päinvastoin.”

Aurinkoista kesää kaikille, annetaanko kaikkien kukkien
kukkia rauhassa mukaan lukien Kaakorannan kyläyhdistyksen
hoitamalla pellolla Pyötsaaren tien varrella kukkivat niittykukat.

Mervi Hyppänen

Kesä tuli jo

KANNEN KUVA
Alfred Malmin (18951958) ottama valokuva Sydän
kylän Skipparin alueelta.

Kuvan on digitalisoinut ja jälkikäsitellyt lasinegatii
vista Immo Skippari. Tallennettuja lasinegatiiveja on
yhteensä 326 kappaletta. Kansikuva on osasuu
rennos kuvasta nro 64.

Kuvaa on väritasapainotettu lehtemme tait
tajan toimesta.

Kuva nro 064: Lehmät nykyisen Yläharjun tiellä
taustalla Koivulan riihi.
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Asiaa tai ei - tässä numerossa:
s.2. Kesä tuli jo, pk. Mervi Hyppänen

s.4. Kerro pieni tarina, Ilkka Ahmavaara

s.5. PauliPoju Johannes , Ninni Suntio

s.6. Mäntlahden lentopallokausi alkoi, toimitus

s.7. Klamilan Olutsilta, Vappu ym. Erkki Kupari

s.8. Kalajuttuja, Tuomo Peltola

s.9. Klamilan kalasatama ja kalankasvatus, TP

s.10. Virolahti 2012, TP

s.11. Kalastuksenvalvonta, TP

s.1215.Tuulivoimaa vastustetaan, Arto Tauria ym.

s.16. Henkinen pahoinpitely, MH

s.17. Hieman talousasioita, MH

s.18. Kylä maailmassa 2012, IA

s.18. Mäntlahden Rannanpojat, tiedote

s.18. Arkki näytelmä, kyläteatteri Marmut

s.19. Kylä täynnä kulttuuria, Sari Kinnunen

s.20. Kaakonrannan sapuskaa, Heini Värri

s.21. Sydänkylän vesiosuuskunnan vuosi, toim.

s.21. Kyhäritie, sarjakuva

s.22. Yhteystietoja, toim.

s.23. Tiedote kalastajille, Sydänkylän osakaskunta

s.24. Tapahtumat ja ilmoitukset

s.24. Hallitsijan sanat, EK.

RANNANTAIKAA... Numero 2 2012 TOUKOKUU Sivu nro 3

VALOKUVA: MARJALEENA KOSKELA
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KERRO PIENI TARINA
Kun katselee läheltä asioita, löytää aivan uudenlaisia
maailmoita, mitä kaikkea ympärillämme oikein tapah
tuukaan?

MarjaLeena Koskela Häppilästä seuraa myös kameran
avulla tapahtumia ympäröivässä luonnossa. Joskus tulee
semmoisiakin kuvia, ettei oikein tiedä, mitä niissä tapah
tuu.

Näiden kahden kuvan välillä on jokin yhteys, mikä se olisi?
Mikä on tarina?

Jos keksit tarinan, josta kuvat voisivat kertoa, lähetä
lehtemme toimitukseen. Julkaisemme parhaat elokuun
numerossa.

Tarinaksi kelpaa myös runo, tai vaikkapa tieteeseen
nojaava selvitys siitä, mitä kuvissa on. Lapsilta kannattaa
myös kysyä neuvoa.

Kuvat ovat manipuloimattomia väriarvojen säätelyä
lukuunottamatta, joten ne kelpaavat myös tieteellisen
tutkimuksen lähteeksi (mikäpä ei kelpaisi).

Anna mielikuvituksesi lentää ja kerro pieni tarina!

Ilkka Ahmavaara
VALOKUVAT: MARJALEENA KOSKELA
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Ristiäisiä vietettiin Mäntlahden Toivolassa sunnuntaina
27.5. Kari Hyvärisen ja Ninni Suntion (allekirjoittaneen)
poika sai nimekseen PauliPoju Johannes Hyvärinen.
Juhlavieraita oli paikalla kolmisenkymmentä, pappina
toimi Pirkko Tulokas, sylikummina oli Päivi Hellberg.
Muut kummit olivat Anders Björkas, Nina Nevalainen,
Essi Putus ja Viivi Laine. Juhlajärjestelyistä avusti Mänt
lahden kyläteatteri Marmut.

Kultareunaiset, muotoaan vaihtavat pikkupilvet roikkuivat
peltojen yllä. Aivan lapsuuden kesän ilma oli, kun ajeltiin
sunnuntaina aamupäivällä Kotkasta kohti Mäntlahtea. Ei
parempaa keliä voisi ristiäisille olla. Juhlatunnelma oli jo
korkealla, kun tultiin Toivolaan. Jouko Sahala oli käynyt nos
tamassa lipun salkoon ja Marmutin Eeva Salasto ja Tarja
Porkka hyörivät keittiössä tehden valmisteluja juhlaan. Mi
nun mummo ja vaari, Reetta ja Matti Heino, olivat tulleet
asuntoautolla, jotta saadaan vauvan kanssa vähän omaa
rauhaa, jos tarvitaan ja heti olimmekin sitten syöttöpuuhis
sa.

Vieraat valuivat paikalle vähitellen ja juhlatilaisuus
alkoi hiukan myöhässä, kun juhlakalun isoäidin virkkaa
maan perinnemekkoon pukeminen oli vielä kesken. Pappi
na toimi Haminan seurakunnasta eläkkeellä oleva pappi
Pirkko Tulokas. Hän oli toiminut 2010 kesällä meidän vihki
pappina Kuutsalossa vietetyissä häissä ja oli kunnia saada
hänet nyt kastepapiksi. Ja niin meidän Papu sai kasteessa
nimen PauliPoju Johannes. Nimi Pauli tulee Karin isänisän
ja minun vaarin veljen mukaan ja Poju tulee minun isäni
sän mukaan sekä Johannes nimi on kulkenut Karin su
vussa. Eli perinteitä on nimessä, kuin konsanaan kirjassa
Sadan vuoden yksinäisyys.

Perinteistä juhlissa alkoi tarinoida myös minun vaari,
kun pojan kastepöydässä oli pellavaliina, jonka vaarin äiti
oli alusta asti itse tehnyt. Tuntui uskomattomalta ajatella, et
tä käyttöön tarvittavaa pyyheliinaa varten joku on itse kas
vattanut pellavan, kehrännyt langaksi ja käsin kutonut lii
naksi. Tänä päivänä jos tarvitsen pyyheliinan, niin menen
vaikka Kanuunaan ja ostan sen. Minun mummo lupasi lii
nan minulle perinnöksi. Se on edelleen kuin uusi, vaikka
kovassa käytössä ollut. Laitan sen varmaankin vitriiniin, sit
ten joskus kun ehkä saan sen.

Ristiäisten jälkeen oli tietysti perinteiset tarjoilut. Ja
tässä kotijoukot olivat kantaneet kiitettävän upeasti korten
sa kekoon. Minun äiti oli tehnyt mainiota lohivoileipäkak
kua ja fetapiirakkaa, minun veljen avovaimo herkullista
suklaakakkua, anoppi oli tehnyt perinteikkään maukasta
mustikkapiirakkaa ja rakas mieheni oli tehnyt Halloum
juustosalaattia ja kylmäsavulohinappeja. Kahvitarjoilun, jär
jestelyt ja myös siivoukset hoitivat tehokkaasti Marmutit.
Vieraat viihtyivät ja saivat syödäkseen. Kaikki sujui siis mu
kavasti. Näin ainakin kuulin, koska itse pääsin mukaan
vasta viime metreillä, silloin kun sain PauliPojun rattaisiin
sylikummin tuuditettavaksi Toivolan pihamaalle.

Kun ristiäisiä alettiin miettimään, niin Toivola tuli heti
minulla mieleen. Mikä voisi olla parempi paikka? Taivaan
sininen hyvin hoidettu kyläntalo keskellä peltoa, hyvä tun
nelma löytyy. Parkkipaikat löytyy ja muutenkin toimiva rat

kaisu. Vieraita oli kuitenkin sen verran paljon, että oma
pieni koti olisi käynyt ahtaaksi. Ja paikan löysin Mäntlah
den kyläteatteri Marmutin kautta, jossa toimin ohjaajana ja
kytkös on Mäntlahden suuntaan vanhempien Pyötsaaren
mökin kautta.

Myös pojan sylikummi löysi Toivolan seinältä kytkök
sen, kun hänen mamma poseerasi siellä salin seinällä.
Vertailtiin yhdennäköisyyttä ja juhlan videokuvaajana toimi
nut tytär Pihla Postin hymy oli ainakin sama kuin kuvassa
olevalla mammalla.

Juhlat menivät siis hyvin ja poika sai nimen. Paikka
ja keli olivat mitä mainioimmat. Puhumattakaan juhlakan
sasta, joka oli vertaansa vailla. Ja vielä palatakseni siihen
lapsuuden kesäilmaan, niin silloin oli myös lapsen usko ja
toivon, että meidänkin PauliPoju saa kokea samanlaisia
lapsuuden kesiä sydämessään lapsen usko.

Ninni Suntio
Pyötsaaren mökkiläinen ja

äitivapaalla oleva käsikirjoittaja sekä
Marmutin ohjaaja

PAULIPOJU JOHANNES 10.4.2012

VALOKUVA: NINNI SUNTIO
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MÄNTLAHDEN LENTOPALLOKAUSI ALKOI

Yllä: Samuli Jääskeläinen, Ilkka
Ahmavaara ja Mari Mäkelä
hämmästelevät tunnistamaton
ta lentävää esinettä, joka il
mestyi yllättäen lentopalloken
tälle. Pian kuitenkin selvisi, että
ilmiö johtui siitä, että peli oltiin
saatu käyntiin.

Vasemmalla: Lentopallossa jos
pallo tulee päin, senkun lätkäi
see sitä rohkeasti, ei pidä jäädä
tuleen makaamaan. Tarja Pork
ka tietää tämän ja taisi tahkota
joukkueelleen pallon palautuk
sellaan taas yhden pisteen.

Oikealla: Paavo Korhosen tyyli
näyte. Lentopallossa ei välttä
mättä tarvitse säntäillä ja heilua
kuin heinämies, vaan olennais
ta on oikea sijoittuminen ja
rauhallinen, harkittu tapa koh
data pallo. Tässä yksi "perus
lyönti", pallon ottaminen ala
kautta käsivarsilla hallitusti. Yl
lättävän vaikea.

VALOKUVAT: MERVI HYPPÄNEN
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Klamilan Olutsilta järjesti miesmuistiin ensimäisen vap
pujuhlan Klamilassa. Uuno Klamin pysti sai baskerin ja
päälle juotiin kuohuviinit.

Baskerin passasivat Liisi ja Helena Byckling, juhlapuhe oli
Rauno Vaherman, Markku Saarainen juonsi ja VeliMatti
Kouki oli tehnyt laulun sanat Uuno Klamin sävellykseen.
Paikalla oli yli kuusikymmentä kyläläistä.

Klamilan olutsilta on näyttävästi esillä Facebook sivuil
laan ja sieltä saa ajankohtaista tietoa touhuista tarkem
min. Alla Erkki Kuparin vapputunnelmiin herkistynyt runo.

VAPPU 1.5.2012
Akatemian jälkeen
Waltarin kanssa
ajettiin Renaultilla Cognaciin
Oltiin hyvässä vauhdissa
Minä istuin kohta Kujaholmin
kalliolla.
Meri oli tyyni

Waltari oli Istanbulissa ja
pulisi jostain Johanneksesta,
jalosta miehestä.

Sitten jatkoimme
Eliteen.
Muistelin velkojani
matkalaskuja ja mökkejä
Antaa olla.
Tilasimme yhdet calvat.

Pian olin Klamilan lahdella
Hain maitoa Tinkasesta, kun
paluumatkalla
Häppösen edessä
törmäsin Tyrväisen Veikkoon.

Veikko lauloi aivan perkeleen
kovaa.
Kujaholmin rannasta kaatui muutama
leppä ja yksi mänty
siitä laulusta.

Waltari kysyi,
mitä sinä Uuno mietit?
Minä sanoin:
se lahna on ihmeellinen kala

Erkki Kupari

ENNAKKOTIETO
Anna Sidorova on nykyhetken tunnetuin suomalaisen
kirjallisuuden venäjäntäjä. Hän on tehnyt tunnetuiksi
muun muassa Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu ja
Vilttitossu –kirjoja sekä Mauri Kunnaksen kuvakirjoja.
Nyt työn alla on Rosa Liksomin Finlandiapalkinnon
saanut Hytti No 6.

Anna Sidorova on kotoisin Viipurista, jossa hän syntyi
vuonna 1978. Hän opiskeli Suomea Petroskoin valtiolli
sessa yliopistossa ja toimi siellä myös Suomen kielen
lehtorina. Nyt hän asuu ja tekee työtä Helsingissä.

Kaakonkulmalla Viipuri on tuttu kaupunki, mutta ei ehkä
kulttuuristaan. Nyt on mahdollisuus kuulla NykyViipurin
kulttuurielämästä. Se on Anna Sidorovan aiheena Olutsil
lan tilaisuudessa Klamilan kirkossa lauantaina 14.7. klo
12.00.

Iltapäivällä klo 14.00 Uuno Klamin pystiltä lähtee kolmas
Uuno Klami kävely säveltäjän elämän tärkeisiin maise
miin. Kävely kestää reilun tunnin. Tilaisuudet järjestetään
yhdessä KaakkoisSuomen taidetoimikunnan kanssa.

T. Erkki

KLAMILASSA LAKITETAAN VAPPUNA UUNO!

VALOKUVAT:MARJALEENA KOSKELA

KLAMILAN OLUTSILTA TOIMII:
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Talvikalastus mateen osalta oli vaihtelevaa. Matikat tu
livat tavallista myöhemmin ja pysyttelivät varsin syvällä.
Ne kalastajat, jotka olivat laittaneet pyydyksensä sy
vemmälle saivat hyviä saaliita. Normaalisti pyytävillä
saaliit olivat heikonpuoleisia. Katiskoilla pyytävien saa
liit eivät olleet kehuttavia, kun matikat eivät nousseet
kunnolla mataliin lahtiin.

Pilkkijät saivat hyviä kalasaaliita koko talven. Pilkkijöitä oli
varsin runsaasti, vaikkakin Suomi kalastaa tutkimus väit
tää Virolahden vesillä pilkkijöiden vähenneen kolmaso
saan entisestä. Rautasenselälle on tullut itämurretta pu
huva varsin suuri pilkkijöiden joukko, jota tutkimus tuskin
tavoittaa. Osakaskunnille jaettava vesialuekorvaus yleis
kalastusoikeudella kalastavista jaetaan tutkimustuloksen
mukaisesti.

Sydänkylän saama korvaus 2200 euroa vuodessa
tulee putoamaan noin 800 euroon. Vesialuekorvaus on
vuoden 1994 jälkeen Sydänkylässä laitettu aina lyhentä

mättömänä kalaveden hoitoon. Aiem
min osa korvauksesta jaettiin Harva
jan ja Manstuolin teille korvaukseksi
pilkkijöiden ja muiden osakkaiden
tienkäytöstä. Harvajan tiekunnan tah
dosta vuonna 1994 jakoperusteita
muutettiin, se joka käyttää niin maksaa suoraan tiehoi
tokunnalle.

Siian talvikalastus tuotti varsin hyvän saaliin. Loviisien
monttuun 3842 metriin lasketut kuusi kaksipitkää 4245
mm verkkoa antoivat huonoimmalla kokemalla 14 siikaa
ja parhaalla kerralla 39 siikaa, lisäksi tuli kuhia, kampe
loja, taimenia ja simppuja. Verkot koettiin joka toinen
päivä. Kalaveden laatu oli hyvä, verkot pysyivät puhtaina
ja saadut kalat olivat hyväkuntoisia ja hyvän makuisia.

Tuomo Peltola

KALAJUTTUJA

VALOKUVAT: TUOMO PELTOLA

Pentti Posti ja Erkki Raussi talviverkoilla. Yläkuvassa oikealla päivittäinen kalastaja Pasi Peltola Pilkillä.
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KLAMILAN KALASATAMAJA KALANKASVATUSHANKE
Valtuustoseminaarissa 18. päivänä tammikuuta vt. Viro
lahden tekninen johtaja ehdotti Klamilan kalasataman
statuksen muuttamista kalasatamasta pienvenesata
maksi. Kalasatama tuotti viime vuonna kunnalle 17630
euron tappion. Koko olemassa olonsa ajan kalasatama
on ollut tappiollinen.

Pienvenesatamana satamaaltaaseen saataisiin
merkittävä määrä vuokrattavia suurempien veneiden ve
nepaikkoja, joista toimijan kautta kertyisi kunnalle
vuokratuloja. Kalasataman kenttää, kalastajien sosiaaliti
loja ja saunaosastoa voitaisiin hyödyntää matkailupal
veluiden tarpeisiin. Alueelle on kaavailtu matkailuvaunu
jen ja autojen aluetta. Toimijan kautta kertyisi kunnalle
vuokratuloja. Kalankäsittelyhallista voitaisiin tehdä mat
kailua palvelevia tiloja tai vaikkapa venealan ja pienko
neiden korjaajalle huoltohalli. Kunnalle vuokratuloja.

Kalasatamaan suunniteltu öljyntorjuntakaluston
halli voitaisiin jättää rakentamatta. Kunnan osuus kuluis
ta olisi 10 % eli 4050 tuhannen euron säästö. Verkko
hallista tehtäisiin öljyntorjuntapuomien ja muiden tarvik
keiden varasto. Maksullinen pienvenesatama ja matkai
lupalveluiden alue voitaisiin tarvittaessa aidata, pysyisi
paikallinen rahvas ulkopuolella. Avoin Klamilan kalasa
tama olisi menetetty.

Valtuutetut toppuuttelivat hanketta ja 23. päivänä
tammikuuta kunnanhallituksen kokouksessa keskustel
tiin Klamilan kalasatamasta. Kokouksessa sovittiin, että
tämä vuosi on aikaa kehittää kalasatamaa ja pienentää
kalasataman kunnalle aiheuttamia kuluja.

Maaliskuun 20. päivänä kunnanjohtaja Havuaho,
osakaskunnan pj. T. Peltola ja paikallisen kalaosuuskun
nan edustajat tutustuivat Kuusisen kalasatamaan ja sen
toimintaan. Kalastaja Halonen esitteli tilat ja piti esitel
män Kuusisen kalasataman toiminnasta. Merikalasta
jainliiton tiloissa kalasataman yläkerrassa pidettiin pala
veri, jossa Esko Taanila kertoi EteläSuomen kalasata
mien ESKOkehittämishankkeesta. Päätettiin anoa
Sepralta 5000 euroa Klamilan kalasataman kalatalou
delliseen kehittämiseen. Sepran hallitus myönsi rahat.

Sydänkylän osakaskunnan vuosikokous myönsi
25. päivänä maaliskuuta 5000 euron määrärahan Kla
milan kalasataman kehittämiseen ja kalankasvatuslu
pien hankkimiseen osakaskunnan vesille.

Huhtikuun 12. päivälle sovittiin vt. teknisen johtaja
Uskin kanssa Klamilan kalasatamaan kokous, jossa olisi
tarkasteltu kalasataman nykyisiä kuluja, tuloja ja kunnan
eri toimijoiden kanssa tekemiä sopimuksia. Lisäksi olisi
suunniteltu kalastuksen, kalanjalostuksen, kalakaupan ja
kalankasvatuksen edistämistä Klamilan kalasatamassa.
Palaveriin saapui Esko Taanila Porvoosta, Risto Soljento
Kotkasta, osakaskunnan ja kalaosuuskunnan edustajat
paikkakunnalta. Sinne odotettiin kunnan edustajia, joita
ei kuulunut, joten sataman kulujen tarkastelu jäi myö
hempään.

Toukokuun 11. päivänä Taanila, kunnanjohtaja Ha
vuaho, Peltola ja ELYkeskuksen kalatalouspuolen ja ym
päristöpuolen edustajat pitivät palaverin kalasataman
kehittämiseksi ja 400 tonnin kalankasvatusluvan saami
seksi osakaskunnan vesille HavouriRuissaari väliselle
selkävedelle. Nykyisen sijainninohjauksen mukaan pitää
jäädä vähintään 500 metriä lomaasunnon ja kalakas
vattamon välille sekä vedensyvyyden pitää olla yli 10
metriä.

Nykyisten ympäristösopimusten mukaisesti Itä
meren kuormitusta ei saisi lisätä. Hankkeessa tulee esil
le kuormituksen vähentäminen Rautalan selältä ja pois
tokalastuksen aloittaminen Sydänkylässä. Poistokalastus
pitäisi suunnata reheville lahtivesille sijoitettuihin rysiin
uiviin särkikaloihin. Hankkeessa selvitetään, minkä ver
ran poistokalaa vaatii 400 tonnin kasvatuslupa, jotta ra
vinnetase ei nousisi. Kalankasvattajat tarjoavat osakas
kunnalle korvausta 7 cnt/kg kasvattamoiden sijoittami
sesta osakaskunnan vesille.

Ympäristöluvat ja kalakasvattamoiden sijoittamista
koskevat luvat ovat yleensä kymmenvuotisia. Virolahdel
la voidaan nykyisillä pienennetyillä luvilla kasvattaa noin
300 tonnia kirjolohta vuodessa.

Uusi kalankasvattamo työllistäisi paikallisia kalankasva
tukseen, jalostukseen, kuljetukseen ja kauppaan.

Tuomo Peltola

KARTTA: ILKKAAHMAVAARA
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VIROLAHTI 2012
Tämän jutun tiedot on poimittu Virolahden kunnan päättäjil
leen toimittamista asiakirjoista, pääosin tasekirjoista 2011.

Väkiluku Virolahdella oli vuoden 2011 lopussa 3487 henkilöä.
Väestö oli vähentynyt 0,8 %. Syntyneitä oli 31 ja kuolleita 60.
Kuntien välinen nettomuutto oli negatiivinen. Väestö kielen
mukaan: suomi 3312, venäjä 122 (3,7 %), eesti 16, ruotsi 16,
turkki 7, kurdi 7, englanti 5, ukraina 2. Ulkomaan kansalaisia oli
149.

Virolahti kansainvälistyy kovaa vauhtia, kenties sijainti
suurkaupungin lähistöllä ja uusi muuttava väestö, sekä uudet
lomaasukkaat auttavat Virolahden uuteen nousuun vuosi
kymmenten muuttotappion jälkeen. Meneillään on matkailun
kehittämisen hankkeita, Klamilan kalasataman kalastuksen ja
kalankasvatuksen edistäminen tulevaisuuden tarpeisiin, uu
den asuinalueen perustaminen Pajulahteen ja tietenkin Vaali
maan matkailu ja kauppakeskittymän toteuttaminen lähivuo
sina.

Asuntokuntia oli 1632, joista 1001 perhettä. Huoltosuh
de työvoiman ulkopuolinen / yksi työllinen oli 1,6. Eläkeläisiä
oli 33,6 % väestöstä. Kesämökkejä kunnassa oli 1603 kpl. Ta
louskylittäin Virojoki, Klamila, Vaalimaa, Kirkonkylä, Pihlaja ja
Ravijoki suoritettu tarkastelu Klamilan osalta:
asukkaita 695 henkilöä
työvoimaa 308
töissä 273
työttömiä 35
yrittäjiä 53
Maa ja metsätalous 27
eläkeläisiä 213

Virolahden rajavartiosto työllisti viime vuonna 195 ja tulli 112

henkilöä, Harju 42, Rajamarket 28, Ympyrä 15 ja Hallikainen
14 henkilöä. Kunnalla työntekijöitä oli 161 henkeä.

Vuonna 2011 panostettiin koulujen kehittämiseen hen
kilöstön vakinaistamisella ja täydennyskoulutuksella. Miehik
kälässä ja Virolahdella sivistystoimessa työskentelee 89 hen
kilöä. Vakinaisia oli vuona 2010 57 ja vuonna 2011 70 henki
löä. Määräaikaiset vähenivät kolmestakymmenestä kahdek
saantoista. Toivottavasti koulutus seuraa kehitystä ja panostaa
Kaakon kaksikossa kielten opiskeluun.

Klamilan koulussa oli 57 oppilasta, neljä opettajaa,
kaksi avustajaa sekä 1,4 keittiöhenkilöä, jotka tuottivat 17904
ateriaa ja 1076 välipalaa 69 371 eurolla. Oppilaskohtainen
kustannus Klamilan koulussa oli 6138 euroa/oppilas.

Uuden Klamilan koulun ja päiväkodin hankesuunnitel
ma valmistui 15.11.2011 ja Virolahden kunnanvaltuusto hyväk
syi sen 19.12.2011. Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen
alkaa vuonna 2012 tai 2013.

Ministeri Virkkuselle vastattiin, että Virolahti haluaa olla
itsenäinen ainakin vuoteen 2017. Kuntaliitosneuvotteluja voi
daan aloittaa aikaisintaan vuonna 2015. Kotkan malli viisi
kuntaa yhteen ja Haminan kolmen kunnan liitokset tulee sel
vittää molemmat. Nähtäväksi jää määrääkö Henna selvitys
miehen ja mahdollisia pakkoliitoksia.

Virolahden rakennusjärjestys on vanhentunut ja kun
nanhallitus on antanut luvan päivittää rakennusjärjestyksen
nykyisten ohjeiden ja määräysten mukaiseksi. Virolahdelle
valmistui 11 uutta asuinrakennusta, 13 lomaasuntoa, 34 mui
ta uusia rakennuksia ja 92 laajennus ja muutostöitä. Väestö
rekisterikeskuksen rekisteritietojen mukaan Virolahdella on
keskeneräisiä rakennuksia 623 kpl. Arvailujen varassa on,
kuinka monien 1603 lomaasunnon pihapiirissä on luvattomia
rakennuksia/laajennuksia. Pyhtäällä alettiin tarkastamaan.
Hyvää kesää ja rakentakaa lisää, niin kunta saa kiinteistöve
roja.

Tuomo Peltola
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Valtakunnalliset kalastusaluepäivät pidettiin 15.
17.2.2012 Viking Mariellalla. Kalastuslain kokonaisuu
distuksesta oli tilannekatsaus ministeriön taholta. Ka
lastuksenvalvojien pätevyydestä ja pyydysten merkin
nästä ei oltu kuluvan vuoden aikana saatu aikaan ka
lastusasetusta. Kalastuslakiin tehdyt muutokset pyy
dysten merkitsemisestä ja kalastusvalvonnasta astui
vat voimaan 1.4.2012.

Sydänkylässä pidettiin osakaskunnan vuosikokous
25.3.2012. Päätettiin kalastaa "Tiedote kalastajille 2012"
mukaisesti. Silmäkokorajoitukset ja alamitat aiemmin so
vitun mukaisesti kalastettaessa Sydänkylän vesillä.

Hallitus päätti 4.4. kalapyydysten merkinnöistä ja
kalastuksenvalvonnasta. Muutokset astuivat voimaan

5.4.2012. Uuden kalastuslain mukainen kalastuksen val
vonta on päätetty pidettäväksi 3.411. Virolahden kalas
tusalueen osakaskuntien vesillä. Aiemmin kesällä val
votaan Virolahden viehekalastajat. Valvonta on tilattu
EteläSuomen Merikalastajien liitolta hintaan 40 eu
ro/tunti. Kalastusalue maksaa puolet ja kulloinen osa
kaskunta toisen puolikkaan.

Valvontatapahtumassa saattaa olla mukana polii
sin edustaja ja muita virkamiehiä. Osakaskunnan edus
taja on mukana oppaana. Järjestetystä kalastuksenval
vonnasta pidetään pöytäkirjaa ja tiedotetaan ELYkes
kukselle. Muistakaa muuttuneet silmäkokomääräykset ja
pyydysten merkitseminen.

Tuomo Peltola

KALASTUKSENVALVONTA



Kymenlaakson maakuntahallitus
Kymenlaakson maakuntavaltuusto
8.5.2012

Me allekirjoittaneet haluamme tuo
da maakuntahallituksen ja –val
tuuston jäsenten tietoon, päätök
senteon perustaksi sekä taustaai
neistoksi seuraavat alla mainitut
seikat aiheena suunniteltu Harva
janniemenHonkaniemenkankaan
tuulivoimarakentamisen alueva
raus.

Uusiutuvien energiamuotojen käytön li
säämisen taustalla on EU:n asettama
kansallinen velvoite nostaa uusiutuvan
energian osuus energian loppukäytöstä
38% tasolle v. 2020. Tavoitetta pyritään
edistämään myös kaavoitusaratkaisuilla
valtakunnan ja maakuntien tasolla. Hy
väksymme tavoitteen, mutta emme sen
suunniteltua toteuttamistapaa Harvajan
niemellä ja sen pohjoispuolisella alu
eella.

Tuulivoimarakentamisen, jonka
tuottama sähkö on kuitenkin varsin kal
lista ja epäjatkuvaa, imago perustuu
mielikuvaan sen saasteettomuudesta.
Saasteen laajempi määritelmä on:
Saaste on terveyttä ja luontoa vahingoit
tava tai yleistä viihtyvyyttä haittaava aine
ilmassa, vesistöissä tai maaperässä.
Saastekäsitteeseen sisällytetään myös
fysikaaliset eitoivotut tekijät, kuten me
lu, lämpö ja valosaaste, jotka koskevat
myös tuulivoimarakentamista.

Väärin sijoitetulla tuulivoimalalla
voi valitettavasti olla saasteen kaltaisia
funktioita. Tuulivoimaa tulisikin "saas
teettomuuden" sijaan tarkastella "sijoi
tuspaikasta riippuen saasteettomana /
saasteen kaltaisia vaikutuksia aiheutta
vana" rakentamisena.

Hiilipäästöjen vähentämistoimet
ovat teknisen kehityksen vuoksi kuiten

kin jatkuvasti monipuolistumassa, mutta
luontoarvojen vähentyminen jatkuu enti
seen tahtiin. Tuulivoimarakentaminen ei
voi enää lisätä luontoalueiden yleistä
pirstoutumiskehitystä, josta tulisi erityi
sesti huolehtia myös maakuntatasolla.
Voimaloiden edellyttämät leveät huolto
tiet ja sähkön siirtolinjat vaarantavat ko
ko Harvajanniemen kapean metsäalu
een ekologisen yhtenäisyyden.

HARVAJANNIEMEN EKOLOGINEN MERKITYS
Harvajanniemen alue ja luonto on mai
nittu myös maakuntaliiton omissa selvi
tyksessä useasti (Kymenlaakson maa
kuntakaava, maaseutu ja luonto/Perus
selvityksiä). Harvajanniemi on eteläisenä,
rannikolle päättyvänä metsäalueena
tärkeä osa Kymenlaakson laajoja yhte
näisiä metsäalueita. :

"Etelä Kymenlaakson suurten
taajamien pohjoispuolella on laaja ja
kaarimainen vihervyöhyke, joka ulottuu
Valkmusan kansallispuistosta Virolah
den Harvajanniemen ja Siikasaaren ran
nikkoalueelle. Vyöhyke on keskeinen
länsi ja itäsuuntainen viheryhteys (s.
42)". Ekologisten yhteyksien kehittämista
voite on säilyttää em. vyöhykkeiden yh
tenäisyyttä ja kehittää niiden välisiä ver
kostoja.

Ekologiseen merkitykseen on li
sättävä myös alueen paikalliseläimistö.
Voimalamelu jo itsessään heikentäisi
eläimistön elinmahdollisuuksia voimala
alueella. Tuulivoimaloiden on havaittu
tutkimuksissa muuttavan esim. lintujen
ruokailualueiden käyttöä ainakin 800
metrin säteellä (Energiamaakuntakaa
van linnustoselvitys). Paikalliset linnusto
vaikutuksetkin siis ulottuisivat näin ollen
jo yli asumisalueiden, koska kaavoituk
sen pohjana on asumiselle asetettu
vain 500 metrin reunaehto.

Erityisen kapeana aluevaraukse
na, ympärillään pelto ja merialue, Har
vajanniemen voimalaalue raskaine
uusine tierakenteineen heikentäisi erit
täin merkittävästi paikallislinnuston ja
muun eläimistön elinmahdollisuuksia,
koska alueen sivuilta ei yksinkertaisesti
olisi enää löydettävissä korvaavia revii
rejä. Eläimistöltä loppuu tila. Niemialu
een virkistysaluestatus muuttuisi teolli
sen voimalarakentamisen myötä aivan
liian radikaalisti.

LINNUT
BirdLife Suomen mukaan tuulivoiman
suunnittelussa, sijoittamisessa ja raken
tamisessa pitää välttää lintuihin kohdis
tuvia haittavaikutuksia ja tuulivoimalat
tulee sijoittaa linnustollisesti vähäarvoi
sille alueille.
Virolahti taas on Suomessa tunnettu ni
menomaan lintumaakuntana! Voimala
rakentaminen rannikolle uhkaa sekä
arktista hanhimuuttoa, että leveäsiipis
ten petolintujen rannikolla itään päin
suuntautuvaa talvehtimismuuttoa. Suo
men maakotka ja hiirihaukkapopulaa
tiosta voi parhaimmillaan jopa 30  50
% ohittaa muuttomatkallaan Haminan
ja Virolahden rannikon.
Maakuntakaavaa varten on laadittu lin
nustoselvitys, jossa alueen linnustollinen
merkitys on tunnustettu, ja myös todettu
lopullisten vuosittaisten muuttoreittien
riippuvan ratkaisevasti vallitsevista tuu
lista.

ARKTISET LINNUT
Maakuntaliiton linnustoselvityksessä to
detaan: Kymenlaakson rannikko on
merkittävä arktisten lintujen muuttoväylä.
Linnut muuttavat sään mukaan eri kor
keuksilla ja eri reittejä pitkin, toisinaan
muutto siirtyy hyvin kauas sisämaahan

Vireillä olevassa energiamaakuntakaavaehdotuksessa
on suunniteltu tuulivoimalaitosaluetta mm. Harvajan
niemen – Honkaniemenkankaan alueelle. Suunnitel
ma on herättänyt laajaa vastustusta. Vastustajien mie
lestä alueelle sijoitettavat kymmenen tuulivoimalaa
vaikuttavat kielteisesti rannikon maisemaan, luontoon
ja linnustoon sekä niiden muuttoon. Alueen asukkaat
pelkäävät myös tuulivoimaloiden meluhaittoja ja laa
jalti virkistyskäytössä olevan metsäalueen muuttumista
teollisuusalueeksi.

Oheinen kirjelmä on osoitettu kaavan tekijän, maa
kuntaliiton hallitukselle ja valtuustolle ja siinä vaadi
taan alueen poistamista kaavasta.

Kirjelmässä on 125 allekirjoittajaa, etupäässä lähia
lueilla pysyvästi asuvia ja vapaaajan asukkaita. Alle
kirjoittajissa on myös runsaasti muualla asuvia.

Arto Tauria

HARVAJANNIEMEN – HONKANIEMENKANKAAN ALUEELLE SUUNNITELTUA TUULIVOIMALAITOSALUETTA VASTUSTETAAN
RANNANTAIKAA... Numero 2 2012 TOUKOKUU Sivu nro 12



(Maakuntaliiton linnustosrelvitys s.74).
Hanhimuuton kannalta erityisen tärkeitä
ovat Aarholman tienoo sekä Virolahden
Harvajanniemen, Siikasaaren ja Hurpun
niemenkärjet edustoineen.

Maakuntaliiton kanta ainoastaan "erityi
sen tärkeiden" lintumuuttokohteiden ra
jaamisesta pois maakuntakaavasta on
haasteellinen, koska niin paljon "tärke
ää" muuttoaluetta kuitenkin jää alueva
rauksen piiriin. Muuton lopullinen reitti
nimittäin riippuu muuttohetkellä vallitse
vista tuulista, kuten linnustoselvitykses
säkin useasti todetaan. Voimalat olisivat
edelleen joinakin päivinä ja vuosina
"erityisen tärkeällä" muuttoalueella, kos
ka tuulet vaihtelevat. Aluevarauksen 2.5
kilometrin lyhennys ei näin Harvajannie
men osalta ole lintunäkökulmasta riittä
vä.

Birdlife Finlandin mukaan kuiten
kin koko Harvajanniemen aluetta voi
daan "perustellusti pitää yhtenä Suomen
merkittävimmistä lintujen törmäysriskia
lueista, eikä sille yksinkertaisesti voi ra
kentaa tuulivoimaa".

Sekä Tuulivoimayhdistys, että
myös itse energiateollisuus kuitenkin
antavat nekin julkisuudessa ymmärtää,
että linnustollisesti arat alueet tulisi jät
tää voimalarakentamisen ulkopuolelle.
”Tuulivoimapuistojen yksi sijoituskriteeri
on se, että niitä ei sijoiteta lintujen muut
toreiteillä sijaitseville levähdys tai ke
rääntymisalueille eikä muille linnuston
kannalta herkille alueille.” .Anni Mikko
nen, toiminnanjohtaja, Tuulivoimayhdis
tys (HS Mielipide 5.5.2012)

Pyötsaari on aivan selvityksessä
mainitun painopistealueen pohjoisrajoil
la. Pyötsaaren hanhilaskenta oli lintusel
vityksessä mainittuna ajankohtana
(19.5.2004 ) kuitenkin lähes Kellovuoren
tasolla (Pyötsaari 24700 kpl/ Kellovuori
27 400 kpl). Kellovuori on Virolahden lin
tuhavainnoinnin ydinaluetta. Jo ilman
tuulensuunnan muuttumistakin supiste
tunkin aluevarauksen voimalaalue voi
osua keskelle arktisten hanhien muutto
reittiä.

Maakuntaliiton vastineissa lintu
muuttoa sivuavat perusteet koskevat
vain kevätmuuttoa. Syksyisin koillislou
naissuuntainen arktinen muutto kulkee
paljon leveämpänä rintamana. Leveänä
rintamana etenevää syksyistä arktista
muuttoa on selvästi vaikeampaa huo
mioida tuulivoimaloiden sijoituspaikko
jen suunnittelussa kuin kevätmuuttoa.

LEVEÄSIIPISET PETOLINNUT
Alue täyttää kansainvälisen BirdLife in
ternationalin kriteerit koskien kaartele
vien lintujen muuton keskittymistä, jos
sen kautta kulkee säännöllisesti muutto
kaudessa 3000 leveäsiipistä päiväpeto
lintua. Hamina  Virolahden rannikkoa
lueilla tämä on ylittynyt viime vuosina lä
hes kaksinkertaisesti. Asialla on myös
kansainvälinen ulottuvuus, koska myös
Suomi on hyväksynyt Bernin sopimuk
seen liittyvän pöytäkirjan petolintujen
suojelusta.

Virolahdella on laskettu suurin
Suomessa päivän aikana todettu maa
kotkamuutto: 46 yksilöä vuorokaudessa
v. 2003. Kuusi kymmenestä suurimmas
ta maakotkamuutosta on Virolahdelta.
Merikotkan osalta on myös huomioitava
pyrkimykset lajin levittämiseen Itäisen
Suomenlahden kansallispuistoon.

Riski linnustohaitoista on merki
tyksellinen ja toteutuessaan aiheuttaa

merkittäviä imagotappioita voimala
hankkeen puoltajille. Suurisiipiset peto
linnut ovat lintumaailman helmiä, jotka
herättävät ihastusta laajoissa kansalais
piireissä. Petolintujen osalta alueella
nähdään ajoittain myös merkittäviä har
vinaisvierailijoita, kuten käärmekotka, kil
jukotkat tai korppikotkat.

On myös muistettava, että vaikka
törmäysriski on erityisen suuri petolin
nuille, on se sitä myös kuikkalinnuille,
joutsenille, haikaroille sekä kurjille (Lin
nustoselvitys).

Tuulivoiman rakentamisella voi
olla merkittäviä vaikutuksia myös lintu
harrastusmahdollisuuksiin. Lähelle ran
nikon merimuuton tarkkailupaikkaa si
joitettu tuulivoimala voi tuulista riippuen
ohjata muuttoa myös ulommas merelle,
mikä heikentää lintuharrastusmahdolli
suuksia ja tätä kautta myös lintukanto
jen seurannan kannalta tärkeitä muut
toaineistoja ja luontomatkailun edelly
tyksiä (Birdlife). Linnustomatkailu on
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maailmalla kovasti kasvamassa ja asiaa
on huomioitu jo valtakunnallisissa pää
medioissa. Tuulivoimaloiden sijoittami
sen suunnittelussa on otettava huo
mioon myös edellytykset ihmisten mah
dollisuuksiin toteuttaa harrastuksiaan.

Pyötsaaren Tontinvuori esimerkiksi
on mainittu Kymenlaakson lintutieteelli
sen yhdistyksen sivuilla erityisen hyvänä
bongauspaikkana. Nyt Tontinvuoren lä
helle nousisi 200 metriä korkeita tuuli
voimaloita!

VAPAAAJAN JA PAIKALLISEN ASUTUKSEN LIMITTYMINEN
Vapaaajan ja kiinteän asutuksen limit
tyminen toisiinsa on tyypillinen rannik
koalueiden ominaispiirre. Maakuntakaa
vassa on suunnittelun alkaessa v. 2009
(?) asutuksen suhteen asetettu reunaeh
to 500 metriä, huomioiden myös loma
asunnot.

Suunnitteluprosessi on kuitenkin
kestänyt vuosia, ja sen aikana voimala
korkeudet ovat nousseet merkittävästi.
Alkuperäinen 500 metrin reunaehto on
prosessin aikana menettänyt merkityk
sensä ja on vuonna 2012 yksinkertaisesti
liian lyhyt. Voimalakorkeudet nousevat
nykyään jo lähes 200 metriin.

Virossa suojaetäisyydet 3 MW
voimaloihin ovat 1.5 kilometriä  kolmin
kertaiset! Suomi kuuluu Euroopan Unio
niin, eri kohteiden suojaetäisyyksissä pi
tää noudattaa vähintään EU:n alueella
hyväksyttyjä vastaavia etäisyyksiä.

Valtioneuvosto hyväksyi 2009 pe
riaatepäätöksen saariston kehittämises
tä. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä
edistetään mm. asumisen kasvua va
paaajan asunnolla, vapaaajan asumi
sen kehittymistä ykkösasumiseksi ja tä
hän liittyvää rakentamisen ohjausta ja
virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeisiin
vastaamista. Harvajanniemen voimaloi
den vaikutusalueella on useita, paljon
vapaaajan kiinteistöjä sisältäviä saaria,
kuten Kuorsalo ja Pyötsaari ja lukuisia
pienempiä saaria, joille voimalavaiku
tukset ulottuisivat. Puhumattakaan Har
vajanniemen rannikkoalueella olevista
lukuisista vapaaajanasunnoista Klami
lan kalasatamasta niemen kiertäen
Mäntlahden Kylänlahdelle saakka.

Työajan pidentämispaineiden,
työssä jaksamisen sekä työtahdin kiristy
misen myötä on kohtuutonta ajatella, et
tä kalliiden ja suuria henkilökohtaisia
tunnearvoja sisältävien vapaaajan
asuntojen peruskäyttötarkoitusta lähde
tään voimalarakentamisella vaaranta

maan. Ne on hankittu lepoa, työstä pa
lautumista ja virkistystä varten. Asia tulisi
huomioida kaikella mahdollisella pai
noarvolla voimalarakentamisen poliitti
sessa ohjauksessa, ja liittää myös työ
ajan pidentämiskeskustelujen asiayhtey
teen.

Voimalaalueen välittömässä läheisyy
dessä on myös runsaasti pysyvää asu
tusta, joissa ympäristö ja meluhaitat
koetaan ympärivuotisina.

Kansalaisten huoli asuinalueidensa
kohtalosta sivuaa syviä kansalaisten pe
rusoikeudellisia kysymyksiä, kuten de
mokratiaa, yksityisomaisuuden suojaa ja
tasapuolisuutta, ja sillä on ulottuvuuksia
koko yhteiskunnalliseen perusluotta
mukseen. Asia tulee ilmi mm. keskuste
lufoorumeilla, yksityisissä keskusteluissa
ja lukuisissa kaavamuistutuksissa.

Jo rakennetuille alueille tuulivoi
maa rakennettaessa kaikki nämä on
gelmat ovat poissa tai ovat lievempiä.
Voimalarakentamisen keskittäminen ra
kennetuille alueille ratkaisisi paitsi käy
tännön haittoihin liittyviä ongelmia, myös
monia asiaan kuuluvia yhteiskunnalli
seen perusluottamukseen liittyviä ongel
mia. Tarastin selvitystyön valmistuttua
voimalarakentamista nimenomaan jo
rakennetuille alueille tullaan lähiaikoina
myös merkittävästi helpottamaan.

VOIMALAMELU
Tuulimyllyjen aiheuttama melu on stres
saavaa saastetta, jonka ihmiset ja eläi
met luonnossa kokevat epämiellyttävä
nä ja häiritsevänä. Sen häiritsevyyteen
on kaavoituksen sijoittumisessa kiinnitet
tävä erityistä huomiota.

Alueilla, joita kaavoitetaan perin
teistä korkeampia myllyjä varten, melun
leviämisestä tai kyseisten myllyjen ää
niominaisuuksista ei ole olemassa riittä
vää tutkittua tietoa. Siksi myllyjen sijoituk
sissa ja suojaetäisyyksien määrittelyssä
tulee käyttää riittävän turvallista varmuut
ta, jotta äänitasot vakituisen – ja loma
asutuksen suhteen pysyvät varmasti sal
littujen rajojen alapuolella  kaikissa ti
lanteissa. Tanskassa on esim. kiristetty
melunormeja nimenomaan matalataa
juisen melun osalta, joka tunkeutuu ra
kennusten sisään. Nykytiedon valossa ei
3MW:n turbiineita tulisi sijoittaa alle 1,5 –
2 km asutuksesta.

MAISEMAHAITAT
Pienipiirteistä ja rikkonaista rannikon

saarimaisemaa pidetään visuaalisesti
erittäin herkkänä maisemaympäristönä.
Maakuntaliitto totesi tämän jo itsekin
vuoden 2007 kaavoituskatsauksessaan:
"Harvajanniemen kohteella on maise
mallisia arvoja ja näkyvyys saaristo ja
merimaisemassa on merkittävä huo
mioonotettava tekijä" (kaavoituskatsaus
2007).

Tuulivoimalat on voitu aiemmin
maiseman puolesta rinnastaa esim.
tehtaan piippuihin, mutta nykyisillä voi
malakorkeuksilla sekin vertaus ontuu.
Voimalarakentamisessa luonnonmaise
ma leimautuu tekniseksi tuotantomaise
maksi. Selkeällä säällä tuulivoimaloista
erottaa ainakin 510 km säteellä rootto
rin lavat, joiden näkyvyys vielä korostuu
pyörimisen vuoksi. Tornit erottuisivat
ihanneoloissa ainakin 20  30 km
päästä ja niiden vaikutusalue olisi sato
ja neliökilometrejä.

120 metrin voimalakorkeuksilla
maisemahaittojen on useilla tutkimuk
silla todettu ulottuvan ainakin 57 km
päähän laitoksista. Nyt puhutaan 180
metrin kokonaiskorkeuksista ja visuaali
sesti herkästä maisemasta.

Tanskalaisessa selvityksessä ko
konaiskorkeudeltaan 90 m korkeat tuuli
voimalat ovat 3 km säteellä kaikentyyp
pisissä maisemissa dominoiva ele
mentti. Harvajanniemen voimalakorkeu
det ovat kaksinkertaisia, joten voitaneen
puhua maisemadominoinnista ainakin
6 km säteellä, ja kyse on maisemalli
sesti herkästä alueesta.

Pyötsaaren kohdalla maisemae
täisyys voimaloista on lyhimmillään alle
1.5 kilometriä. Kaavavastineiden mu
kaan voimaloista ei aiheudu saarelle
merkittävää maisemahaittaa. Myös
Kuorsalon valtakunnallisesti arvokas
maisemakohde on edelleen voimaloi
den ns. dominanssialueella.

Maisemallisesti Harvajanniemen
alue on erittäin ongelmallinen, koska se
on pienipirteistä rannikkoaluetta ja lä
histöltä löytyy paitsi luonnonmaisemia,
myös kulttuurimaisemia, perinnemaise
mia, kansallismaisemaa, lukuisia mai
semallisista syistä suojeltuja luonnon
suojelualueita sekä valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittäviä rakennet
tuja kulttuuriympäristöjä.

HARVAJANNIEMI JA NIEMIKÄSITE
Harvajanniemen osalta maakuntakaa
vassa itse käsite ”niemi” on tulkittu eri
koisella tavalla. Harvajanniemen alu
eesta puhuttaessa ja karttoja tulkiten
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”niemi” käsittää alueen, joka alkaa Kla
milan kalasatamasta kiertäen rannikkoa
aina Mäntlahden Kylänlahden pohjuk
kaan asti.
Niemellä tarkoitetaan mantereesta me
reen pistävää laajaa maaaluetta. Sen
vastakohta on lahti. Harvajanniemen
voidaan siis perustellusti katsoa maan
tieteellisesti alkavan Mäntlahden ranni
kolta ja jatkuvan vähintään Klamilanlah
delle asti.

Maakuntaliitto taas tulkitsee Har
vajanniemeä suppeammin, jättäen yli
puolet niemimaan pintaalasta niemi
käsitteen ulkopuolelle. Voimalat olisivat
kuitenkin lyhennyksestä huolimatta
edelleen niemialueella. Toisaalta, Maa
kuntaliiton luontoselvityksessä Harvajan
niemen alue on kuitenkin taas mainittu
käsittämään koko niemialuetta (Kymen
laakson maakuntakaava, maaseutu ja
luonto/Perusselvityksiä).

LOPUKSI
Ymmärrämme tiheästi asuttujen maa
kuntien ongelman EU:n ja valtioneuvos
ton asettamien uusiutuvien energiata
voitteiden saavuttamisessa. Hankkeita
suunnittelevien viranomaistahojen ja
tuulivoimarakentajien tulisi kuitenkin ym
märtää, että tuulivoiman imago ympä
ristölle ystävällisenä energian tuotanto
muotona ei yksinkertaisesti tule kestä
mään väkisin sijoittamista sopimattomil
le alueille, varsinkin, kun Tarastin selvi
tystyön myötä sijoittamista jo rakenne
tuille alueille ollaan merkittävästi helpot
tamassa ja suosittelemassa.

Vaihtoehtona tuulivoiman raken
tamiselle tulisi suhteellisen tiheästi asu
tulla Kymenlaakson alueella panostaa
enemmän bioenergian käyttämiseen
energiantuotannossa.

Tuulivoimarakentamista esittele
vissä julkaisuissa korostamalla koroste

taan maisema, melu ja muiden ym
päristöhaittojen poistamista oikeanlai
sella voimalasijoittelulla ja aluevarauk
silla. Nämä ohjeet ja yleisesti korostetut
seikat tulisi myös toteuttaa käytännössä.

Tuulirakentamisen on kohennet
tava omaa profiiliaan. Sen menestymi
nen on mahdotonta, jos melu, maise
ma ja luontoarvohaittoja ei oteta vaka
vasti ja niitä ei pyritä torjumaan enna
kolta. Kansalaisten epäoikeudenmukai
sina pitämät ratkaisut tulee olla tuulivoi
marakentamisen kehittämisen kulmaki
venä ja perustana.

Demokratia tarkoittaa kansalais
ten valtaa, ei organisaatioiden, ei me
dian eikä energiayhtiöiden valtaa. Tätä
yhteiskunnallista perusarvoamme on
kunnioitettava myös käytännön tasolla,
erityisesti silloin, kun kansalaiset sitä
vaatimalla vaativat.
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LIITTEET
1. Havainnekuva HarvajanniemenHonkaniemenkan
kaan tuulivoimaloiden korkeudesta.( kts ed aukeama.)
2. Vaihtoehto tuulivoiman rakentamiselle: Bioenergian
käyttö energiantuotannossa toisi työtä ja toimeentuloa
Kaakonkulmalle
3. Tuulivoimakuva maantiealueelta (Weckman)

LIITE 2 Vaihtoehto tuulivoiman rakentamiselle

BIOENERGIAN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA
TOISI TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA KAAKONKULMAL
LE
Merkittävästi edullisempana ja tehokkaampana sekä
ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona tuulivoiman li
särakentamiselle tulisi erityisesti Haminassa vihdoin pa
nostaa bioenergian käyttämiseen sähkön ja lämmön
tuotannossa. Tällä hetkellä julkisia kiinteistöjä, kerrostalo
ja ja omakotitaloja sekä teollisuuden tuotantotiloja ja
halleja lämmitetään öljyllä, maakaasulla ja sähköllä se
kä pienimuotoisesti hakkeella ja/tai klapeilla. Haminas
sahan ei ole vielä ainuttakaan bioenergiaa käytävää
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta. Haminassa ol
laan auttamattomasti jäljessä EU:n asettamasta kansal
lisesta velvoitteesta nostaa uusiutuvan energian osuus
energian loppukäytöstä 38 % tasolle v. 2020 mennessä.
Investoimalla tuulivoimaan ei päästä lähellekään kan
sallista velvoitetta.

Investoimalla tuulivoimaa huomattavasti edulli
sempaan bioenergian käyttämiseen sähkön ja lämmön
tuotannossa Haminalla on mahdollisuus nostaa uusiu
tuvan energian osuus energian loppukäytöstä velvoit
teen edellyttämälle tasolle. Lupaasiat ja ympäristövai
kutukset ovat ratkaistavissa ilman kaavoitus ja vali
tusongelmia. Toteutetut esimerkkikohteet kohteet löytyvät
läheltä esim. Lappeenrannasta, Kouvolasta ja Kotkasta.

Bioenergialla tuotetun sähkön investointikustan
nus on alle kolmasosa vastaavasta tuulivoimainvestoin
nista. Miksi pitäisi kovalla kiireellä ja asioita selvittämättä
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tukea ja käyttää
kohtuuttomasti yhteiskunnan verorahoja kannattamatto
maan ja toimijoidenkin kannalta riskiinvestointeihin,
tuulivoimaan.

Kaakonkulmalla tarvitaan investointeja, jotka il
man tai yhteiskunnan verovarojen kohtuullisella tuella
nykytilanteessa lisäävät vientiämme ja/tai vähentävät
tuontiamme tavalla tai toisella ja parantavat talouttam
me kääntämällä vaihtotaseemme positiiviseksi. Bioener
giaa käyttävät sähkön ja lämmön tuotantolaitokset ovat
merkittävästi edullisempia, ympäristöystävällisiä ja ilman
tukeakin kannattavia energiainvestointeja, jotka oikeasti
toisivat työtä sekä toimeentuloa rakentamisen ja laitos
ten käytön aikana Suomeen ja erityisesti Kaakonkulmal
le. Tuulivoimainvestointihan työllistäisi vain rakentamisen
aikana ja siitäkin suurin osa menisi ulkomaille. Käytö
naikainen työllistävyys olisi vähäistä.
Odotamme Kymenlaakson liitolta asianmukaisia kan
nanottoja, kaavaehdotuksia, poliittista ohjausta ja pää
töksiä, jotka edesauttavat vain niitä energiainvestointeja,
joilla on oikeasti kestävät, tuottavat ja koko elinkaaren
aikana kannattavat perusteet.

LIITE 3
(Kuva ei julkaistavissa tekijänoikeudellisista syistä)
Kuva: Onnistunutta voimalasijoittelua. Rakennettava E7
moottoritietä kutsutaan myös nimellä "vihreä valtatie".
Rakentaminen teiden varsille ilmeisesti tulee Tarastin
selvitystyön myötä lähiaikoina huomattavasti helpottu
maan. Lintu, maisema ja meluhaittioihin on näin lä
hiaikoina tulossa kaikkia osapuolia tyydyttäviä, saas
teettomia ja ympäristölle reilusti ystävällisempiä mah
dollisuuksia, jotka samalla myös tukisivat vihreän valta
tien mielikuvaprofiilia.
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Kiusaaminen on yleistä eurooppalaisissa kulttuureissa.
Suomessa kiusaaminen on saanut viime aikoina pal
jon julkisuutta Hilkka Ahteen tehtyä rikosilmoituksen
poliisille henkisestä väkivallasta työpaikallaan AKT:ssa.
Kiusaamista eli henkistä pahoinpitelyä esiintyy pienis
sä suljetuissa yhteisöissä kuten koulut, työpaikat, us
konnolliset yhteisöt ja pienet kyläyhteisöt. Kiusaamista
voi esiintyä myös naapurustossa tai perheen keskuu
dessa. Kiusaamisen taustalla on useimmiten negatiivi
set tunteet kuten kateus ja pelot.

Henkinen pahoinpitely ilmenee monella tavalla. Se
voi olla muilta piilotettua piikittelyä tai kanssa ihmis
ten korville tarkoitettua äänekästä haukkumista,
kiusattavan maineen tai aseman lokaamista levittä
mällä vääriä tietoja hänen puheistaan ja tekemisis
tään. Henkistä pahoinpitelyä on selän takana puhu
minen, juoruaminen, mustamaalaaminen, kritisointi
ja huomiotta jättäminen ja eristäminen muusta yh
teisöstä.

KATEUS
Freudin mukaan kateus syntyy siitä, kun ihminen vertaa
itseään toiseen ihmiseen ja haluaa saada jotain sellais
ta, mitä toisella on. Kateutta esiintyy yksilöiden, ryhmien,
yhteisöjen ja jopa kansojen välillä. Kateus liittyy itsetun
toon. Itsetunnolla tarkoitetaan jäsentynyttä käsitystä
omasta olemassaolosta sekä yksilön ja ympäristön väli
sen suhteen tasapainoa. Itsetuntonsa vahvistamiseksi
ihminen arvioi ja vertaa itseään, tavoitteitaan ja odotuk
siaan ympäristöönsä. Itsetunnon vahvuus vaikuttaa ka
teudesta aiheutuvasta ahdistuksesta selviämiseen.

Professori Liisa KeltinkangasJärvisen mukaan it
setunnoltaan vahva ihminen näkee toisen ihmisen
osaamisen, antaa tälle tunnustusta ja arvoa. Hän kyke
nee ihailemaan toista ihmistä ja asettamaan itselleen
auktoriteetteja ilman, että on riippuvainen niistä tai nii
den olemassaolo uhkaa häntä itseään. Hän arvostaa it
seään sekä osaamistaan ja ymmärtää, ettei hän ole ai
noa, joka osaa tai jota tulee arvostaa.

Minuuden kehittyminen ja minän kypsyys vaikut
tavat sosiaalisessa yhteisössä toimimiseen ja siihen, mi
ten toisia ihmisiä kohdellaan, kirjoittaa Liisa Keltin
kangasJärvinen kirjassaan Hyvä itsetunto. Aikuinen ih
minen on riippumaton ympäristön rooliodotuksista, eikä
hän jatkuvasti pohdi elääkö hän hyväksyttävällä tavalla
ja mahdollisimman samalla lailla kuin muut. Ihmisellä,
joka jatkuvasti painottaa itsensä ja muiden ihmisten sa
manlaisuutta ja jota yleisestä ajattelutavasta poikkeami
nen pelottaa, ei ole kovin itsenäistä ja eriytynyttä minää.

Ihmiset käyttäytyvät eri tavoin ollessaan kateellisia. Ilkeä
mielinen juoruilu on esimerkki kateudesta. Esimerkiksi
naapurissa asuu rikas mies, josta jatkuvasti juoruillaan,

mutta hänestä ei koskaan ole mitään hyvää kerrottavaa.
Hänen arvonsa on kielletty ja mitätöity tai hänelle on
asetettu jokin epäedullinen ominaisuus, jolloin kateelli
nen ihminen on saanut oikeutuksen kiusaamiseen.

Syntipukkiajattelu on kiusaamisen muoto, joka on
seurausta kateudesta ja halusta mitätöidä toinen ihmi
nen sekä kyvyttömyydestä/haluttomuudesta käsitellä
ongelmia. Luokassa, työpaikalla tai kyläyhteisössä on ih
minen, jota syytetään milloin mistäkin. Syntipukkiilmiös
sä yhteisö hakee syyllisen selvittämättömiin ongelmiin,
joita ei haluta tai voida käsitellä.

Ihmiset toimivat kahdella eri tavalla joko kieltei
sesti tai myönteisesti ollessaan kateellisia. Naapuri ostaa
uuden auton tai menestyy jossain toiminnassaan. Kiel
teisesti suhtautuva toivoo, että naapurin uusi auto ha
joaisi tai hän yrittää kaikin keinoin tuhota naapurin toi
minnan. Myönteisesti toimiva päättää hankkia vielä hie
nomman auton tai ponnistelee niin, että onnistuu vielä
kin paremmin kuin naapuri. Onko toisen mitätöiminen
helpompaa kuin se, että ponnistelee ollakseen naapuri
aan parempi?

ITSENSÄ KEHITTÄMINEN
Kiusaamisen ehkäisemisessä psyykkinen työ on oleellis
ta. Psyykkinen työ eli sisäinen itsesäätely on kaikkea sitä
toimintaa, joka tapahtuu ihmismielessä ja jolla on tar
koitus poistaa mielipahaa ja pitää yllä tasapainoa tai
saavuttaa takaisin menetetty tasapaino. Psyykkistä työtä
on esim. kun ihminen käy läpi suruaan, menetyksen ai
heuttamaa tuskaa tai jokapäiväisiä pettymyksiä ja pa
hanolon tunteita.

Aikuisen ihmisen tasapainon perusta on kyky
psyykkiseen työhön. Sosiaalisessa yhteisössä eläminen
tuottaa jatkuvasti pettymyksiä, vastoinkäymisiä ja tör
mäyksiä muiden ihmisten kanssa. Ihminen joutuu aina
pettymysten ja vastoinkäymisten jälkeen palauttamaan
tasapainonsa ja itsentuntonsa. Jos ihminen ei kykene
psyykkiseen työhön ja itsensä tasapainottamiseen, joh
taa se monenlaisiin ongelmiin. Esim. pahanolon tunne,
jota ihminen ei pysty käsittelemään, purkautuu usein vä
kivaltaisena käyttäytymisenä.

Elämä yhteisössä saattaa olla vaikeaa, mutta teki
sikö toisen kunnioittaminen siitä helpompaa, jospa hy
väksyisi lähimmäisen sellaisena kuin hän on, erilaisena
persoonana kuin mitä itse on, rikkautena. Meistä jokai
sesta löytyy sekä hyviä että huonoja puolia. Mitä, jos
pyrkisimme näkemään kanssaihmisissä myös heidän
hyvät puolensa?

Työterveyslaitoksen kehittämiskonsultti Susanna Lundell
kehottaa meitä olemaan kiitollisia, sillä se on hänen
mukaansa tehokas vastalääke kateudelle. Kun kateelli
nen kiinnittää huomiota siihen, mitä itseltä puuttuu niin
kiitollinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, mitä elä

HENKINEN PAHOINPITELY
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mä on omalle kohdalle suonut ja iloitsee siitä. Kun ihmi
nen kehittyy ja oppii, tarkoittaa se hyvän sisäistämistä.
Kun ihminen sisäistää hyvän, se hyvä onkin sisällä eikä
itsen ulkopuolella ja silloin ei tarvitse niin paljon kadeh
tiakaan muita ihmisiä, kertoo Susanna Lundell kirjas
saan Kateus työyhteisössä.

Työnohjaaja ja kouluttaja Matti Nokela kiteyttää
myönteisen ajattelun muutamaan sanaan, ”ei vatkata
vanhaa, vaan vispataan uutta”. Hän kehottaa ihmisiä
olemaan iloisia, sillä se ei maksa mitään ja muistuttaa
Veikko Lavin sanoin, että ”jokainen ihminen on laulun ar
voinen”.

Mervi Hyppänen

NIISTÄMINEN
Ennen aikaan suomalaisissa työyhteisöissä puhuttiin
kiusaamisen sijaan niistämisestä tilanteissa, jolloin yh
teisön mielestä joku henkilö oli kyseenalaistanut vallitse
via käytäntöjä, toiminut niitä vastaan tai yrittänyt muuttaa

niitä. Niistämisen seurauksena kiusatun olisi pitänyt ym
märtää muuttaa toimintaansa.

Niistettävän leimaamiseksi hänestä sepitettiin
tarinoita, jotka liittyivät hänen persoonallisuuteensa, toi
mintaansa ja työskentelyynsä. Hänen mainettaan mus
tamaalattiin ja hänestä juoruiltiin. Hänen puheensa ja
toimintansa tulkittiin tahallisesti väärin. Uhrin persoonalli
sista ominaisuuksista, asemasta, käyttäytymisestä ja toi
minnasta kehiteltiin tarinoita, joilla pyrittiin kyseenalaista
maan hänen pätevyytensä ja sopivuutensa työhön ja
luotettavuutensa työyhteisön tai muun yhteisön jäsene
nä.

Pelotteluilla, uhkailuilla ja vihjailuilla niistettä
vän tilanteen ja aseman uskottiin käyvän työyhteisössä
yhä ongelmallisemmaksi ja heikommaksi, jollei hän
suostunut muuttamaan suhtautumistaan tai käyttäyty
mistään esitettyjen vaatimusten mukaiseksi.

Työpaikkakiusaaminen kiellettiin lailla vuoden 2003
alusta (Työturvallisuuslaki 738/2002)

HIEMAN TALOUSASIOITA
Tätä lehteä tehdessä tuli ilmi, että Mäntlahdessa kerro
taan Rannantaikaa lehdessä julkaistavan vain juttuja,
jotka Tuomo Peltola hyväksyy. Tuomo on kuulemma leh
den rahoittaja ja lehdessä ei sen vuoksi voi julkaista
esim. tuulivoimaa vastustavia juttuja. Lehden toimitus ih
metteli moista perätöntä huhua, ketä ja mitä tarkoitus
periä se palvelee. Jutun alullepanijan olisi kannattanut
tutustua lehden aikaisempiin numeroihin, niin hänelle
olisi selvinnyt, että lehdessä on julkaistu mm. sekä tuuli
voiman vastaisia että myönteisiä kannanottoja. Rannan
taikaa lehden tehtävä on tiedottaminen. Kuten monesti
on kerrottu se on täysin riippumaton lehti, jossa julkais
taan kaikki jutut mitä lehteen tulee, riippumatta siitä, mi
tä mieltä toimitus tai Tuomo on.

Lehti tehdään talkootyönä eikä sen tekijöille tai kirjoittajil
le makseta palkkaa, joten lehti ei tarvitse rahoittajaa.
Lehden painatus ja postitus maksavat, mutta kulut on
pystytty peittämään lähes kokonaan jäsenmaksuin sekä
julkaisutoiminnasta saaduin tuloin. Sydänkylän osakas
kunta on käyttänyt lehteä tiedotuslehtenään ja maksa
nut jäsenilleen postitetun toukokuun lehden kulut Sy
dänkylän osalta, Rannataikaa väki ry maksaa toukokuun
lehden painatus ja postituskulut omalta osaltaan. Kujan
suun baariin vuoden aikana toimitetun, jokaisen nume
ron kolmenkymmenen lehden painatuskulut, Sydänkylän
osakaskunta on myös maksanut.

Rannantaikaa lehden vuoden 2011 painatus ja posti
tuskulut olivat yhteensä 1906,14 euroa. Muita kuluja leh
dellä ei ollut.

Sydänkylän osakaskunta maksoi saamiensa lehtien pai
natus ja postituskulut yhteensä 676,30 euroa eli noin 84
euroa Kujansuuhun vuoden mittaan toimitetuista 120
lehdestä ja 592,30 euroa Sydänkylän osakaskunnan jä
senille toukokuussa postitetusta vajaasta 400 lehdestä.
Rakilan osakaskunta maksoi yhteensä 60 euroa Rakilan
kyläläisille vuoden 2011 aikana postitetuista lehdistä.

Jäsenmaksuja yhdistys keräsi vuonna 2011 yh
teensä 552 euroa. Lehdellä oli lisäksi 14 tilaajaa ja he
maksoivat tilausmaksuja yhteensä 252 euroa. Kun Sy
dänkylän painatus ja postituskulujen, jäsenmaksujen ja
tilausmaksujen sekä Rakilan osakaskunnan yhteen las
kettu summa 1540,30 euroa, vähennetään 1906,14 eu
rosta, jäljelle jää 365,84 euroa. Virolahden kunta tilasi
vuonna 2011 15 kpl lehden jokaista numeroa, yhteensä
60 lehteä ja maksoi niistä 150 euroa. Kun 365,84 vä
hennetään vielä Virolahden kunnan maksama 150 eu
roa jäljelle jää 215,84 euroa. Se katettiin Haminan kau
pungin yhdistykselle myöntämällä toimintatuella.

Kaikki yllä mainitut luvut ovat kenen tahansa tarkistetta
vissa yhdistyksen kirjanpidosta, jota säilytetään Rantaitu
valla.

Mervi Hyppänen
Rannantaikaa väki ry:n rahastonhoitaja



Mäntlahden Rantaituvalla vietetään vuoden tauon jäl
keen jälleen Kylämaailmassa juhlaa. Juhla on kolmi
päiväinen, yksi viikonloppu aamusta iltaan ystävyyttä
ja yhteistyötä yli rajojen. Tervetuloa myös talkoisiin!

Viime vuonna kotkalaiset muusikot järjestivät tukikonsertin
"Mäntlahti Rock" Rantaituvalla, jotta KM festivaalit voitaisiin jat
kossa järjestää vuoden 2010 tapahtuman taloudellisten tap
pioiden jälkeen. Olemme saaneet rahoitusta tänä vuonna
Opetusministeriöltä ja Haminan kaupungilta, joten viereisen
ohjelman mukainen edellistä festaria vastaava tasokas ohjel
misto pystytään tuottamaan.

Viereisellä sivulla esitetty ohjelmamme on alustava, sil
lä rahoitusjärjestelyjen johdosta sopimusten tekeminen artis
tien kanssa on viivästynyt, joten muutoksia saattaa tulla.

Ilkka Ahmavaara
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MÄNTLAHDEN RANNANPOJAT RYTIEDOTE 1.6.2012
Toivolassa on biljardipöytä. Korona ja pingispöytä
ovat myös käytettävissä. Jos peliintoa löytyy, niin ota
yhteyttä puheenjohtajaan.

Luontopolku Kodalle on käytettävissä. Merk
kaa käynti vieraskirjaan. Kiintorastit ovat käytettävis
sä, jos kartta hukassa niin uusia voi kysellä puheen
johtajalta.

Jäsenmaksu vuodelta 2012 on 10 euroa/jäsen
(alle 15 vuotiaat ilmaiseksi). Jäsenmaksua on koro
tettu ylläpitokulujen nousun takia. Jäsenmaksun voi
maksaa tilille 41087026886 EteläKarjalan Säästö
pankkiin. Maksun voi suorittaa myös johtokunnan
jäsenille. Hoidathan maksun heinäkuun loppuun
mennessä.

Rannanpoikien logolla varustettuja lippalakke
ja 12euroa/kpl on saatavilla puheenjohtajalta.

Metsästysseura aloittaa ammunnat Toivolassa
sunnuntaisin kello17.00

Toivolaa vuokrataan edullisesti eri tilaisuuksiin seu
raavin hinnoin:
• kokous 30 euroa • juhlatilaisuudet jäseniltä 100
euroa ja muilta 120 euroa • lisävuorokaudet 30
euroa/vrk

Kyselyt ja varaukset puheenjohtaja Jouko Sahala
0500 554520. HUOM! Monitoimitilan (nylkykatos)
talkoot alkavat kesällä.

Tulevista tapahtumista ilmoitetaan erikseen.

KKYYLLÄÄ MMAAAAIILLMMAASSSSAA 22001122
Heinäkuun 20. ‐ 22. päivinä FESTIVAALI Mäntlahti

ALUSTAVA OHJELMA:
• 20.7. Perjantai klo 18 ROOTSILTA (liput 10,)
 Hoobee+ (Irwin Goodmanin musiikkia)  Steam (New
Orleans rhythm n blues)  The Bigheads (Rhythm n blues)

• 21.7. Lauantai klo 14 VENÄJÄ+SUOMI (liput 10,)
 Hasse Walli & Nameless  Santtu Karhu Ensemble 
Arto Rinne ja Sattuma  Lake Meets River  D'airot 
Ressu teatteri.

• 22.7. Sunnuntai klo 12 LASTENPÄIVÄ (vapaa pääsy)
Lapsille monipuolista ohjelmaa, työpajoja, kilpailuja,
musiikkia, mahdolllisesti Purkkiorjat orkesteri (omassa lie
messään).
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Tänä lyhyenä aikana, jonka olen Haminan kulttuurisih
teerin tehtävää hoitanut, on piskuinen Mäntlahden kylä
profiloitunut mieleeni erityisen kulttuuripainotteisena
kylänä. Mäntlahti on suosittua kesänviettoaluetta, mut
ta jos verrataan talviaikaan kylästä laskettavien savu
jen määrään, on kulttuuritapahtumien tuotanto valta
vaa.

Viehättävän kyläraitin varteen sijoittuu kaksi "kulttuuri ja
toimintakeskusta": Toivolan kylätalo ja Rantaintupa, valta
kunnallisestikin tunnetun kuvanveistäjä Sulo Mäkelän
(18961978) asuinpaikka Riissuo sekä Herman Poelmanin
ITEtaidepiha. Vuosittain tuotetaan Rantaintuvan viehättä
vässä miljöössä poikkitaiteellinen kesäfestivaali ja uuden
vuoden tapahtuma. Kesällä 2011 juhlistettiin kylässä eri
laisin tapahtuman kokonaisen viikon ajan Sulo Mäkelän
syntymän 115vuotisjuhlaa ja juhlavuosi poiki myös Sulo
Mäkelä Seuran perustamisen.

Alue elää historiastaan ja yksi Mäntlahden hieno
erikoisuus ovat oman kylän historiasta innoituksensa
saavat kesänäytelmät, joita Kyläteatteri Marmut tuo näyt
tämölle säännölliseen tahtiin. Tärkeä yhteinen tekeminen
on myös tämä kylälehti. Tuotantoja ei synny ilman aktiivi
sia tekijöitä. Niissä jokainen tekee sitä mitä osaa ja jo
kaisen työ on yhtä arvokasta. Mäntlahdessa hirvimiehet
kin näyttelevät, mutta joukon ollessa pieni on yksien ih
misten harteilla välillä paljon työtä.

KESÄASUKKAISTA AKTIIVEJA?
Valtakunnallisesti on havaittavissa pieni maaseudulle
muuttoaalto, kun toisaalta aikanaan työn perässä kau
punkiin muuttaneet eläköityvät ja palaavat synnyinseu
duilleen eläkevuosia viettämään. Toisaalta nuoremmat
ihmiset hakeutuvat samaan suuntaan etätyömahdolli
suuksien parannuttua ja omatahtisemman elämän hou
kuttelemina. Näissä ihmisissä on paljon aktiivisuutta ja
osaamista, jos heidät vain osataan ottaa kyläyhteisöissä
innostavasti vastaan ja vetää mukaan toimintaan. Ehkä
Mäntlahdenkin kesäasukkaista osa haaveilee myös py
syvämmästä mahdollisuudesta sijoittua kauniin kyläraitin
varrelle?

TUKEA KYLIEN KULTTUURITOIMINTAAN
Kunnallisten kulttuuripalvelujen näkökulmasta kulttuurin
saatavuus ja saavutettavuus on todella iso haaste. Sen

vuoksi kylien omavoimainen kulttuuritoiminta on erityisen
tärkeää, sillä kannettu vesihän ei kaivossa pysy, eikä yk
sittäisten esiintyjävierailujen  niin mukavia kuin nekin
ovat  vaikuttavuus ole samaa luokkaa kuin vaikkapa
säännöllisen kyläteatteritoiminnan tai vuosittain toistuvan
festivaalin, joka itse rakennetaan ja joka tarjoaa yhteistä
mielekästä tekemistä pitkäksi aikaa.

Kulttuuripalvelut on pyrkinyt innostamaan kyliä
kulttuuritoimintaan "korvamerkkaamalla" pienen sum
man vuosittaisista avustusrahoista kylien kulttuuritoimin
nan aktivoimiseen pyrkiville aloitteille. Tänä vuonna tällai
nen avustuspainotus oli käytössä ensimmäisen kerran.
Avustusten hakuaika on vuosittain maaliskuussa.

HAMINAVIIKKO KYLISSÄ
Viikolla 24 (11.17.6.) vietetään Haminaviikkoa. Sitä ideoi
maan on vedetty mukaan erityisesti kylä ja asukasyh
distyksiä, sillä viikon idea on tuoda haminalaista teke
mistä ja osaamista esille myös maantieteellisesti laajasti,
ei vain keskustassa.

Mäntlahti otti ensimmäisenä haasteen vastaan ja
viikolla toteutuu Kulttuuria kylissä retkipäivä, jossa Mänt
lahti, Kannusjärvi ja Kitula ovat mukana  kaikki kulttuuri
pitoisella ohjelmalla. Retkipäivä ei ole suunnattu vain
bussikyydillä kyliä kiertäville, vaan eri kylien tapahtumiin
ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kylän asukkaat ja ke
säasukkaat.

Toivotan kaikille mäntlahtelaisille aurinkoista ja ihanaa
kesää ja toivottavasti nähdään sunnuntaina 17.6.!

Sari Kinnunen, kulttuurisihteeri

MÄNTLAHTI  KYLÄ TÄYNNÄKULTTUURIA
SARI KINNUNEN

Heinäkuun 20. ‐ 22. päivinä FESTIVAALI Mäntlahti

HAMINA VIIKOLLA MÄNTLAHDESSA 17.6.

Mäntlahdessa (n. klo 10.3012.30)  tutustumme
Herman Poelmanin ITEtaiteeseen, lankojen vär
jäämiseen luonnonkasveilla sekä Toivolan kylä
taloon, jossa nautimme lounaan ja Hywien
Asukkaiden Draamaryhmän "Hupakot" näytel
män.

(Tapahtuma toteutuu, mikäli osanottajia ilmoittautuu riittävästi)
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TÄYTETYT HERKKUSIENET
isoja herkkusieniä

Täyte:
100 g tofua
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna
1 rkl soijakastiketta
1 tl balsamicoetikkaa
0,5 tl timjamia
1 tl basilikaa
23 rkl maustamatonta soijajogurttia
1 rkl öljyä.

Murustele tofu käsin kulhossa ja sekoita muut täyteai
nekset niiden sekaan. Puhdista sienet ja irrota jalat varo
vasti kiertämällä. Hienonna jalat ja sekoita täytteen jouk
koon. Täytä herkkusienet ja grillaa kypsiksi.

Vinkki: Leikkaa kesäkurpitsasta pitkittäin lastuja juusto
höylällä,marinoi jonkin aikaa (öljysoijakastikeetikka),
kiepauta sienten ympärille ja kiinnitä paikoilleen coctail
tikulla. Grillaa.

GRILLATUT KASVISNYYTIT
Erilaisia kasviksia, esim. porkkanoita, bataattia, kesäkur
pitsaa, parsakaalia, sipulia, valkosipulia, sokerihernei
tä.foliota

Kastike:
3 rkl soijakastiketta
2 rkl öljyä
2 tl sinappia
12 tl tuoretta rosmariinia silputtuna
3 rkl tuoretta basilikaa silputtuna
1 tl sokeria
suolaa ja pippuria

Pilko kasvikset suupaloiksi. Keitä kovemmat kasvikset ku
ten porkkanat puolikypsiksi. Sekoita kastikeainekset kes
kenään. Leikkaa foliosta isoja neliöitä ja pane niiden
keskelle kasviksia ja n.
ruokalusikallinen kastiketta. Sulje tiukasti ja kypsennä
grillissä.

ALKUKESÄN SALAATTI
10 uutta perunaa
250 g varhaiskaalia
10 retiisiä
1 rkl kapriksia
Kastike:
3 rkl (oliivi)öljyä
2 rkl omenaviinietikkaa
2 tl sinappia
1 tl kuivattua minttua
(2 hienonnettua valkosipulinkynttä)
suolaa ja pippuria

Keitä perunat kypsiksi ja jäähdytä. Kuutioi perunat, leik
kaa kaali ohuiksi suikaleiksi ja viipaloi retiisit. Sekoita
kaikki salaattiainekset kulhossa ja kastikeainekset toi
sessa kulhossa. Yhdistä lopuksi.

Tämä salaatti on parhaimmillaan alkukesästä, mutta sitä
voi valmistaa muinakin vuodenaikoina. Mikäli varhais
kaalia ei ole saatavilla, pane suikaloitu kaali kulhoon, ri
pottele päälle suolaa ja puristele käsilläsi kunnes kaali
pehmenee. Tähän ei mene montakaan minuuttia, mutta
parantaa huomattavasti kovaa syyskaalia. Anna kaalin
olla kulhossa 1015 minuttia ja siivilöi mikäli kulhon poh
jalle on ilmestynyt nestettä. Koska kaali on jo suolaista,
voi kastikkeesta jättää suolan pois.

KAAKONRANNAN SAPUSKAAHEINI VÄRRI

Kirjoittaja on Lahdessa asuva entinen rakilalainen ja toinen Elitefoodkasvisruoka
blogin kirjoittajista. Lisää reseptejä löytyy osoitteesta http://elitefood.wordpress.com
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Sydänkylän vesiosuuskunta perustettiin 30.11.2010 ja vuosi
2011 oli osuuskunnan ensimmäinen vuosi. Osuuskunta haki
vesihuoltohankkeelle kunnalta 20 % avustusta alvittomista
maksuista ja se myönnettiin. ELYkeskukselta on myös haet
tu avustusta, mutta sieltä ei vielä ole tullut päätöstä. Ensim
mäiset karttasuunnitelmat piirsi rakennusmestari Markku
Yläkäs kunnan luonnosten perusteella.

Hankkeen urakoitsijaksi valittiin Jorma Kyötikki sekä Kaivu ja
Kuljetus V. Takala & kumppanit. Alituksia tekemään valittiin Ju
ha Mentula ky, louhintaa Juha Vuorela. Teemu Kuokka on toi
mittanut työmaalle hiekkaa ja murskaa. Osuuskunnan sähkö
työt suoritt Sähköliike T. Peltola ja kiinteistöjen putkityöt Janne
Haaj, Hanakat Oy:stä. Tarkennusmittaukset ja kartat tekee Jari
Uusikangas. Työn valvojana on toiminut Ari pekkola Kivit
oy:stä.

Hallituksessa toimi vuonna 2011 Eila Kärki puheenjoh
tajan ja osuuskunnan nimenkirjoittajana, Lasse Malmi, Martti
Pekkola, Harri Raussi ja Eeva Järvenkylä varsinaisina jäseninä
sekä Hannu Torstensson ja Matti Rouhiainen varajäseninä.

Vesiosuuskunnalla oli vuoden 2011 lopussa 39 jäsentä,
joista kaksi oli kannatusjäsentä. Lisäksi muutama liittyjä on
maksanut osuuksia, mutta ei ole vielä ottanut liittymiä.

TYÖN ETENEMINEN
Putkiston rakentaminen aloitettiin Sydänkylän tiehaarasta
3.10.2011 ja ensimmäiset putkistot ja pumppaamot olivat val
miina suunnitelmien mukaisesti ennen vuoden vaihdetta. Työt
tehtiin syksyisen koleassa ja märässä säässä ja se hankaloitti
kaivauksia jonkin verran. Pakkasta ja lunta ei ollut kaivuutyön

aikana. Sydänkylän linjassa ei tarvinnut tehdä louhintaa. Sy
dänkylän linja tehtiin ensin valmiiksi, koska Skipparinkylässä
turan alitusta ei voitu tehdä vielä tässä vaiheessa.

Skipparinkylän linjan rakentaminen aloitettiin maalis
kuussa vuonna 2012 ja työt ovat valmiina 15.6. mennessä.

Verkoston rakentaminen tulee maksamaan noin 7500
euroa/osakas. Tarkka hinta selviää kesäkuussa 2012, kun
kaikki laskut on maksettu. Osuuskunnan 70 000 euron raken
tamiskulujen rahoittamiseksi otettu laina on maksettu pois.

Putkiston rasitetoimitus ja osuuskunnan toimintaalu
een vahvistaminen on tekeillä vuoden loppuun mennessä.

ESITYS SYDÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN HINNAKSIV.2012 JA 2013
kunta sis.alv osuuskuntaalviton alv sis.alv

VESI 1,82e /m3 1,55e /m3 0,36 e 1,91 e/m3
JÄTEVESI 2,34 e/m3 2,00 e/m3 0,46 e 2,46 e/m3
YHTEENSÄ 4,16 e/m3 3,55 e/m3 0,82 e 4,37 e/m3

PERUSMAKSU 80,00 e/vuosi Pelkkä vesi 40 e/vuosi

LASKUTUS KAKSI KERTAA VUODESSA KESÄ- JA TAMMIKUUSSA.
Lukemailmoitukset tekstiviestillä, sähköpostilla yms. Kesäkuussa luke-
man kirjaus paikan päällä.
UUDEN LIITTYMÄN HINTAA, VESI + JÄTEVESI 12 000 e
kiinteistön ulkopuolelle rakennettuna, ilman louhintaa yms. erikoistöi-
tä.
Vuodelta 2012 ei peritä maksua.
Ensimmäiset vesilaskut lähetetään kesä/heinäkuussa 2012.
Hinnat tarkistetaan vuosittain.

SYDÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN ENSIMMÄINEN VUOSI
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YHDISTYKSET JA OSAKASKUNNAT:
JÄRVENKYLÄ
Järvenkylän osakaskunta, Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880
Kuorsalo
KuorsaloSeura ry, Erkki Arvilommi Puh. 040 753 0444MÄNTLAHTI
Kaakonrannan Kyläyhdistys, Eeva Salasto, puh. 0400 423 422
Mäntlahden Osakaskunta, Helge Seppälä, 0400473369
Mäntlahden Erämiehet, Arto Tauria, puh. 040 911 0535
Mäntlahden Vesiosuuskunta, Arto Tauria, puh. 040 911 0535
Mäntlahden Rannanpojat, Jouko Sahala, puh. 0500 554 520
Rannantaikaa Väki ry, Mari Mäkelä, puh. 050 501 2893PYÖTSAARI
Pyötsaaren Maaosakaskunta, Ossi Lommi puh. 040 5106753
Kalastuskunta, Kari Tähti puh. 040 528 0052
Saukkovuoren Erä, Kari Tähti puh. 040 528 0052RAKILA
Rakilan Osakaskunta, Pentti Rokka, puh. 05345 9167SYDÄNKYLÄ
Sydänkylän osakaskunta Tuomo Peltola, puh. 0400 650 470
Sydänkylän Erämiehet Petteri Kauppinen, puh. 0405947257
Sydänkylän VPK Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Sydänkylän Vesiosuuskunta Eila Kärki puh. 044 500 0311
Klamilan Martat Piia Kääriä, puh. 040 583 3629
Klamilan Seutu ry Heikki Lommi, puh. 050 363 2402
Klamilan veneilijät Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Klamilan Veto Torsti Mattila, puh. 050 501 2571
Huurteiset Uimarit Risto Kouki, 040 359 3681
Pyölin Vesiosuuskunta Sami Tervo puh. 05 6130250

MAANSIIRTO, AURAUS YM
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset, koneurakointi,
kylätalkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset, maanrakennus
työt, sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, auraukset, traktorityöt, so
rantoimitus
Reijo Tinkanen puh. 050 575 1880, auraukset
V. Takala & kumpp. puh. 0400 256 906, erikoiskuljetukset,
ruoppaukset, kaivuu

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Sale, puh. 010 76 34 791
Klamilan Kujansuu Oy, puh. 05355 1506 (huoltoasema, kahvi
la, asiamiesposti, kalastusluvat)
Klamilan Kylätupa Ronkuli, puh. 05357 3103
Kukkapuoti Lumikki, Haaja Minna, puh. 050 348 8589
Farmi Kormu, puh. 040 539 7390, lampaantaljat
Satamakioski, puh. 050325 0552, 040 512 5467 (Jartti Malmi)

KOKOUS JA JUHLATILOJA
Seurantalo Toivola, Mäntlahti, Jouko Sahala puh. 0500 554 520
Sydänkylän VPK:n talo Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Virolahden urheilu ja nuorisotalo Oy (Pyölintalo), Tuija Paala
nen, puh. 050 570 5177, 05355 1815
Vetoosaston hiihtomaja ja mäkimaja, Mattila Torsti, puh. 050
501 2571
Klamilan VPK / Jaakkola Hannu, puh. 040 583 5447
Klamilan Martat, Piia Kääriä, puh. 040 583 3629, kahvinkeitti
mien, kahvi ja ruokaastiastojen vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK/Olli Vuokko, puh. 040 831 3162, kahvinkeittimen,
astiaston ja liinojen vuokraus

ULKOILU, KUNTOHOITO, KAMPAAMO,
Kampaamo Tinka, Tiina Tasa, puh. 05 355 1588
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029 kuntoilua, sau
vakävelyä/juoksua, pyöräilyä

Kaakon Kuntohoito, puh. 040 7717 468, 053471 630, 040 596
4203, kuntohoitoa, hierontaa, fysioterapiaa, lymfaterapiaa,
akupunktio
Kylmävesiuinti Huurteiset Uimarit ry, Kouki Risto, puh. 040 539
3681

LÄHIRUOKAA
Tuula ja Harri Olli, puh. 0400 180 105, 0400 750 805, kanan
munat, maito, ternimaito,
J. Reila, puh. 041 543 9568, hunajaa
Mirja Ripatti, puh. 355 1524, leivonnaisia,
Elina Talsi, puh. 040 516 1534, hapanvelliä
Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880, mansikkaa,
Matti Olli, puh. 355 1694, perunaa,

NUOHOUS
Sauli Tiainen, puh. 0400 303 198, nuohous,

PIENJÄTEASEMA
Oravakorpi puh. 050 389 2172

POLTTOPUUT
Olli Harri, puh. 0400750 805
Peltola Lauri, puh 040 845 2226
Suni Pertti, puh 040 559 9449, polttopuurankaa
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA, SAHOJA
Takala Lauri, puh. 044 920 6028, Puutavaraa, sahattu ja höy
lätty
Kalevi Suni puh. 0400 741 347, 345 9732 sahausta, polttopuuta

SIIVOUSTA
T:mi Kotiapu Tuula Aalto, puh 040 840 6539

SÄHKÖTYÖT
T. Nurmelan Sähkö Ky, puh. 0500 552 219
Peltolan Sähköliike, puh. 0400 650 470

TAKSIT
Reila Jouni, Klamila (1+6 henk.), puh. 040 522 6591
Reila Raija, Klamila (1+4), puh. 040 556 4290
Reila Mika, Klamila (1+8, pyörätuolikuljetus), puh. 0400 540 595
Virolahti Ulakeskus, puh. 106421

TERVEYS, APTEEKKI
Virolahden apteekin Klamilan palvelupiste kylätupa Ronkulissa
puh. 05357 3103
Neuvola, puh. 040 710 7284
Mäntyrinne, hoitajan vastaanotto ma 1213 puh. 050 389 2145

VENEPAIKKOJA
Klamilan Veneilijät Ry, Malmi Jartti, puh. 040 512 5467
Sydänkylän jakokunta, Tuomo Peltola, puh. 0400 650 470
Pentti Posti, puh. 0400 655 040

PALOKUNTA
VPK Klamila ja ympäristö 355 1562

VUOKRAHUVILAT JA MATKAILU
Niemistön mökit, puh. 355 1661, 0400 752 703
Posti Pentti, puh. 0400 655 040
Suni Simo, puh. 05345 0594, 0400479 857
LomaHarvaja Oy / Suortti Mikko, puh. 040556 5953
Parunranta Oy, puh. 0500 317 504
Risteilyt Suomenlahdella, Ahonen J. Puh. 040 055 1171

YHTEYSTIETOJA TARKEMMAT TIEDOT KLAMILANSEUTU RY:N PALVELUHAKIMISTOSTA, JOTA ON SAATAVILLA KYLÄTUPA RONKULISTA.



SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNTA 25.03.2012
Puheenjohtaja Tuomo Peltola
Sydänkyläntie 374, 49860 Klamila
Puh 0400650470

TIEDOTE KALASTAJILLE 2012
MAKSUT
Vesiosuuksilla pyytävät 1,25e/yksikkö, pyydysyksikkö 3,75e/yksikkö,vuokrayksikkö 7.50e. Pilkkikilpailut 1e/osanottaja.
Virvelöiminen ja uistelu 5e/viikko tai 10e/vuosi (lähinnä vieraille jotka eivät maksa yksikkö
maksuja). Vetouisteluluvat veneille, joissa on useampi vapa 10e/viikko tai 30e/vuosi.
Läänikohtainen viehelupa oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä/luvan haltija.
Ns "lisäpaketti" 14 pyydysyksikköä a` 13e/yksikkö max. 4 yksikköä on tarkoitettu myös muille
kuin kalastuskunnan jäsenille. Oikeuttaa kalastamaan 01.05.201231.12.2013 välisenä aikana.
Osakkaiden kalastuskausi on 01.05.201230.04.2013 välisenä aikana.

Jos ruokakunta maksaa yksikkömaksuja, on siis osakas, kyläläinen tai mökkiläinen ei 1 katiska, pitkäsiima, virveli tai
uistelu vähennä yksiköitä, vaan voi samanaikaisesti kalastaa esim. neljällä yhden yksikön verkolla ja katiskalla.
Vesiosuus ja erikoisluvat myöntää puheenjohtaja Tuomo Peltola osoite yllä. Virveli, vetouistelu ja
"lisäpaketti" lupia saa lunastaa myös Klamilan Kujansuusta/ Pentti Posti.
Sydänkylän osakaskunnan venepaikkavuokrat ovat seuraavat: 25 e osakas, 50 e kyläläinen ja 100 e vieras .

PYYDYSYKSIKÖT
Verkko pituus 30m, korkeus max 3m/ 1 yks.
Verkko pituus 30m, korkeus 3mmax 8m/2 yks.
Virveli, uistin/1 yks.
Atrain/1 yks
2 katiskaa/1 yks.
Pintaverkko pit. 30m, kork. max 8m/2 yks. .
Pikkurysä max 1m/1yks.
Rysä korkeus max 1.5m/8 yks.
100 koukun pitkäsiima/1 yks.
Hailiverkot/  vapaa
Lohisiima, siikaloukut, siikapesäverkot, rysät yli 1.5m ja troolaus KIELLETTY. Virolahden kalastusalueen emokalojen
pyyntiin tarkoitettu siikaloukku sallitaan.

KALASTUSTAVAT JA PYYDYSTEN MERKITSEMINEN
Verkot laskettava pääsääntöisesti rannasta ulospäin, sivusuunnassa ei 50m lähemmäksi toisen
pyydyksiä(pl katiska ja iskukoukku). Pintaverkot ja rysät merkittävä kalastuslain mukaisilla vidoilla, jotka on varustettava
numeroprikalla ja kalastajan nimellä. Pohjaverkkoihin jadan molempiin päihin vähintään 40cm korkuinen samanlai
nen lipulla varustettu vita, jossa on numeroprikka ja kalastajan nimi. Korkeintaan 3 verkkoa käsittävään rannasta las
kettavaan jataan riittää rantapäähän koho, ulkopäähän prikalla ja nimellä varustettu vita. Talvella pyydys on varustet
tava kokijanavannolla olevalla näkyvällä merkillä (lappu), jossa on pyytäjän nimi ja numero. Vannerysäpaikat sopii
puheenjohtaja kalastajan kanssa. Jos olet kadottanut numeroprikkasi ota yhteys puheenjohtajaan.

RAJOITUKSET
Verkkopyynnin rajoitusalue sijaitsee Klamilanlahdella linjalla kalasataman ulommaisen aallonmurtajan kärki  Pentti

Nakarin mökki. Alue on merkattu kylteillä. Alueella kalastus sallittu talvella vain yhdellä maderysällä ja kahdella katis
kalla/ ruokakunta.Ankeriasrysä sallittu avovedessä samoin pitkäsiima.

HENKILÖVALINNAT VUODELLE 2012
Puheenjohtaja Tuomo Peltola, varapuheenjohtaja ja sihteeri Simo Suni, rahastonhoitaja Pentti Posti, hoitokunnan jäse
net Seppo Jouhikainen ja Hannu Peltola.

RANNAN RUOPPAUKSET JA TÄYTÖT, MAANMITTAUS JA LUNASTUSTOIMITUKSET
Hoitavat Tuomo Peltola ja Simo Suni
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KLAMILAN KYLÄKIRKKO
Klamilan kirkko tiekirkkona 25.6.27.7
Avoinna mape 1116, myös basaari ja kahvio

KLAMILAN KIRKON TUKI ry
Jatkaa Ladyjen ja Herrojen vapaaehtoista työtä
Klamilan kirkon hyväksi.
Voit liittyä jäseneksi. Jäsenmaksua ei peritä.
Pj. Mauri Leinonen Puh. 0445544 111

Lisätietoja seurakuntauutiset
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MÄNTLAHDEN KYLÄKIRJAN TOIMITUSKUNTA PYYTÄÄ KYLÄLÄISILTÄ YM.APUJA:
Kyläkirjaprojektissa tarvitaan entisten tai nykyisten
mäntlahtelaisten, kesäasukkaiden ja naapurikylä
läisten apua. Vanhat valokuvat, tiluskartat, piirrokset,
kertomukset ja esineet auttavat projektissa.

Jos sinulta löytyy mitä tahansa Mäntlahteen liittyvää
historiamateriaalia, niin ota yhteyttä Matti Seppälään.
puh. 0405319485 tai matti.seppala@hel.fi

Hallitsijan sanat

itsestään selvää
kaikki ovat samaa mieltä
tietysti
ei voi olla
ei voi sanoa
ei voi ajatella
ihan oikeasti
tosia on
tietenkin
ainakin
totta kai
varmaan tiedätte
varmaan kaikki tietävät
kaikille on selvää
kaikki ajattelevat
kaikille on tuttu
kaikki olette kokeneet sen
jokainen tietää
kyllähän
eihän

Erkki Kupari

KLAMILASSA

JUHANNUSMARKKINAT to 21.6.2012 klo 1217
kalasatamassa. Paikoituksen ohjausmaksu 1e / ajoneuvo

SILAKKAMARKKINAT su 30.9.2012 klo 1015
kalasatamassa Paikoituksen ohjausmaksu 2e / ajoneuvo

KESÄTORI perjantaisin 8.6. – 17.8.2012 klo 18 alkaen.
Ei markkinaviikolla, jolloin 21.6. klo 1217 satamassa juhan
nusmarkkinat

VIROLAHTIVIIKKO 9.15.7.2012

HAPANVELLIJUHLA su 15.7.2012 klo 12 alkaen Virojoella

Klamilan kirkko tiekirkkona 25.6.27.7
Avoinna mape 1116, myös basaari ja kahvio

Klamilan Veneilijät ry:n kioski kalasatamassa
Avoinna tito 1418, pe 1419, lasu 1216
Kahvia, pullaa, jäätelöä ym, polttoainemyynti, rantasaunan
vuokraus

Klamilan kylätupa Ronkuli ja Virolahden apteekin palvelupiste,
kyläinfo, internet, kopiot, kokoustila, käsitöitä ja lahjatavaroita
ym myytävänä.
Avoinna kesällä 5.617.8.2012 tito 9.3013.30, pe 1320
talviaika 21.8.2012 kesäkuu 2013 tito 9.3013.30, pe 9.3017.00.
Leivonnaisia kaikkina aukiolopäivinä

Klamilan Olutsilta
Kokoontuminen Kahvila Kujansuulla kk:n toisena torstaina
www.olutsilta.org

Mediapiiri kokoontuu kerran kuukaudessa, tiedot kylätuvalta.

MÄNTLAHDESSA
LENTOPALLOA joka tiistai klo 18:00 Simonmäentien nurmiken
tällä

HAMINAVIIKON KYLÄPÄIVÄ su 17.6.

KYLÄ MAAILMASSA festivaali Rantaituvalla 20.22.7.

ARKKINÄYTELMÄ TOIVOLASSA 19.7. klo 19. 20.7. klo 19 ja 21.7.
klo 17.

KESÄLLÄ 2012


