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Hyvää Joulua!
Syksy oli lämmin, mutta sateinen. Vettä tuli liikaakin,
suot ja pellot vettyivät. Osa viljasadosta jäi korjaamatta
ja syyskyntöihin ei kaikille pelloilla päästy. Sienisato jäi
tänä vuonna pienemmäksi kuin viime vuonna, vaikka
kanttarelleja ja suppilovahveroita löytyi runsaasti. Syk
syn päivät olivat harmaita, mutta aurinko kuitenkin
näyttäytyi silloin tällöin. Ensilumi satoi myrskyten mar
raskuun viimeisenä päivänä. Lunta saatiin parikym
mentä senttiä kerralla.

Rantaituvalla värjättiin aurinkoisena syyspäivänä villalan
koja. Kaupungista tulleet ystävät toivat mukanaan mie
lenkiintoisia sieniä, hernekuukusta ja karhunkääpää.
Hernekuukusesta saatiin suklaanruskeaa väriä ja kar
hunkäävästä kullanruskeaa. Lisäksi värjättiin kellastuneil
la kielonlehdillä lankoja aprikoosin väriseksi. Kielonleh
distä saatu väri oli todella kaunis.

Mäntlahdessa syksyä on piristänyt Kansalaisopis
ton toiminta Toivolassa, jossa on tarjolla Lihaskuntoja
Vetreät jumppaa sekä Sketsikurssi harrastajanäyttelijöille.
Lisäksi Toivolassa on vietetty monitoimirakennuksen har
jakaisia ja Hirvipeijaiset sekä laulettu Kauneimmat Jou
lulaulut. Eivätkä tapahtumat lopu tähän, sillä luvassa on
tälle vuodelle vielä Mäntlahden pikkujoulut.

Naapurikylässä Sydänkylässä on hienoja suunni
telmia Klamilan Kalasatamalle. Suunnitteilla on sekä
matkailutoiminnan että kalatalouden kehittämistä osana
Kaakon Luonto ja kulttuuri ry:n hallinnoimaa ja Sepra ry:n
Leaderrahoituksella toteuttamaa VILUKKOhanketta, jo
hon Klamilan alueen keskeiset toimijat osallistuvat oma
na työryhmänä. Ryhmä on jo käynyt opintomatkalla Hii
denmaalla.

Vilniemen koululla on lehtien mukaan ilmennyt sisäil
maongelmia. Asiaa tutkittiin keväällä ja raportti tutkimuk
sista valmistui toukokuussa. Koulua käyvien lasten van
hemmille asiasta tiedotettiin vasta marraskuussa. Omat

tyttäreni kävivät Vilniemen koulua parikymmentä vuotta
sitten ja lapset oireilivat jo silloin, oli nuhaa, yskää, pos
kiontelo ja korvatulehduksia. Jossain vaiheessa puhut
tiin, että tyttöjen pukuhuoneessa oli hometta ja jotain re
monttiakin tehtiin. Kovin uusi asia Vilniemen koulun si
säilmaongelmat eivät ole.

Kaupunki suunnittelee uuden tehokkaan ilmas
toinnin laittamista kouluun. Kun hometta on löytynyt, oli
siko viisaampaa siirtää lapset käymään koulua parak
kiin ja rakentaa uusi koulu kuten Ruissalossa tehtiin. Oli
siko mahdollista sijoittaa parakit Urheilutalon pihapiiriin
ja vuokrata Vilniemen Yritykseltä koulupäivinä tiloja lii
kuntaa ym. toimintaa varten?

Klamilassa uudenkoulun rakentaminen on hyväs
sä vauhdissa, koulun piirustukset on hyväksytty ja työt
kin alkaneet. Puut koulun tontilta on kaadettu ja ohikul
kijoille on tullut selväksi, mihin koulu sijoittuu.

Olen kirjoittanut kiusaamisen ja henkisen pahoinpitelyn
lisääntymisestä. Kiusaamisen taustalla saattaa olla
kiusaajan varhaislapsuudessa syntynyt narsistinen luon
nehäiriö, jolloin hänen käytökseensä vaikuttavat tavallis
ta enemmän hänen omat tarpeensa ja piilevät motiivin
sa. Narsisti ei lopeta kiusaamistaan, sillä hän ei sairau
tensa vuoksi koe tekevänsä mitään väärää. Joskus
kiusatulle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pois, sil
lä vuosia jatkunut kiusaaminen ja henkinen pahoinpitely
ovat vakava terveysriski. Kiusaaminen aiheuttaa pitkä
kestoista syvää pahoinvointia ja myös fyysisiä stressioi
reita, jopa sairastumisia.

Lehteemme tuli jälleen runsaasti juttuja, joten sivumäärä
kasvatettiin 24:ään. Kiitos kaikille lehden tekoon osallis
tuneille. Jouluextraa emme tänä vuonna julkaise vaan
syksyn lehti on samalla joululehti. Hyvää joulualusaikaa!

Toivottaa Mervi Hyppänen

VALOKUVAT: MARJALEENA KOSKELA
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Aila Ronkainen pitää Häppilässä
Virolahden toiseksi suurinta sika
laa, mukaan mahtuu myös kaksi
lemmikkipossua, Napoleon (nu
meromme kansikuvapoika) ja
Sandels.

"Napo" on nyt 1,5 vuotias ja
"Santtu" on puolivuotias. Molem
mat ovat leikattuja karjuja. Na
poleonin äiti on maatiaisrotuinen
ja isä Hampshire. Sandelsin isä
on Durocrotua.
 Olen ottanut ne lemmikeiksi,
eikä niitä ikinä syödä. Tulevana
Joulunakin saavat olla ihan rau
hassa.

Toimitus

PORSAITA ÄIDINVALOKUVA: MARJALEENA KOSKELA

VALOKUVA: MARJALEENA KOSKELA

VALOKUVA: AILA RONKAINEN
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Jouluksi uuteen kotiinsa Museotien varteen Mäntlah
teen muuttava Jarkko Korpela on oikeastaan paluu
muuttaja, sillä hän on syntyisin Vanhakyläntieltä. 26
vuotias Jarkko on itseasiassa ollut koko elämänsä
ajan kirjoilla Mäntlahdessa, vaikka käytännössä onkin
ehtinyt asua jo monessa paikassa.

Haminan ammattiopistosta elektroniikkaasentajaksi
valmistunut Jarkko suoritti armeijan sotilasajoneuvonkul
jettajana ja lähti sen jälkeen töihin Turkuun. Siellä hän
toimi telakalla alihankkijan listoilla laivasähköasentajana
osallistuen mm. maailman suurimpien risteilyalusten
Oasis of the Seas'n sekä Allure of the Seas'n rakentami
seen. Välillä laivanrakennustyöt veivät häntä myös tela
koille Helsinkiin ja Raumalle, joissa hän myös asui viikot
palaten viikonlopuiksi takaisin kotiseudulleen.

Vuonna 2008 Jarkko muutti ensimmäiseen omaan
asuntoonsa Jamilahteen Haminaan ja tammikuussa 3
vuotta myöhemmin työkuviotkin vaihtuivat takaisin Hami
nan maisemiin tuulivoimaloita valmistavaan WinWindiin,
jossa Jarkon ammattinimikkeenä oli electrical assembler.
Kun ytneuvottelut WinWindillä loppuivat, niin Jarkko sai
joulukuussa v. 2011 töitä nykyisestä työpaikastaan Hami
nan Vedeltä, jossa hän toimii putkiasentajana.

Kysyttäessä miksi muutat juuri Mäntlahteen mietti Jarkko
hetken ja vastasi sitten, että täältä löytyi sopiva talo. Li
säksi asiassa vaikutti paljon se, että luonto ja hänen sii
hen liittyvät harrastuksensa kalastus, hirvenmetsästys,
sorsastus sekä jänistenmetsästys ovat lähellä. Vapaa
ajallaan Jarkko myöskin pelaa jalkapalloa FC Rautakan
gen joukkueessa; ympäri vuoden harjoitellaan sekä
suolla, salissa, nurmikentillä että lumihangessa joka hei
näkuisia Suofutiksen MMkisoja varten.

Jarkko on tällä hetkellä vapaa poikamies, mutta kyläili
jöitä hänen tulevassa omassa talossaan varmaan riittää,
sillä lähellä asuvat sekä vanhemmat että mamma, eikä
siskokaan kahden enon pienen silmäterän kanssa ole
kaukana.

Susanna Korpela

SUSANNA KORPELA:UUSIA ASUKKAITA.... JA FACEBOOK
UUSIA ASUKKAITA: JARKKO KORPELA

VALOKUVAT: SUSANNA KORPELA
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Internetissä toimiva yhteisöpalvelu Facebook sai al
kunsa vuonna 2004 Harvardin yliopiston kampuksella.
Alunperin tämän sivuston perustaja Mark Zuckerberg
yhdessä muutaman opiskelukaverinsa kanssa suun
nitteli Facebookin vain heidän yliopistonsa sisäistä
käyttöä varten, mutta sanan levitessä sen suosio kas
voi räjähdysmäisesti. Sen seurauksena palvelua pää
tettiin alkaa laajentamaan ja tällä hetkellä Facebookil
la on jo yli miljardi aktiivista käyttäjää ympäri maail
man.

Mainosrahoitteisen sivuston liikeidea on "myydä mai
nostajille mahdollisuutta lähettää palvelun kautta käyttä
jille kohdennettua mainontaa" (Wikipedia). Käyttäjilleen
Facebook puolestaan tarjoaa keinon yhteydenpitoon
kaukaisimpienkin ystävien kanssa kuvallisen profiilin
kautta. Lisäksi sivustolla toimii jo mm. erilaisia harrastus
ryhmiä, kirpputoreja, yritysten omia sivuja, pelejä, yms.

Kuten usealla muullakin suomalaisella on Facebook ny
kyään osa myös minun elämää. Sen kautta olen saanut
pysyvän yhteyden mm. niin norjalaisiin tuttaviini, entisiin
luokkakavereihini kuin jopa päivähoitoaikaisiin lapsuu
denystäviini. Myös useat sukulaiset ovat nyt "lähellä".
Sekä omat että ystävieni kuulumiset päivittyvät helposti
Facebookin tilapäivitysten kautta, ja valokuvien jakami
nen tuo elämän tähtihetket nopeasti toisten nähtäväksi.

Aktiiviset käyttäjät pysyvät perillä myös tuoreimmista uu
tisista sekä paikallisista tapahtumista  itse kuulun myös
mm. ryhmään, jossa seurataan jatkuvasti Venäjän rajan
ylitysten sujuvuutta ja uusia käytäntöjä sekä mahdollisia
ongelmia rajalla.

Sekä tietoturva että yksityisyydensuoja ovat ajoittain huo
lestuttaneet ihmisiä Facebookissa, mutta nykyään ase
tuksia muokkaamalla pystyy rajoittamaan esimerkiksi
omien julkaisujensa näkyvyyttä sekä koko profiilin näky
mistä muille ihmisille. Enemmän kannattaisikin muistaa
olla huolissaan siitä mitä julkaisee kuin kenelle sen jul
kaisee; Facebookin ajattelemattomat tilapäivitykset ovat
jo saaneet aikaan erillisen Feissarimokat sivuston, jonne
on koottu sekä hauskoja että noloja tekstejä käyttäjien
omilta sivuilta muiden huvitukseksi.

Kaiken kaikkiaan Facebook antaa paljon ja tuo monen
laisia mahdollisuuksia käyttäjien ulottuville. Suosittelen
ehdottomasti tutustumaan tähän ellet ole sitä vielä teh
nyt  varmasti sieltä löytyy lähimpien lisäksi myös se jo
ku, josta et ole vuosiin kuullut, mutta joka nyt on vain
parin hiiren klikkauksen päässä.

Susanna Korpela

FACEBOOK OSANA ELÄMÄÄ
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On olemassa kolmenlaisia ihmisiä, suhteessa ympä
ristöön. Mihin ryhmään Sinä kuulut? Tonttujen silmät
seuraavat.

Ensimmäisenä suuri ryhmä, mikä kutistuu vaivihkaa.
Nukkuvat tiputtelijat  ryhmän jäseneltä ”roska vain tip
puu maahan”, kuten toisten ryhmien jäsenet heitä ku
vaavat.

Huomaako Nukkuva tiputtelija, että roska putoaa maa
han? Tätä täytyy kysyä heiltä itseltään. Vai heittävätkö he
roskat tietoisesti maahan? Vastaus löytyy ryhmän jäse
niltä.

On tosin paljon mahdollista, etteivät he koskaan ole aja
telleet asiaa. Mielenkiintoinen hetki onkin, kun ihminen
ryhtyy ajattelemaan, erityisesti, kun hän ryhtyy ajattele
maan omilla aivoillaan.

Muiden aivoilla ajatellut vastaukset tunnistaa siitä, että
ne tulevat heti ja automaattisesti. Nämä vastaukset eivät
todellakaan yllätä, olet kuullut ne satoja kertoja aiem
minkin.

Omilla aivoilla ajatellut vastaukset ovat kiinnostavia, ne
yllättävät.. Nämä vastaukset eivät välttämättä tule revol
veri nopeudella. Ne ottavat oman aikansa. Mutta niitä
kannattaakin odottaa!

Toinen ryhmä on myös suuri, mutta senkin kohtalona on
kutistuminen. Välinpitämättömät, joskus omahyväiset
ryhmän jäsenet eivät huomaa roskia maassa. Niinpä

heidän koiransa saavat rikotun lasin aiheuttamia tassu
haavoja. He voivat liukastua maahan heitettyyn suklaa
pötkyn käärepaperiin tai banaaninkuoreen. Pyörän kumit
menevät niinikään rikki, kun ensimmäisen ryhmän jäse
net ovat aktivoituneet rikkomaan pullojansa maahan.

Välinpitämättömät sadattelevat ja kiroilevat Nukkuvat ti
puttelijat  ryhmää, kirjoittavat vuosi toisensa jälkeen
aggressiivisia mielipidekirjoituksia sanomalehtiin ja net
tiin. Mutta auttaako tämä? Tiedämme retorisen kysymyk
sen vastauksen.

Omahyväisyys ilmentyy lauseella ”minä en roskaa, enkä
alennu keräämään maassa olevaa roskaa”. Niinpä tas
suhaavat ja pyörien kumien rikkoutumiset ynnä muu jat
kuu vuodesta toiseen, eikä loppua näy. Vai näkyykö?

TUULAMARIA AHONEN:
KYSYMYS JOULUN LÄHESTYESSÄ,
MINKÄLAINEN IHMINEN SINÄ OLET?

Koeliuskapurkkeja voi pyytää diabeetikkotutulta. Miniroskikseen voi
panna tupakantumpin palavana,
purkat, karkkipaperit ym. Filmipurkki on toinen vaihtoehto, sen saa
ilmaiseksi valokuvausliikkeestä.

Kuvataiteilija Auli Suvanto-Salokannel maalasi ehdotuksestani ja
kauppiaan tuella K-kaupan miniroskiksen, ympäristö on siistiytynyt
sen jälkeen selvästi.

VALOKUVAT: TUULAMARIA AHONEN
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Ympäristöstä välittävät ja muita kunnioittavat

Kolmantena tulee ryhmä, joka alkoi kolmesta ihmisestä
Suomen Helsingissä, mutta kasvaa kaiken aikaa koko
maailmassa. Roska päivässä  liikkeen jäsenet keräävät
päivittäin ainakin yhden roskan ja kutsuvat ainakin yh
den ihmisen mukaan.

 Mitä hyötyä siitä on, jos yksi ihminen kerää yhden ros
kan, kysyy realisti
 Hyötyjä on hyvinkin paljon, vastaa systeemiälykkyyden
tunnistava realisti.  Ensimmäisenä tulee yhteiskuntam
me tärkein arvo, oma etu. Roskan kerääjälle tulee hyvä
mieli. Roskankerääjä toteuttaa monen elämän unelman
tässä ja nyt, heti: jättää jälkeensä paremman maailman,
kuin mitä itse on saanut. Omatunto, tuo yhteiskuntam
me unohtama ja hylkäämä psyyken ominaisuus, herää
ja reagoi positiivisesti.

Kuten Yhdysvaltain suurlähettiläspari Bruce ja Cody
Douglas Oreck asian ilmaisevat: ”Keräämme roskia tun
tien tervettä ylpeyttä”.

Roskien keräämisellä on muitakin hyötyjä. Joulutonttu
jättää nämä paketit lukijan itsensä avattaviksi.

TuulaMaria Ahonen
toimittaja, Roska päivässä  liikkeen perustaja

UUSIA ASUKKAITA:
GUNNAR KRUUNERSYDÄNKYLÄÄN
Sydänkylään on kesäkuussa muuttanut virolainen Gunnar
Kruuner. Hän on eläkkeellä oleva vuodesta 1998 Suomessa
asununt yrittäjä, joka tavoittelee terveellistä elämää. Hän ja
kaa mielellään tietojaan ja kokemuksiaan ihmisten kanssa,
jotka niitä haluavat. Yrittämisen lisäksi hän on sivutyönään
harrastanut erilaisia hyvinvointia lisääviä hoitomenetelmiä,
kuten mangneettiterapia, happihoidot, akupunktiohoito (neu
lat, siemenet, moksa), kokovartalohieronta, intialainen päähie
ronta.

Viime aikoina Gunnar Kruuner on usein matkustanut
Pietariin. Hän kertoo venäläisten käyttäneen ruokaöljyä ”Zlata
Palma” 12 vuotta ja parantuneen sen ansiosta erilaisista sai
rauksista kuten sokeritauti, sydän ja verisuonitaudit ym. Öljyl
lä on vastustuskykyä parantavien ominaisuuksien, se sisältää
karotenoideja, runsaasti vitamiinieja ja koeentsyymi Q10:tä.
Ruokaöljy on kehitetty 40 vuoden aikana Malesisassa ja se
luonnollinen tuote, joka ei sisällä säilöntäaineita.

Yhteystiedot:
Puh: 045 865 0164, 050 3519454, email: kruuner@gmail.com
Sydänkyläntie 314 a, Klamila.

Toimitus

Ankka-miniroskiksen on taiteillut Kuvataidelukion oppilas.

VALOKUVA: GUNNAR KRUUNERIN ARKISTO
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Kuuntelin vanhaa Ville Raussin haastattelua. Hän
muisteli Mäntlahden tanssilavalla sodan jälkeen pi
dettyjä Saarniojuhlia, joita Mäntlahden Rannanpojat
järjestivät kesäisin. Ensimmäiset juhlat pidettiin vuonna
1946 ja suuren suosion saaneita juhlia järjestettiin yh
deksänä kesänä. Juhlat olivat heinäelokuun vaihtees
sa ja silloin kylille saapui linjaautolasteittain väkeä.
Enimmillään yleisöä on Saarniojuhlissa ollut 2 000 ja
Ville Raussi muisteli linjaautojakin ollen kylässä 20
kappaletta. Juhlien aikana linjaautot ajoivat edesta
kaisin Haminan ja Mäntlahden väliä. Ihmisillä ei ollut
omia autoja, joten tarvittiin linjaautokuljetusta.

Saarnion juhlien yhteydessä järjestettiin myös Mäntlah
den ympärijuoksu. Osanottajia juoksuun tuli lähikylistä
kuten Klamila, Häppilä, Kattilainen ja Järvenkylä ja vä
hän kauempaakin Metsäkylästä. Kilpailu juostiin seitse
män miehen joukkuekilpailuna. Juoksun lähtöpaikkana
ja maalina toimi Mäntlahden tanssilava. Juostava matka
oli jaettu 200  800 metrin pätkiin ja kukin juoksija juoksi
oman osuutensa. Kaikkein rankin juoksumatka oli ank
kurilla, sillä Mäntlahden lava sijaitsi korkean kallion
päällä. Ville Raussi muisteli kuinka hän oli kerran ankku
riosuudella ja juoksi mäkeä ylös Väinö Koskelan kanssa.
Tasamaalla kilpakumppani ei ollut jättänyt Villeä yhtään,
mutta ylämäessä Ville ei enää jaksanut pysyä kilpa
kumppaninsa vauhdissa. Hän kertoi maaliin päästes
sään pudonneensa polville eikä päässyt heti ylös.

Vuonna 1928 syntynyt Ville Raussi ei sodan takia
käynyt koulua kuin neljä vuotta. Hän muisteli lämmöllä
kouluaikojaan ja Sulo Mäkelää, joka toimi välillä opetta
jan sijaisena. Ville kertoi joutuneensa jäämään joskus
jälkiistuntoon, koska ”tuli kiusattua likkoja”. Laiskanläk
sylle hänen ei koskaan tarvinnut jäädä. Jälkiistunto oli
seisomista kaksi tuntia. Opettajan mies Sulo Mäkelä
harrasti maanviljelystä ja jälkiistunnossa olevat pojat
laitettiin välillä hänen avukseen töihin. Pojat hakivat mm.
heiniä ja osallistuivat kyntötöihin. Jos ”Sullilla” ei ollut töi
tä, hän Villen kertoman mukaan ”muovaili” käsityöluo
kassa ja vahti jälkiistunnossa seisovia poikia, jotka här
näsivät häntä heittelemällä savenpalasia. Pojat tiesivät
Sulon hyväluontoiseksi mieheksi, joka ei virkkanut pojille
mitään ja he uskalsivat heitellä häntä. Yleensä hän jos
sain vaiheessa kyllästyi poikien heittelyyn ja kehotti poi
kia lähtemään kotiin.

Raussin Ville työskenteli nuorena poikana sade
takkitehtaalla. Miehet olivat sodassa, joten hän sai 15
vuotiaana poikasena viedä kerran viikossa valmiita,
pääasiassa armeijan käyttöön meneviä sadeasuja he
vosella Haminan rautatieasemalle. Paluukuormana hä

nellä oli yleensä Nikkisen tukusta haettua tavaraa Raus
sin kauppaan. Ville muistaa kerran hänen Haminassa
ollessaan tulleen ilmahälytyksen. Muuta suojapaikkaa
kuin Haminan puisto ei hänelle ja hevoselle silloin ollut.

Hän muisteli myös sadetakkitehtaan meinanneen
tuhoutua tulipalossa. Yhtenä kesänä maahan valunut
öljy oli syttynyt auringonpaisteessa palamaan. Raussin
Villen äiti huomasi palon ja se saatiin sammumaan en
nen kuin se levisi tehtaaseen.

Toivo Mäkelä (s. 1871) muisteli vuonna 1985 Pekka Viro
laisen äänittämällä nauhalla toimeliasta Mäntlahden
kylää vuosituhannen alkupuolelta II Maailmansotaan
asti. Hän kertoi olleensa ”seiluumies” ja purjehtineensa
Helsingin ja Viipurin väliä Mäntlahdessa rakennetulla
laivalla. Laivalla kuljetettiin halkoja ja puutavaraa. Joskus
laiva purjehti Pietariin asti lastinaan kivitavaraa. Toivo
Mäkelä muisteli Mäntlahdessa rakennetun kuusi laivaa.
Yhden laivan rakentamiseen neljään mieheen meni ai
kaa kaksi vuotta. Osalla laivoista purjehdittiin itse ja osa
myytiin saarelaisille.

Elämä Mäntlahdessa oli vilkasta 1960luvun asti, kylässä
oli välillä kaksikin kauppa, puutavaraliike, pari sadetakki
tehdasta, tervahautoja ja tiilenpolttouuneja. Sodan aika
na rakennettiin Upseerikylä ja siellä asui puolustuslai
toksen henkilökuntaa perheineen kuusikymmentäluvulle
asti ja sen jälkeen parakkeja käytettiin lähinnä vapaa
ajan asutuksena. Viime vuosituhannella kyliltä käytiin

MERVI HYPPÄNEN:
VÄLÄHDYKSIÄ VILHO RAUSSIN JA
TOIVO MÄKELÄN MUISTELMISTA

Vilho Raussi vuonna 2003 videohaastattelussa, jonka tekivät Mervi
Hyppänen ja Jouko Sahala.
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Nuottasaaressa Anttilanniemessä. Vas. Urho Nopanen, Veikko Nopanen ja Heikki Tolsa. Valokuvaaja Oiva Yrjönen. Om. Urho Nopanen.
(Rannantaikaa lehden kuvakeräys)

kauppaa vieraiden kanssa, jopa ulkomailla asti. Kylässä
asui joko vakituisesti tai tilapäisesti paljon muitakin kuin
syntyperäisiä mäntlahtelaisia. Vanhoja nauhoja kuun
nellessa saa kuvan aktiivisesta kylästä, jossa näytti ole
van tilaa myös muualta tulleille. Haastattelunauhoilla
kukaan ei puhu ”niistä”, kun he tarkoittavat muualta tul
leita, vaan ihmisistä puhutaan joko nimellä tai tittelillä.

Mervi Hyppänen

mantlahti.com:

MÄNTLAHDEN KYLÄKIRJANTOIMITUSKUNTA PYYTÄÄKYLÄLÄISILTÄ 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 Seppä
lään.

puh. 0405319485 tai matti.seppala@hel.fi

Mäntlahden kansakoulun muistopkirjan toista painosta yhä
saatavilla Rantaituvalta, Kylätupa Ronkulista ja Haminan
kaupungin infopisteestä.



RANNANTAIKAA... Numero 2 2012 MARRASKUU Sivu nro 10

Mäntlahden Erämiesten ja Rannanpoikien yhteinen suu
rurakka monitoimirakennuksen valmistuminen Toivolan
takapihalle on jo edennyt siihen vaiheeseen, että harja
kaiset on pidetty ja peltikatto valmistuu lähiaikoina.

Tämän syksyn aikana on vielä tarkoitus saada raken
nuksen ulkovuori valmiiksi ja rakennus talvenajaksi
myös säänkestäväksi, josta keväällä voi talkooväki taas
mukavasti jatkaa.

Harjakaisia juhlittiin 19. lokakuuta Toivolassa leppoisissa
merkeissä, olihan rakennuksessa taas yksi tavoite saa
vutettu. Nautittiin kokki Veli Myyryläisen ja apukokki
Kyösti Mäkelän valmistamaa hernekeittoa ja päälle kah
vit.

Talkooväkeä toivotaan vielä mukaan Toivolaan ennen
kylmintä talvea ja tietenkin taas keväällä.

Jos haluat itsellesi hyvää ja hauskaa seuraa tai piristystä
pitkään talveen, niin tule tutustumaan Mäntlahdessa toi
mivan Kyläteatteri Marmutin toimintaan.

Jo muutamia vuosia toimineena olemme järjestäneet
useita erilaisia näytelmiä ja esityksiä naamioteatterista
kesäteatteriin. Olemme tehneet esityksiämme tutuksi ko
tiympyröistämme alkaen aina Kotkaa ja jopa Turkua
myöten.

Toimintamme perustuu harrastuspohjalle ja toimimme
Kansalaisopiston alaisina. Tällä hetkellä ohjaajanamme

toimii Henri Saarainen ja näytelmiemme käsikirjoittajana
on ollut Risto Muurman.

Tänä syksynä olemme kokoontuneet Mäntlahden Toivo
lassa sketsiharjoituksien merkeissä, ja ensi kesän Kel
mitnäytelmän harjoitukset alkavat vuoden vaihduttua
heti tammikuun alkupuolella.

Ei muuta kuin iloista mieltä ja rohkeasti mukaan; uuden
näytelmän roolijakoon mahtuu vielä uusia esiintyjiä.
Tervetuloa, tammikuussa tavataan!

Tapani Korpela

Tänä vuonna hirvijahdin olisi voinut aloittaa jo syyskuus
sa 29. päivänä, mutta päätimme aloittaa jahdin Mänt
lahdessa vasta 6. lokakuuta. Kaatolupia olimme saa
neet 2 isoa hirveä ja 1 vasa. Kohtuullisissa olosuhteissa
ja koiria apuna käyttäen jahti sujuikin melko onnekkaas
ti; lauantaina kaatui yksi uros ja sunnuntaina vasa ja
naarashirvi, joten jahti olikin ohi jo aloitusviikonloppuna.
Jahdin aikana suoritetun hirvilaskennan mukaan kylän
metsiin jäi vielä useita hirviä.

Hirvipeijaispäivä oli jo kesäkokouksessa päätetty järjes
tää isänpäivän tienoille, joten peijaiset pidettiin 10. mar
raskuuta seurantalo Toivolassa. Tämänvuotisesta hirvi
keiton valmistuksesta vastasivat Veli Myyryläinen ja Juha
Tynnilä apulaisenaan Kyösti Mäkelä. Lihat parhaimmista
paloista keittoon oli valikoinut mestarikokki Jorma Lommi.
Kahvituksesta huolehtivat Mäntlahden reippaat emännät
Marja Taari ja Irma Myyryläinen. Komeat kakut oli leipo
nut Maie Kollom.

TAPANI KORPELA:

TERVEISIÄ MÄNTLAHDESTA!
MONITOIMIRAKENNUS TOIVOLAAN

HIRVIPEIJAISET

KYLÄTEATTERIN KUULUMISIA

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA
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Kuntavaalit on nyt sitten pidetty ja toivottavasti saatu
tarpeeksi järkevät valtuutetut remmiin asioista päättä
mään. Itsehän me heidät olemme valinneet, mistä
syystä milloinkin.

Valtakunnan ja paikkakunnan lehdissä on kirjoittelu tuu
livoimaloiden todellisista haitoista kovasti lisääntynyt, ja
se on todella hyvä. Kansalaisten on saatava oikeaa tie
toa eikä poliittisesti väritettyä propagandaa tuulivoi
mayhtiöiden omistajilta tai ministeriön vanavedessä kul
kevilta asiasta tietämättömiltä myötäilijöiltä. Paljon on
myös tuotu esiin YVAmenettelyn ja kaavoitusrumban
ympärillä pyörivien kaikenmaailman konsulttien ammat
titaidoista, sekin erittäin hyvä ja sellaisen keskustelun pi
tää jatkua. Jos asiantuntijalausuntoja tarvitaan, niihin on
voitava luottaa eikä lausuntoja saa hyväksyä vasemman
käden kopiointituloksina. Mielenkiintoista on myös seu
rata, miten uusi elinkeinoministeri suhtautuu tähän ener
giamuotoon, siis suhtautuuko hän kuten edeltäjänsä
poliittisella tunteella, intohimolla ja pakkorakentamisella
vai onko hänellä rohkeutta ja enemmän osaamista
kuunnella politiikan ulkopuolisia kokeneita kotimaasta ja
etenkin maamme rajojen ulkopuolelta. Materiaalia on
todella paljon olemassa, jos siihen vain haluaa tutustua.
Kansalaisten tukena toimii nyt Tuulivoimakansalaisyh
distys ry, joka antaa puolueetonta tositietoa mm. tuulivoi
maloiden sijoitteluun, meluun, varjovälkkeeseen, huvi
puistomaisiin lentoestevaloihin ja maiseman lopulliseen
tuhoamiseen liittyvissä kysymyksissä. Törkeyden huippu
na on suunnitelma rakentaa tuulivoimala alle 300 met
rin päähän Suomen kansalaisen omasta kodista – ei
ole enää ahneudella mitään rajaa! Ehdoton minimiraja
asutuksesta on vähintään 1,5 km, jos sekään riittää.

Ottakaamme yksi noista tuulivoimaloiden saasteista vie
lä erikseen, melu. Suomessakin on tehty ainakin kaksi
korkeimman tason tieteellistä tutkimusta melun vaiku
tuksista ihmisen terveydelle. Toinen näistä (AnttiJussi
Pyykkönen) liittää stressin tieteellisesti aikuistyypin dia
beteksen vahvaksi riskitekijäksi. 500 000 suomalaista
sairastaa tautia, ja lisää sairaita tulee. Uusien suurten
tuulimyllyjen omituinen matalataajuinen amplitudimodu
loitu melusaaste on osoitettu stressaavammaksi kuin lii
kenne ja vanhanaikainen teollisuusmelu. Toinen väitös
kirja (Marja HeinonenGuzejev) käsittelee siis tuota lii
kenne ja vanhanajan teollisuusmelua, joka tappaa ih
misiä useisiin eri sairauksiin. Tuulivoimalamelu on näitä
melutyyppejä vaarallisempaa.

Meidän oma paikallinen huolenaiheemme on
Harvajanniemi, jonne Maakuntaliitto kaikessa viisaudes

saan kannattaa tuulivoimaloiden rakentamista kansain
välisistä sopimuksista välittämättä. Harvajanniemi on
meidän oma kultakimpaleemme  yksi tärkeimmistä
suurten petolintujen ja muiden uhanalaisten lintujen
Arktikamuuttoreiteistä Suomessa. Kansainvälisesti tun
nettu alue. Sitä ei saa tuhota.

Meidän kaikkien vastuulla on pitää huoli siitä, et
tei elinympäristöämme ja terveyttämme pääse tuhoa
maan ilman järkeä toimivat ahneet rahankerääjät. Pitä
käämme kaikki yhtä sen asian ja etenkin kotiseutumme
puolesta.

Pari kuvaa alla pitämään totuus mielessä, mikäli se sat
tuisi joltakin unohtumaan.

Maarit Miettinen
Mäntlahti

MAARIT MIETTINEN:
PALJON MELUA, EI SUINKAAN TYHJÄSTÄ

Pieni on ihminen jätti-
läisen juurella

Museotien tulevaisuus-
ko?

VALOKUVAT: MAARIT MIETTISEN ARKISTO
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Vilukko hankkeen puitteissa kutsuttiin Klamilan seudun
kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä kolmen päivän
matkalle Hiidenmaalle. Mukana olivat Jarmo Ahonen,
Siru Ahopelto, Jari Harju, Risto Kouki, AnuLeena Lintu
nen, Jartti Malmi, Tuomo Peltola, Seppo Pirttimäki,
Hannes Porkka, Esko Taanila ja Heli Varjakoski. Hiiden
maalla tutustuttiin paikallisiin satamiin ja matkailupal
veluita tuottaviin yrityksiin majoittumalla, ruokailemalla,
savusauna, museo, lintutorni, luontopolku, lähiruoka,
matkamuistomyymälät, vierailu kaupungintalolla, kala
talousyhteistyö ja perinneruokailu.

Matka oli onnistunut ja matkan ohjelma oli laadittu var
sin tiukaksi ja asiapitoiseksi. Pienvenesataman kehittä
miseksi Jartti Malmi laati luonnoksen kunnan omista
malle TY1 alueelle. Nykyisestä rantapenkereestä lähtisi
noin 100 metriä pitkä, reilun metrin korkuinen venelaituri
kohti ulompana olevaa korkeampaa noin 100 metrin pi
tuista aallonmurtajaa vastaan.

TY1 alueesta pitää varata 90 metriä rantaa pienvenesa
tamalle . Laitureille paikoitusalueeksi ja veneiden säily
tykseen arvioivin 1,2 hehtaaria alan riittävän. Virolahden
kunnanvaltuusto alensi 12.11.2012 Klamilan sataman TY
1 alueen hinnan viidestä eurosta/neliö hintaan 3,75 eu
roa/neliö. Alennetulla hinnalla 12 000 neliön osto kun
nalta tulisi maksamaan 45 000 euroa. Hinta on varsin
kohtuullinen ottaen paikan arvon huomioon.

Sydänkylän osakaskunnalta joutuisi ostamaan noin 4
000 neliötä vesialuetta aallonmurtajan ja satamaaltai
den tarpeisiin. Kunnan kanssa tehdyssä vaihtokaupassa
alueen arvona käytettiin viittä euroa neliöltä. Pienvene
sataman raakamaan hinnaksi muodostuisi noin 70 000
euroa. Mitä maksaa 100 metrin laituri ja saman mittai
nen aallonmurtaja? Mitä maksaa matkamuistomyymälä,
infopiste, ravintola, majoituspalvelut, veneiden huolto ja
säilytyshalli, vesiurheiluvälineiden vuokraus, polkupyörä
vuokraamo, museo, kalastusvälineiden ja veneiden
vuokraus. Suunnitteilla on varsinainen monitoimiraken
nus EUtuella kalasatamaan.

Rakentamisen ja rantamaiseman yhteensovittamiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen käytössä. Alu
een vähäistä merkittävämpi lisärakentaminen tulee pe
rustaa yksityiskohtaisempaan suunnitelmaan. Alueelle
tulisi laatia kaava, joka määrittelee alueen rakennusoi
keuden, rakenteiden laadun, ulkonäön, rasitteet, jäte
huollon, vesiputket yms. Kalasataman alue kuuluu Pyölin

vesiosuuskunnan toimintaalueeseen, jolloin vesiosuus
kunta on sitoutunut hoitamaan vedet ja jätevedet. Vesio
suuskunnalle varmaankin edullisemmaksi tulisi rakentaa
yksi kahdella moottorilla varustettu linjapumppaamo ka
lasataman alueelle. Tällöin alueen 12 omakotitaloa,
matkailupalveluiden alueen 5 570 neliön rakennusoi
keus ja nyt mahdollisesti kaavoituksen tulevan TY1, noin
30 000 neliötä määriteltävän rakennusoikeuden (Viro
lahden muilla vastaavilla e=0,4) arviolta 12 000 neliöltä
jätehuolto tulisi hoidettua. Lisäksi tulee pumppaamon
mitoituksessa ottaa huomioon kalasataman mahdolli
nen tuleva käyttö ja alueelle suunniteltu lisärakentami
nen. ELYkeskuksen ohjeistuksessa alueen vähäistä mer
kittävämpänä lisärakentamisena pidetään 10 % raken
nusoikeudesta ko. alueella.

Tuomo Peltola

TUOMO PELTOLA:
KLAMILAN SATAMA

Klamilan osayleiskaavan kaavamääräyksissä TY-1 alue on teolli-
suusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaa-
timuksia. Pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakentamisen lisäksi
alueelle voi sijoittaa satama-alueen toimintoihin liittyviä rakennuk-
sia ja rakennelmia sekä kaupallisiin toimintoihin liittyviä tiloja.

Suunniteltu
hankealue
n. 16 000 m2

satama-alue

0 20m 40m 60m 80m 100m

Kunnan ja osakaskunnan omistaman vesi
ja maaalueen raja
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Kymenlaaksonliitto laatii maakuntahallituksen 20.08.2012
tekemällä päätöksellä Kymenlaakson maakuntakaava,
kauppa ja merialue. Sisältö edellytyksenä edellytetään
erityisen huomion kiinnittämistä seuraavaan:
• Maakunnan tarkoituksemukaiseen alue ja yhdyskun
tarakenteeseen.
• Alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen.
• Ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja
teknisen huollon järjestelyihin.
• Vesi ja maaainesvarojen kestävään käyttöön.
• Maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.
• Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön vaa
limiseen
• Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Virolahden kunnan lausunto kaavaesityksestä lyhennet
tynä:
Kaakonkulman rajaliikenteen ja rajakaupan katsannosta
alueiden käytön tavoitteet ovat liian kaupunkikeskeisiä,
eivätkä ota huomioon rajaylityspaikan luomia mahdolli
suuksia. Kuitenkin matkailu on yhtenä painopistealuee
na myös Kymenlaakson maakunnassa.

Maakuntaliiton tulisi kaikin keinoin vaikuttaa siihen,
että rajaliikenne pystyttäisiin vielä paremmin huomioi
maan ja hyödyntämään rajaalueen uusina työpaikkoi
na.

Lausunto on asiallinen matkailun ja Vaalimaan osalta
vain merialueesta ei mainita mitään. Kaavoitukseen tu
leva Virolahden merialue on noin 19 000 hehtaaria:
• Ulkomerellä oleva yleinen vesialue on 8 195 hehtaaria.
• Aluetta hallinnoi EteläSuomen ELYkeskus ja metsähal
litus, EteläSuomen luontopalvelut itäisen Suomenlahden
kansallispuiston osalta.
• Metsähallituksella on omat vedet 171,1 hehtaaria Suur
Pisin saaren ympärillä
• Puolustusvoimat hallinnoi Mustamaan saaren vesiä
543 hehtaaria.
• Suurin merialueen omistaja Virolahdella on rantakylien
osakaskunnat noin10 000 hehtaaria.

Kun Kymenlaakson liitto laatii kaavaa merialueelle, niin
osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on jätetty suurin
meri alueiden omistajaryhmä yksityiset vedet huomiotta.
Toki kaavoittajalla on voinut käydä kömmähdys, kun
osallistujalistassa ensimmäisenä mainitaan kaavaalu
een maanomistajat ja haltijat. Vesialueen omistaminen
ja maan omistaminen ovat eri asioita.

Kaavatyön tueksi perustetaan asiantuntijaryhmiä: 1. Kau
pan ryhmä, 2. Merialueen suunnitteluryhmä, 3. Liiken
teen ryhmä. Työryhmät esittävät käsityksiään kaavan ta

voitteista, ratkaisuvaihtoehdoista ja vaikutusten arvioin
nista.

Virolahtelaisen kaupanryhmän edustajan pitää saa
da Vaalimaan seudun tavoitteet mukaan kaavaan. Me
rialueen suunnitteluryhmä saa käyttöönsä Kymenlaak
son merialueselvityksen. Selvitys kerää taustaaineistoa
Kymenlaakson meri ja rannikkoalueen suunnittelua
varten.

Kansallinen vesiviljelyohjelma 2015 on valtioneuvos
ton 18.6.2009 hyväksymä pariaatepäätös, jonka tavoit
teena on parantaa elinkeinon kilpailuedellytyksiä ja
huolehtia toiminnan kestävyyden varmistamisesta. Tämä
edellyttää, että vesiviljelyä koskevat elinkeino ja ympä
ristöpolitiikat sovitetaan yhteen siten, että ne muodosta
vat elinkeinon ja ympäristönsuojelun kannalta johdon
mukaisen kokonaisuuden.

Alueiden käytön suunnittelussa otetaan huomion
vesiviljelyelinkeinon kehittämistarpeet maa ja vesia
lueilla. Selvitetään vesiviljelylle soveltuvat alueet ja niitä
osoitetaan tähän käyttöön alueellisissa sijainninohjaus
suunnitelmissa sekä tarpeen mukaan maakunta ja
yleiskaavassa.

Taloudellisesti kannattavan vesiviljelyelinkeinon edel
lytysten turvaamiseksi ja kilpailukykyisen toimintaympä
ristön luomiseksi Klamilan kalasataman vaikutusalueelle
sekä tuotantoyksiköiden ja tuotannon kestävä kasvatta
minen siihen soveltuvilla alueilla Virolahden itäosassa
pitää ottaa huomioon laadittaessa Kymenlaakson maa
kuntakaava, kauppa ja merialue.

Tuomo Peltola

KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA, KAUP
PA JA MERIALUE
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Klamilan sataman kehittäminen on jälleen ajankohtais
ta. Sepra ry käynnisti keväällä 2011 yhteisölähtöisen mat
kailun kehittämisprojektin COMCOTin, jonka yhdeksi koh
teeksi satama valittiin. Vuoden aikana käytyjen kokoon
tumisten ja niissä käytyjen keskustelujen pohjalta saatiin
Klamilan satamalle muodostettua oma pieni toimenpi
deohjelma ja budjetti, joka yhdistettiin Kaakon Luonto ja
Kulttuuri ry:n luonto ja kulttuurimatkailun kehittämis
hankkeeseen VILUKKOon. Toimenpiteiksi kirjattiin mm.
lintumatkailun kehittäminen, sataman palvelutarjonnan
parantaminen (mm. kalan ja paikallistuotteiden saata
vuus) sekä satamaalueen toimintojen ja yleisilmeen
suunnittelu (yksityiskohtina mm. uimaranta ja uusia ve
nepaikkoja). Tavoitteeksi asetettiin viihtyisyyden lisäämi
nen ja sataman palveluiden parempi saatavuus kaikille
alueen käyttäjille; asukkaille, yrittäjille, matkailijoille ja ke
säasukkaille siten, että myös sataman alkuperäinen
käyttötarkoitus kalasatamana säilyisi mahdollisimman
hyvin.

Klamilan satamasta tehtiin 3D –mallinnos, joka oli syys
kuussa nähtävänä Rajasalissa COMCOT –hankkeen jär
jestämässä maisemateatterissa. Sen avulla sataman
yleisilmettä kohentavia asioita on mahdollista kokeilla ja
tutkailla virtuaalisesti ennen niiden toteutusta. Seuraavan
kerran 3D –maisemateatteri on tulossa Virolahdelle syk
syllä 2013, jolloin toivottavasti päästäisiin testaamaan,
miltä näyttäisivät mahdolliset uudet satamaa koskevat
suunnitelmat.

Näkemyksiä sataman kehittämiseksi on haettu myös
Hiidenmaalta, missä monissa pienvenesatamissa on
viime vuosina saatu paljon edistystä aikaan. Saarella on
juuri nyt todellinen tekemisen meininki. Orjakun sataman
kokonaisvaltainen, viimeistelty ja huoliteltu toteutus löi
marraskuun alussa paikan päällä vierailleet matkalaiset
ällikällä ja antoi hyvää mallia myös Klamilan sataman
kehittämiseen toimivaksi, tasokkaaksi ja viihtyisäksi ko
konaisuudeksi. Hiidenmaan satamissa kalastus ja mat
kailu toimivat yleensä sujuvasti rinnakkain; kumpikin
omilla alueillaan, mutta toisistaan hyvin hyötyen.

Tarkasteluun on hiljattain noussut myös arkkitehti Sami
Mikonheimon vuonna 2005 tekemä sataman laadukas
yleissuunnitelma. Vaikka sitä ei ole vuosien varrella to
teutettu johdonmukaisesti, suunnitelma toimii kuitenkin
edelleen hyvänä lähtökohtana uuden tekemiselle ja sii
hen on helppo päivittää uusia haluttuja ideoita, joita tul
laan kyselemään myöhemmin vielä yleisötilaisuuksissa.
Toiveiden tynnyriin on tähän mennessä tullut mm. seu
raavanlaisia ehdotuksia:

• Hyppyrimäen päälle näkötorni, ”majakka”
• Mäki liikuntakäyttöön: lapsille hyvin suunniteltu

ja turvallinen pieni rinne pulkkailuun ja lasketteluun; pie
ni hissi; kesäkelkkarata; maastopyöräily

• Uimaranta: parhaan paikan etsiminen ja suun
nittelu siihen  parkkipaikka, jätepisteet, WC, pukusuoja,
penkit ja pöydät, nuotiopaikka, valaistus, rantalentiskent
tä, kuntoiluvälineitä leikkivälineitä

• Sataman alueen matkailupalvelut (kioski, matka
muistomyymälä, infopiste , majoituspalvelut, lomakylä,
matkailuvaunualue, leiri/telttapaikka, venekuljetukset)

• Kesäravintola
• Venepalvelut; kesäajan peruspalvelut & talviajan

säilytys
• Vesiurheiluvälineiden vuokra (soutuveneet, ka

nootit, kumiveneet, polkuveneet, jollat, vesijetit, vesisukset
tms.), liikuntavälineiden vuokra (esim. polkupyörät)

• Kalastusvälineiden vuokra; kalastusluvat
• Hannun Huikku –luontopolun kunnostus
• Merimuseo; kotiseutumuseon meriaiheisen ko

koelman siirto merelliseen ympäristöön
• Venepaikkojen lisäys
• Kalastus: ammattikalastajien aktivoiminen sata

man käyttäjiksi
• Sataman toimintojen eriyttäminen – matkailu,

virkistys ja vapaaaika sekä kalastus omille alueilleen

Kehittämishankkeen huono puoli on se, että sen varoja
ei voida käyttää rakentamiseen. Keväällä olisikin aika
hakea Leader investointirahoitusta ensimmäisten osioi
den toteutukseen. Ainakin uimaranta, sataman potkurio
paste ja viheralueiden kunnostus ovat ensimmäisenä
toteutettavien toimenpiteiden listalla. Todellinen piristys
ruiske satamalle olisi myös se, että satamaan suunnitel
tu kesäravintola avaisi ovensa jo ensi kesänä. Keskuste
lussa on ollut myös sataman oman kehittämisyhdistyk
sen perustaminen koordinoimaan alueen monien toimi
joiden yhteistyötä.

Siru Ahopelto 29.11.2012

SIRU AHOPELTO:
VALOA KLAMILAN SATAMASSA!

Orjakun kyläyhdistyksen
suunnitelmaan kuuluu
kolmen talon kokonai-
suus, josta valmiina on
vasemmanpuoleisin in-
fokeskus. Seuraavaksi
alkaa keskimmäisen
juhlatilan rakentaminen
ja viimeisessä vaiheessa
paikalle nousee vielä
matkailupalveluita tar-
joava rakennus.

VALOKUVA: SIRU AHOPELTO
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Etsimme kalatalousyrittäjää Klamilan kalasatamaan

Tarjoamme Sydänkylän osakaskunnasta toimivat ja monipuoli
set kalavedet, hyvin varustellut tilat Klamilan kalasataman ka
lankäsittelyhallissa sekä laituri ja kalan purkupaikan kalasata
massa.

Klamilan kalasatama Virolahdella on Suomen itäisin kalasata
ma. Satamaan johtaa 4,2 metrin veneväylä. Kehittyvään Vaali
maan kauppakeskukseen matkaa on noin 30 kilometriä.

Lisätietoja antaa Sydänkylän osakaskunnan puheenjohtaja
Tuomo Peltola p. 0400 650 470.

VALOKUVA: JARTTI MALMIN ARKISTO
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ILKKA AHMAVAARA:
MITÄS SITTE ?

Kolmastoista vuosikerta Rannantaikaa lehteä tulee
täyteen tämän numeron myötä. Ensi vuonna, neljän
teentoista vuosikertaan, teemme vain kaksi numeroa,
helmikuun ja toukokuun. Tämän jälkeen emme tiedä,
onko lehdelle tarvetta siinä määrin, että myös tekijöitä
löytyisi.

Olen taittanut tätä lehteä vuodesta 2000 alkaen, sitä en
nen ei lehteä ollut. Lehti alkoi vain nelisivuisena, mutta
on sittemmin lisännyt roimasti sivumääräänsa ja on il
mestynytkin jo vuosia säännöllisesti neljännesvuosittain,
kerran vuodenajassa.

Kaikki mitä lehteen on tarjottu julkaistavaksi on aina
myös julkaistu, tässäkin mielessä lehtemme poikkeaa
muista lehdistä ja syykin on selvä: me olemme harrasta
jia, emme journalismin ammattilaisia, vaikka sellaisia
joskus saattaa lehteemme kirjoittaakin. Yhdellekään kir
joittajalle tai toimituksen jäsenelle ei makseta senttiä
kään palkkioita. Lehdellä ei siis oikeastaan ole mitään
linjaa vaan lehti on sellainen kuin mitä ihmiset siihen
kirjoittavat ja kuvia lähettävät. Yksinkertaista, mutta huhu
puheista päätelleen vaikeasti uskottavaa. Maksettuja
mainoksia ei julkaista.

Lehti on kuitenkin sitkeästi ilmestynyt ja saattaa olla jopa
pitkäikäisin kylälehti Suomessa. Voi olla, että viimein
alamme lähestyä loppua ja sikäli uusia tekijöitä kaivat
taisiin jatkamaan lehteä. Tämmöisen pienlehden toimit
tamiseen tarvitaan vähintään yksi kykenevä toimitukselli
nen taittaja. Mielellään myös muita henkilöitä, ainakin
yksi lehden tekoon sitoutunut toimittaja. Kahdella ihmi
sellä toimitus jo pyörii jotenkuten, mutta ei aivan yksi
nään: tarvitaan ahkeria avustajia ja lehden tekoon osal
listuvia tekijöitä tavalla tai toisella. Talkooväkeä.

Rahoituksesta täytyy lehden vastata itse, kun ei sponsori
tai muuta hyvävelirahaa käytetä, joka myös väistämättä
rajoittaisi sananvapauden toteutumista lehdessä. Tämä
käy luontevimmin niin, että perustetaan lehteä julkaiseva
yhdistys, joka huolehtii taloudesta ja kirjanpidosta.

Minkälainen lehti Rannantaikaa on, miksi sitä tehdään?
Ei harmainta aavistusta. Lehti on muotoutunut omia ai
kojaan milloin minkinlaiseksi, se on kyläkulttuurilehti joka
on osa kyläkulttuuria, ei sen kummempaa. Parhaimmil
laan lehden tekeminen on hauskaa, ja sehän riittää jo
syyksi lehden tekoon. Hauskanpito lienee ainakin yksi
olennainen syy, miksi ihmiset osallistuvat talkoisiin.
Hauskat talkoot, paljon väkeä, tylsät talkoot, ei ketään.

SÄÄN SÄLÄT
Ilman lämpötilojen seuranta oli niitä ensimmäisiä asioi
ta, joiden ajattelin sopivan kylälehteen. Sopivan neutraali
ja vaihteleva puheenaihe. Toisin kävi.

Hämmästykseni oli melkoinen, kun kirjoitettuani
hiilidioksidipäästöjen aiheuttaman globaalin ilmaston
muutoksen huolestuttavista seurauksista, yhtäkkiä koko
maailman media rummutti sitä kuin totuutta. Että täytyy
pä kirjoitella harkitummin jatkossa ja onpa näin pienen
lehden kirjoituksilla suuri vaikutus!

Sittemmin olen yrittänyt korjata näkemystäni lä
hemmäs totuutta, toisinsanoen siihen, ettei ole mitään
todisteita siitä, että tapahtuvat ilmastonmuutokset olisivat
ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamia, vaan että ky
se lienee ihmisestä riippumattomasta luonnollisesta
vaihtelusta pääosin. Tosin ihmiset osaavat kyllä pilata il
maston muillakin konsteilla kuin hiilidioksidipäästöillä,
joista maailman mediat yhä toitottavat. Ei kylälehden kir
joituksilla niin suurta merkitystä taidakaan olla.

Varsinainen sään lämpötilan seuranta lehdes
sämme alkoi tutustuttuamme Mäntlahden Vanhakylässä
asuvaan Timo Karjakiniin, joka oli päivittäin aamu kuu
den ja seitsemän välillä kirjannut lämpömittarilukeman
muistiin aina vuodesta 2000 alkaen. Vuoteen 2007 jul
kaisimme hänen lämpödataansa, joka sitten korvautui
Rantaituvan tarkemmalla mittauskalustolla, jolla siis
saadaan vuorokauden yli ja alin lämpötila muistiin, mikä
on lähempänä virallisia mittaustapoja kuin Karjakinin
menetelmä. Valitettavasti näitä kahta mittaustapaa ei ole
mahdollista kalibroida keskenään, vaan ne pysyvät ver
tailukelvottomina noin tieteellisessä mielessä.

Helmikuun numerossa jälleen vuoden 2012 mänt
lahden mittausten lämpötilasaldo. Tässä numerossa tyy
tykämme itämeren jääpeitteen maksimeihin.
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Joulusta jouluun

Kulkea aikaan lapsuuden,
löytää lapsi sisältä sen.

Nähdä tupa ja kuusipuu,
joulun välkkeet ja kaikki muu.

Kynttilät kuusessa loistavat
kun väki yhteen kokoontuu,
ja mieli täynnä on
joulun täyttymistä.

Vappu Harjumaaskola

VALOKUVA: TUOMAS HARJUMAASKOLA



Kiusaaminen on lisääntynyt kotona, kouluissa, työpai
koilla ja muissa yhteisöissä ja yhä useammin niistä
tehdään rikosilmoituksia poliisille, nykyisin myös koulu
kiusaamisesta tehdään rikosilmoituksia. Joskus sattuu
niin, että kanssaihmiset eivät usko kiusatun kertomus
ta, koska kiusaajaksi väitetty henkilö on mitä hurmaa
vin ihminen, eivätkä muut voi käsittää, kuinka hän voisi
syyllistyä kiusaamiseen. Kiusaaja saattaa olla narsisti
sesta luonnehäiriöstä kärsivä, joka osaa taitavasti ma
nipuloida kanssaihmisiään. Hän näyttäytyy ulkopuoli
sille reiluna ja viehättävänä henkilönä, mutta uhrilleen
hän saattaa olla jopa hengen vaaraksi.

Varhaislapsuuden ihmissuhteilla on suuri merkitys sosi
aalisten taitojen oppimisessa. Sosiaalisilla taidoilla tar
koitetaan ihmisen kykyä tulla toimeen muiden ihmisten
kanssa, ratkaista sosiaalisia ristiriitatilanteita. Sosiaalisesti
taitavalla ihmisellä on käytössään erilaisia rakentavia toi
mintamalleja ristiriitatilanteita varten. Hän neuvottelee, on
sovitteleva, joskus tarttuu ongelmaan tiukasti, joskus ve
täytyy. Olennaista on, että hän tietää, miten toimia ja jou
tuu harvoin riitaan kenenkään kanssa. Hänen toimin
taansa ei välttämättä kiinnitetä huomiot vaan asioiden
sujumista pidetään itsestään selvyytenä.

Sosiaalisesti taitava ihminen ymmärtää toista ih
mistä, hänen näkökantojaan ja tunteitaan, hän on em
paattinen ja sympaattinen eli hän pystyy asettumaan toi
sen asemaan sekä pystyy tuntemaan sääliä ja myötä
tuntoa.

Sosiaalisuus ei ole sama asia kuin sosiaaliset tai
dot, sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre,
joka osoittaa kuinka seurallinen ihminen on, onko hän
kiinnostunut toisista ihmisistä ja asettaako hän toisten
seuran yksinolon edelle. Sosiaalisuus tarkoittaa halua ol
la toisten seurassa, kun sosiaaliset taidot, jotka tulevat
kokemuksen ja kasvatuksen kautta, tarkoittavat kykyä ol
la toisten seurassa.

Minuus ja persoonallisuus rakentuvat varhaislap
suudessa ja näiden kehitykseen vaikuttaa varhaislap
suuden ihmissuhteet. Oman minuuden lapsi löytää van
hempiensa kautta, heidän avullaan lapsi oppii tunte
maan itsensä, pitämään huolta itsestään ja suhtautu
maan kanssaihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Jos
lapsen varhaisissa ihmissuhteissa on vakavia puutteita,
saattaa se johtaa itsetunto sekä itseluottamus ja myö
hemmin ihmissuhdeongelmiin, narsistiseen luonnehäi
riöön eli minuuden kehityksen varhaiseen häiriöön.

Ihmisistä yleensä löytyy narsistisia piirteitä, mutta

se ei tarkoita, että hänellä olisi narsistien luonnehäiriö.
Terveellä ihmisellä on hyvä itsetuntemus ja itseluottamus,
hän tuntee oman arvonsa. Hän kokee olevansa ehjä ja
pystyy nauttimaan omasta ja muiden olemassaolosta,
elämällä on tarkoitus ja mielekkäitä päämääriä.

”Itsensä tunteminen, itsetuntemus on tärkeä ter
veen narsismin osatekijä. Se tarkoittaa, että ihmisellä on
käsitys omasta erillisestä itsestään, mutta myös käsitys
toisista ainutkertaisina ihmisinä. Raja itsen ja toisten vä
lillä on selvä.
Omasta minuudesta on riittävän realistinen käsitys. Siinä
ei ole epärealistisia suuruuskuvitelmia, mutta ei myös
kään alemmuudentuntoja. Omasta osaamisesta ja
omien kykyjen käyttämisestä koetaan oikeutettua mieli
hyvää. Omat puutteet ja heikkoudet myönnetään, niihin
suhtaudutaan hyväksyvästi ilman suurta häpeän tunnet
ta, eikä niitä ole tarpeen yrittää kompensoida ylikorostu
neella pätemisellä.” kirjoittaa psykologi, psykoanalyytikko
(IPA) ja laillistettu psykoterapeutti Jorma Myllärniemi koti
sivullaan (http://www.jotte.info/).

Narsistinen luonnevaurio on itsentunnon ja ihmissuhtei
den häiriö, jossa ongelmat johtuvat vääristyneestä käsi
tyksestä omasta itsestä ja vääristyneistä ihmissuhteista.
Narsistilla on epärealistinen käsitys omasta kaikkivoipai
suudestaan ja ajatus, että hän voi tehdä toiselle mitä
vaan rangaistukseksi, jos tämä ei satu toimimaan nar
sistisen ihmisen haluamalla tavalla. Narsisti ei kykene
kunnioittamaan ja arvostamaan toista ihmistä, hän on
itsekeskeinen ja kyvytön ottamaan huomioon muita.

Narsistinen ihminen loukkaantuu helposti eikä kes
tä itseensä kohdistuvaa leikkipuhetta. Tämä ei kuiten
kaan tarkoita sitä, että kaikki, jotka loukkaantuvat hel
posti kärsivät narsistisesta luonnehäiriöstä. Narsistinen
ihminen ei kestä väärässä olemista, vaan kostaa henki
lölle, joka osoittaa narsistin olleen väärässä etenkin, jos
hän on julkisesti osoittanut narsistiin olleen väärässä.

Heikkoa itsetuntoaan narsisti korjaa rakentamalla
oman maailmansa, jossa hän on aina oikeassa ja jossa
hänellä on oikeus tehdä mitä vaan. Toinen ihminen ei
hänen mielestään ole minkään arvoinen vaan narsisti
mitätöi kaikki hänen saavutuksensa.

Heikon itsetuntonsa vuoksi narsisti tarvitsee ympäril
leen oman hovin, ihailijoita ja imartelijoita, jotka kertovat
hänelle kuinka hyvä ja erinomainen hän on. Narsisti on
huomionkipeä ja haluaa olla keskipisteenä, hänen nau
tintonsa on nähdä muut ihmiset ihailemassa ja kadehti
massa itseään.
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MERVI HYPPÄNEN: NARSISMI



Narsisti ei hakeudu toisten seuraan sen vuoksi, että se
on hänestä hauskaa, vaan hän haluaa hyötyä toisista
ihmisistä. Muita hän käyttää erilaisiin tarkoituksiinsa ja
pönkittämään itsetuntoaan. Narsisti on taitava manipu
loimaan ja saamaan ihmiset käyttäytymään haluamal
laan tavalla. Hän on usein miellyttävä ihminen eivätkä
kanssa ihmiset välttämättä edes huomaa, että jotain on
vialla. Narsisti tarvitsee valtaa, ei niinkään tehdäkseen
pahaa muille, kuin karkottaakseen oman riittämättömyy
den tunteensa, ja kokemus omasta vallasta poistaa tä
män tunteen.

Narsisti ei tunne empatiaa eikä hänellä ole herk
kyyttä eikä kiinnostusta toisia ihmisiä kohtaan, mutta
hän antaa halutessaan itsestään ihastuttava ja luotetta
van kuvan. Narsistin uhriksi voi joutua missä vain, pari
suhteessa, kotona, työyhteisössä tai missä tahansa yh
teisössä. Usein narsisti valitsee uhrikseen ihmisen, jota
hän pitää huonompana kuin itseään, alempiarvoisena,
koska hänellä on tarve, että häntä itseään kunnioitetaan.
Narsistin uhrilla on tiettyjä piirteitä, he ovat hyväntahtoisia
ja empaattisia ja pystyvät eläytymään toisten tunteisiin,
he ovat joustavia ja mukautuvat vaadittaessa vaihtuviin
tilanteisiin.

Narsisti aloittaa uhrinsa mustamaalaamiskam
panjan, joko hyötyäkseen itse tai kostaakseen uhrilleen.
Hän hyökkää toisen ihmisen persoonan, elämäntavan
ym. kimppuun. Mustamaalaamiskampanjat perustuvat
valheisiin, puolitotuuksiin ja vahingoittaviin huhuihin.
Narsisti maalailee mielikuvia toisesta ihmisestä jouhe
valla ja vetoavalla kerronnalla eikä näillä mielikuvilla
välttämättä ole mitään todellisuuspohjaa. Hän uskoo it
se omiin valheisiinsa, jolloin hänen elekielen ja tarinoin
nin välillä ei ole ristiriitaa eikä kuuntelijalle tule tunnetta
epärehellisyydestä. Koska narsisti on taitava manipuloija,
ihmiset uskovat helposti hänen juttujaan ja kertovat niitä
eteenpäin. Narsisti on tyytyväinen, sillä hän on päässyt
tavoitteeseensa. Hänen liikkeelle laittamansa huhu levi
ää ja muuttaa muotoaan ja huhujen kohde kärsii.

Narsistin uhrilla on paha olo, monesti muillakaan
narsistin lähipiirissä ei ole hyvä olla, sillä narsisti itsekin
kärsii pahasta olosta ja jakaa pahan olonsa vaikutuspii
rissään olevien kanssa. Narsistin uhrin selviäminen al
kaa siitä, kun hän tiedostaa tilanteensa. Uhri saattaa al
kuun luulla, että ongelmat johtuvat hänestä itsestään ja
että hän itse on narsisti, sillä narsisti pystyy manipuloi
maan uhrinsa uskomaan niin. Työstämällä omia tunteita,
joko yksin, läheisten tai ammattiauttajien kanssa kiusat
tu alkaa päästä uhrin roolista ja havahtua omiin oikeuk
siinsa. Kun uhri alkaa tiedostaa, että kiusaaja on sairas
henkilö, ei hän enää syytä itseään. Vähitellen hän alkaa
suunnata energiaansa omiin toiveisiinsa ja unelmiin.
Selviäminen on mahdollista, mutta se ei ole helppoa.
Joskus ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä pois, jät
tää parisuhde, työpaikka tai yhteisö.

MITEN KOHDATA NARSISTI:
• Älä luota narsistiin, hän pystyy olemaan tarvittaessa
hyvin miellyttävä saadakseen itselleen edullista tietoa.
• Älä yritä muuttaa narsistia, se ei onnistu.
• Hanki tietoa, jonka avulla ymmärrät narsistin tapaa toi
mia ja ajatella.
• Jos mikään muu ei auta, lähde pois. Vain sinä voit tie
tää oikean ajan lähteä.
• Älä menetä itsearvostustasi. Käyttäydy aina niin, että
voit olla ylpeä itsestäsi.
• Älä mene mukaan narsistin peleihin

NARSISTISIA OMINAISPIIRTEITÄ:
DOMINOIVUUS, itsekeskeisyys, narsisti vie psyykkisen ti
lan muilta.
EMPATIAKYVYN PUUTE, narsisti ei huomioi toisia, muut
ovat häntä varten.
LOUKKAAANTUMISHERKKYYS, taipumus usein tuhoavia
muotoja saavaan kateuteen.
YLIMIELISYYS, piittaamattomuus säännöistä, taipumus
kaikkivoipaisuuteen.

• Hänellä ei ole syyllisyydentuntoa.
• Hän manipuloi ja valehtelee.
• Hän vähättelee, mitätöi ja nitistää.
• Hän alistaa, hallitsee ja käyttää hyväkseen
• Yhteisössä hän ottaa toisia "hoviin" ja toisia uhreiksi.
• Hänen tavoitteenaan on syrjäyttää tai poistaa omaa
valtaa uhkaavat.
• Narsistin ystävyysverkosto koostuu usein myötäilijöistä,
jotka eivät uskalla sanoa omia mielipiteitään, jos ne
eroavat narsistin julistamasta totuudesta.

Lähteet:
- Keltingas-Järvinen. 2010. Sosiaal isuus ja sosiaal iset taidot. Juva.
- Internet

Mervi Hyppänen
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PIIRROS: ANITA AHMAVAARA
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Elämmekö kuplassa?

by jaskaw Pro @ 22/10/2012 – 18:25:01

Totuus taitaa olla, että me kaikki väistämättä elämme
omissa kuplissamme, jonka läpi katsottuna kuplan ulko
puolinen maailma värittyy tuon kuplan väriseksi. Tuon
kuplan läpäisykyky kuitenkin vaihtelee. Toisilla ihmisillä
kupla on niin vahva, että sen läpi ei pääse mitään muu
ta kuin kuplan väriin sopivaa tietoa, kun taas toisilla
kupla päästää läpi enemmän myös muita värejä.

Väistämättä meistä aivan jokaisella kuitenkin on
oma kuplamme, jonka rakentaminen on voinut kestää
vuosikymmeniä. Kupla voi myös hajota, mutta ihmis
luonto vain taitaa olla niin rakentunut, että uuden kuplan
rakentaminen alkaa välittömästi.

Voipi olla niinkin, että tuo suojakupla on välttämätön ja
ehdottoman tarpeellinen suojamekanismi, joka pitää ih
misen toimintakykyisenä ympäristössä, joka on täynnä
ristiriitaisia signaaleja.

Voisi olla niinkin, että pelkkä mielenterveyden yllä

pitäminen vaatii suojakuplan olemassaoloa ja laitoksis
sa on paljon ihmisiä, joiden kupla on hajonnut, mutta
jotka eivät ole onnistuneet rakentamaan uutta kuplaa.

Henkinen suojakupla siis toisaalta estää meitä usein
omaksumasta uusia ajatuksia ja voi estää hyväksymäs
tä oikeaakin tietoa, joka on kuplan kanssa ristiriidassa.
Toisaalta se myös pitää meidät järjissämme.

Olennaista ehkä onkin kehittää tuon suojakuplan
rakennetta ja luonnetta sellaiseksi, että sen läpi pääsee
helpommin.

Uskon itse asiassa, että tuon ominaisuuden kehit
täminen on mahdollista, kun ongelman tiedostaa. Pelk
kä suojakuplan olemassaolon kieltäminen ei välttämät
tä autakaan mitään.

Tämä kaikki on tietysti itsestään selvää jokaisella ajatte
levalle ihmiselle, mutta joskus tekee ainakin itselle hy
vää päästä pohtimaan myös elämän itsestäänselvyyk
siä.

Jaakko J. Wallenius

JAAKKO J. WALLENIUS:
ELÄMMEKÖ KUPLASSA?

J.J.Walleniuksen blogi: Ajatuksia olemisesta, http;//uskoitseesi.blogs.fi



RANNANTAIKAA... Numero 4 2012 MARRASKUU Sivu nro 21

Arvoisat Haminan kaupungin päättäjät,

Tällä kirjelmällä Vilniemen koulun vanhempaintoimikun
ta haluaa saattaa tietoonne vakavan huolen alueen las
ten lähikoulun ja päiväkodin terveellisyydestä sekä tur
vallisuudesta.

Vilniemen koululla on tehty sisäilmatutkimus Insinööri
Studio oy:n toimesta keväällä 2012. 25.4.2012 päivätyn
tutkimusraportin mukaan koulun seinä, väliseinä ja lat
tiarakenteissa on havaittu vakavia mikrobi ja sienivau
rioita. Ilmanvaihto rakennuksessa on myös täysin riittä
mätön opetusta ajatellen. Pääosa rakennuksen tuloil
masta on kosteusvaurioituneiden seinärakenteiden läpi
virtaavaa vuotoilmaa. Otteita raportista:

” Puusta ja mineraalivillasta otettiin materiaalinäyte. Näyt
teessä esiintyy kosteusvauriomikrobeja, joiden tiedetään ai
heuttavan terveyshaittaa. Tulos viittaa vaurioon rakentees
sa.”

” Mineraalivillasta ja kutterinlastusta otettiin materiaalinäy
te. Mineraalivillalla tehdyn lattiaeristyksen ulkoreunassa
esiintyy runsaalla pitoisuudella kosteusvauriolle tyypillistä
sientä, joiden tiedetään aiheuttavan terveyshaittaa. Tulos
viittaa vaurioon rakenteessa.”

” Kutterinlastueristyksen ulkoreunasta otetussa näytteessä
esiintyy runsaalla pitoisuudella kosteusvauriolle tyypillisiä
mikrobeja, joiden tiedetään aiheuttavan terveyshaittaa.
Tulos viittaa vaurioon rakenteessa.”

”Liikuntasalin orgaanisen lattiaeristyksen sisältä mitattiin
suhteellinen kosteus RH 74% lämpötilassa +5°C. Kosteus on
kriittisellä tasolla. Materiaalit ovat vaurioituneet kosteuden
vaikutuksesta. Rakenneavauksen yhteydessä tehtiin havain
toja eristemateriaalin homeisesta hajusta.”

” Lastuvillalevystä otettiin materiaalinäyte. Näytteessä esiin
tyy kosteusvauriolle tyypillisiä sieniä niukalla pitoisuudella.
Aktinobakteeri (sädesieni) esiintyy näytteessä runsaalla pi
toisuudella. Näytteen sisältämät mikrobit voivat aiheuttaa
terveyshaittaa. Tulos viittaa rakenteen vaurioitumiseen kos
teuden vaikutuksesta.”

” Liikuntasalin lattian läpi tuleva vuotoilma heikentää sisäil
man laatua. Lattiaeristyksissä kasvavat mikrobit voivat siirtyä
sisäilmaan. Eteistilan lattian alla olevassa tilassa on ho
mehtuneita eristyksiä, jotka rajoittuvat ilmatilaan. Epäpuh
tauksien leviäminen ilman välityksellä on todennäköistä
esimerkiksi läpivientien ja rakenneliitoksien kautta.”

” Huomattava osa 1. kerroksen tilojen korvausilmasta tulee
vuotoilmavirtauksina rakenteiden läpi. Kellaritiloista ja mik
robivaurioituneista rakenneosista läpivirtaava ilma sisältää
epäpuhtauksia, jotka heikentävät sisäilman laatua.”

” Nykyisten rakentamismääräysten osan D2 mukaan tilois
sa voi 20 l/s ulkoilmavirralla oleskella kolme henkilöä. ”

(Kommenttina tähän toteamme, että kyseinen tila on 12
yhdysluokan opetushuone, jossa opiskelee 20 lasta.)

Perusopetuslain 29§ mukaisesti jokaisella opetukseen
osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Näistä muutamista lainauksista voidaan jo päätellä ettei
perusopetuslain lainkirjain toteudu tällä hetkellä Vilnie
men koulussa.

Järkyttävintä on se, että Vilniemen koululla ei tähän päi
vään mennessä ole järjestetty minkäänlaista tiedotusti
laisuutta asiaan liittyen. Vanhempaintoimikunta sai tutki
musraportin käsiinsä vasta sitä teknisestä toimesta
omaaloitteisesti kyseltyään. Kaiken lisäksi kaupungin
taholta kerrottiin, että raportti on siinä määrin salainen,
että siitä ei saa ottaa valokopioita eikä sitä saa viedä
koululta minnekään.

Tällainen toiminta on pöyristyttävää ja julkisuuslain vas
taista. Vanhemmilla on oikeus saada välittömästi tietoa
lastensa terveyteen kohdistuvista uhista. Haluammekin
kysyä, kuka on vastuussa raportin tulosten salailusta ja
lastemme terveyden vaarantamisesta?

Homemikrobialtistuksella on yleisesti tunnustetusti vaka
via, jopa elinikäisiä terveysseuraamuksia. Astma, kroo
nistuneet poskiontelotulehdukset sekä lapsettomuus
ovat eräitä toksiinien aiheuttamia sairauksia. Tällaisia
seuraamuksia ei rahalla pystytä korvaamaan.

Raportissa vaaditaan välittömiä sekä myös suunnittelua
vaativia korjaustoimenpiteitä. Käsityksemme mukaan
edes välittömästi vaadittuja korjaus/huoltotoimenpiteitä
ei ole Vilniemen koululla asianmukaisesti suoritettu. Li
säksi vanhempaintoimikunta epäilee vahvasti, että
suunnittelua vaativilla ilmanvaihdon parannuksilla on
gelmat eivät myöskään tule riittävässä määrin korjaan
tumaan.

Arvoisat päättäjät. Me allekirjoittaneet Vilniemen van
hempaintoimikunnan jäsenet edustamme koko Vilnie
men alueen koululaisia sekä päiväkotilapsia. Vaadimme
lapsillemme välittömästi turvallisen opiskelu ja päiväko
tiympäristön. Lapset pitää siirtää nopeassa aikataulussa
parakkeihin ja uuden koulurakennuksen suunnittelu
aloittaa viivyttelemättä.

Vilniemen alueesta on luotu kuvaa alati kehittyvänä ja
turvallisena lapsiperheiden asuinalueena. Tänne raken
taneille lapsiperheille oman kylän päiväkoti ja koulu ovat
olleet ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä asuinpaikan valin
nassa. Toivomme, ettemme ole tulleet tietoisesti harhaan
johdetuiksi.

Vilniemen koulun vanhempaintoimikunta

AVOIN KIRJE HAMINAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE VILNIEMEN
KOULULAISTEN OIKEUDESTA TERVEELLISEEN JA TURVALLISEEN
LÄHIKOULUUN SEKÄ PÄIVÄKOTIIN

VILNIEMEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA:
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KAAKONRANNAN SAPUSKAAHEINI VÄRRI

Kirjoittaja on Lahdessa asuva entinen rakilalainen ja toinen Elitefoodkasvisruoka
blogin kirjoittajista. Lisää reseptejä löytyy osoitteesta http://elitefood.wordpress.com

JUHAN SETSUURI
juuri:
1 l vettä
10 g hiivaa
2 viipaletta hapanta ruisleipää
8 dl ruisjauhoa

taikina:
75 g hiivaa
1 dl vettä
2,5 dl siirappia
1,5 rkl suolaa
24 rkl pomeranssia
1 tl fenkolia tai anista
13 tl kuminaa
2 l ruisjauhoja
5 dl ruisleseitä

voiteluun:
1 rkl siirappia
1 dl vettä

Juuri: Liuota hiiva viileään veteen. Murenna ruisleipävii
paleet mahdollisimman pieniksi muruiksi. Sekoita juu
riainekset keskenään, peitä ja anna hapantua huoneen
lämmössä 12 vuorokautta. Ota n. 1 dl juurta talteen
seuraavaa leipomiskertaa varten, juuri säilyy hyvin pa
kastimessa.

Taikina: Liuota hiiva veteen ja lisää se juuren joukkoon.
Lisää siirappi ja mausteet ja sekoita hyvin. Lisää leseet

ja suurin osa ruisjauhoista. Peitä pyyhkeellä ja annan
nousta 12 tuntia. Alusta taikina lopuilla ruisjauhoilla. Lei
vo taikinasta 4 pitkänomaista leipää, pane ne pellille,
peitä pyyhkeellä ja annan nousta puolisen tuntia. Paista
kohonneita leipiä 4550 min 200 Celsiusasteessa. Se
koita siirappi ja vesi keskenään ja voitele leivät seoksel
la. Jatka paistamista vielä 1015 min. Peitä lämpimät lei
vät pyyhkeellä, jotta kuori pysyy pehmeänä.

PUNAJUURISALAATTI
500 g punajuuria
vettä keittämiseen

1 iso omena
2 suolakurkkua
4 rkl majoneesia
2 tl punaviinietikkaa
suolaa ja pippuria

Keitä punajuuret kypsiksi ja anna jäähtyä. Kuori puna
juuret ja omena ja raasta ne karkeaksi raasteeksi. Leik
kaa suolakurkku pieniksi kuutioiksi. Sekoita kaikki sa
laatti ainekset kulhossa, ja anna mieluiten maustua jää
kaapissa ennen tarjoilua.

Halutessasi voit lisätä salaattiin myös (puna)sipulia ja
persiljaa.

Heini Värri

KUVAT: HEINI VÄRRI
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Kasvaa kessi kun ravaa Rishikeshis, rasvaa saa vegaanimätöissä messis.

Kerrankos jos haluun lankeet, charaksesta kankeet chackrat avaa

Gangeskaste ankeet. Kaipa tään kaistapään kosken on lentänyt myös

Lennon kera kumiveneen hennon. Rannat sitoo riippusilloin, ja vaikka

olis missä milloin, vaikka miten vähin hilloin palaa rauhanpiippu

illoin. Koreet joogakoulutalot koristelee jouluvalot. Hopeetarjottimel

thalit taikoo tanssiin vatsajamit, joten pyhitetään pönttöhalit sille

mitä suuhun panit. Aamuin kylä kylpemään käy, eikä yhtään ylpeää näy.

Kuuluu synttärikakkutemppeleiden ympäril parku enkeleiden, kun

henkistytään huminalla ja rukouksen saa rupialla.

MATKAKERTOMUS: RISHIKESH, INTIA
JUHANI PYRHÖNEN:

Kuvat ja tekstti Juhani Pyrhönen.



KLAMILAN KYLÄKIRKKO
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HAMINAN SEURAKUNTA

• To 6.12. klo 9 Seppelten lasku Klamilan kir
kon sankarivainajien muistomerkeille.
• Pe 7.12. klo 8 Klamilan koululaisten kynttiläkul
kue kirkon sankarivainajien muistomerkille.
• To 13.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut. Ter
vetuloa.
• Ke 19.12. klo 19 Haminan mieslaulajien kon
sertti.
• Pe 21.12. Koululaisten joulukirkko ja todistusten
jako. Tervetuloa. klo8
• Ti 25.12. klo7 Joulukirkko.

Huom! Muutokset mahdollisia

Klamilan kirkkopuistossa on poisnukkuneiden
muistelupaikka, johon voi
sytyttää kynttilän ja muitella läheisiään.

KLAMILAN KYLÄTUPARONKULIN JOULU:
JOULUKUU 2012:
ti 4.12. 9.30  13.30
ke 5.12. "
to 6.12. kiinni
pe 7.12. 9.3017.00
lasuma 8.9.10.12. kiinni
ti 11.12. 9.30  17.00
ke 12.12. "
to 13.12. "
pe 14.12. "
la 15.12. 1216
su 16.12. "
ma 17.12. kiinni
ti 18.12. 9.3017.00
ke 19.12. "
to 20.12. " Avajaiset sis joulukahvi ja arpajaiset
pe 21.12. "
la 22.12. 12.0016.00
su 23.12. "VUODENVAIHDE:
24.12.2012  7.1.2013 kiinni
ti 8.1.2013 9.30  13.30 jne normaalit aukioloajat,
tito 9.3013.30 ja pe 9.30  17.00

Klamilan Seutu ry osti Osuuspankilta 35 m2 vierestään. Nyt on
puhkaistu seinä ja avarrettu myyntitiloja. Avajaisia juhlitaan joulu-
kahvien kera 20.12.

TOIVOLASSA JOULUNA
Mäntlahden PIKKUJOULUT lauantaina 15.12 klo 18

Vetreät jumppa Toivolassa torstaina alla mainittuina
päivämäärinä klo 10.00.
13.12 ja 27.12

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA

Hyvää Joulua!

Toivottaa
Rannantaikaa väki


