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Huh hellettä!
ILKKA AHMAVAARA:

Talvi tuntui venyvän loputtomiin ja kevät kasvu
kausineen myöhästyvän reilusti. Arastellen alkoi
kevät pilkistellä vasta huhtikuun lopuilla, roihah
taaksen sitten yhtäkkiä toukokuun puolivälissä
hellekesäksi. Kevät meni ohi niin nopeasti, ettei
oikein ehtinyt tajuta, missä vaiheessa lumihankien
tilalla olikin kesän kaikki vihreys ja kuumuus. Hel
teitä piisasi kolmisen viikkoa ja vasta kesäkuun
toisella viikolla alkoi viiletä normaaleihin ajankoh
dan lämpötiloihin.

Rantaituvan lämpötilastoissa kevät kuitenkin osoit
tautui kuusivuotisen mittaushistoriamme kylmim
mäksi (kaaviot alla). Äkillinen helle kävi monien ih
misten terveydelle ja myöhästytti osaltaan myös
lehtemme ilmestymistä. Elokuun numeroon saam
me sitten aikanaan kuluneen kesän lämpömittauk
set. Itse arvelisin, että tulee normikesä, eli nykykie
lellä sanottuna ilmaston ääriilmiöitä täynnä oleva:
välillä aurinko paistaa ja välillä sataa vettä Ehkä
kokonaisuudessaan hiukan viileä, mutta ei erityisen
sateinen tai kuivakaan (saas nähdä kuin käy).

Kevään puheenaiheita kylillä oli ilmojen lisäksi Kla
milan vuonna 2007 voimaan tullut osayleiskaava,
ns. Klamilan kuusimetsän tapaus. Siitä lyhyesti si
vuilla 1819. Mäntlahden ja Sydänkylän tuulivoima
hankkeessa ei ole tapahtunut mitään dramaattista,
Haminan Energia Oy:n toimitusjohtaja antaa asias
ta tilannekatsauksen sivulla 14. Uutta tietoa sensi
jaan löytyy jätehuollon järjestämisestä, josta Tuomo
Peltola kirjoittaa sivulla 10, muun muassa miten
roskapöntötkin tietokoneistuvat, eivät vain sähkö
mittarit.

Tätä toukokuun numeroa painetaan perinteisesti
suurempi painos alueelle tulevia vapaaajan viettä

jiä varten, tällä kertaa 550 kpl, myös numeromme
sivumäärä kasvoi suuremmaksi kuin koskaan en
nen, 28 sivuun. Seuraavat kolme numeroamme,
”vuosneljänneskatsausta”, ilmestyvät sitten poik
keuksellisesti vain nelisivuisina, joihin mahdutetaan
tärkeimmät tiedotettavat asiat, vailla kuvitusta ja
muuta kuvalehtimäistä taittoa. Syy tähän on se, että
toimitus keskittyy parin kolmen rästiin jääneen kir
jan kokoamiseen ja julkaisemiseen. Samasta syys
tä ei myöskään Rantaituvan kolmipäiväistä Kylä
maailmassa festivaalia järjestetä, mutta onhan ky
lillä paljon muita kesätapahtumia, esimerkiksi uusi
Fish & Soul festivaali 13.7. Klamilan Kalasatamassa
ja paljon muuta, mikä selviää lehtemme sivuilta.

Seuraava täysipainoinen taitettu lehtemme siis il
mestyy toukokuussa 2014, jos näin pitkälle tulevai
suutta voi nykyään niin vinhasti muuttuvassa maa
ilmassa suunnitella, ikäkin jo painaa ja tiedä vaikka
dementia iskisi.

Kansalliskirjaston Suomen ISSN keskus on luokitel
lut Rannantaikaa lehden myös nettilehdeksi, joten
lehdellämme on nyt kaksi ISSN numeroa, painet
tuun versioon ja internetissä vuoden viiveellä il
mestyviin painetun kopioihin. Mikäpä siinä, säilyypä
lehtemme tuleville tutkijoille varmemmin.

Ai niin, lentopallopelit jatkuvat koko kesän Mänt
lahdessa Simonmäentien nurmikentällä tiistaisin
klo 18:00, kaikki ovat tervetulleita!

Erinomaista kesää!

Mäntlahdessa 12.6.2013
Ilkka Ahmavaara
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s.67.. Perinteen uudet raidat, Heini Ekholm

s.8. Mäntlahden monitoimirakennus, Arto Tauria

s.9. Kuorsalo sivusto, Jary Högnabba

s.1011. Jäteasiaa ja kokouksia, Tuomo Peltola

s.12. Liaivakalliolla tapahtuu, TP ja MH

s.13. Osayleiskaava laajenee, MH

s.13. Rakilan ranta ehostuu, MH

s.14 Harvajanniemen tuulivoimalat, Timo Toikka

s.15 Itäisen Suomenlahden vesiä tutkitaan, MH

s.1617. Pro Kelkkaniemi, Jari Harju

s.18. Lisää asuntoja Klamilaan, JH

s.1819.Klamilan kuusimetsäjuttu, MH ja IA

s.20. Yhteystietoja kylien toimijoihin

s.21. Kylätupa Ronkulin kuulumisia, MarjaLiisa Kiri

s.22. Jokamiehen oikeudet, MH

s.23. Talkoot Kelviikissä, TP

s.24. Kaakonrannan sapuskaa, HE

s.25. Hamina kylien kertomana, IA

s.25. Kyhäri metsä, sarjakuva

s.26. Venehalli Kalasatamaan, toimitus

s.26. Fish & Soul, JH

s.26. Kalastamaan vesiurheilua, JH

s.27. Tiedote kalastajille, Sydänkylän osk.

s.28. Kyläkirkko, tapahtumat ja ilmoja.
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KUTSU!
Heinäkuussa perjantaina Hermannin

päivänä 12.7. tulee 70 vuotta täyteen.

Tervetuloa juhlimaan kanssani Ranta

joentie 2:n pihalle klo 14 alkaen kaikki

kynnelle kykenevät!

Sirpa Jääskeläinen
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GEORGE HARRISONIN MUISTO

Wah wah
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Klamilah
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Erkki Kupari

KEVÄTTÄ ILMASSA JA MUISSA OLOTILOISSA
 Erkki Kupari

PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN

Sikarin hehku
Valaisee nenän.
Pää pysyy
Pimeänä.

NOPEAMMIN, KORKEAMMALLE

Tiesitkö,
että

kuohuviini
on tehty
suruun.

Kuplat kuljettavat
murheen
ulos,
puhkeavat.

MATKAKUVIA

Sakussa
kaasussa
nelivedossa

Diiseliä
kiisseliä
kevätpalloja

Eiloja
heiloja
heiluvia

Kuvia
muistissa
unohtuvia

KLAMILAN MAISEMIA

Siellä missä ovat sumuiset vuoret,
on hymysi.
Märän tukkasi
tuoksu

Kuuma kaste
Pehmeä ihosi

Yön muisto

Illan kuuma hämy
pimeni yöksi
Kuu nousi
Moskeijan kupolin varjo
lankesi laaksoon
Se kohosi hitaasti
Hengityksesi tahdissa

Kirkas kevään valo
paistaa lävitseni
Varjossa näyt
sinä

Uuno Klamin lakitus Vappuna 2013

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA
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YLISTYS KEVÄÄLLE

Keväinen maa

kukkahan saa

valkovuokot maasta puhkeaa.

Koivujen oksat vihertää

luonto kaikkensa antaa.

Kasvun ihme on valtaisa

siitä saamme kevättä kiittää.

Luonnossa kulkien

ihmeitä katsellen

sydän kiitokseen aukeaa.

Kevenee askel

laajenee mieli

kaiken tämän vastaanottamaan.

Lämmössä auringon

laulussa lintujen

tuoksussa kesäisen maan

kulkija taivaltaan jatkaa saa.

Vappu Harjumaaskola

VAPPURUNO PARAS RUNO

Tilausruno Mäntlahden Kyläteatteri Marmuttien Vappuesityk
seen 2010 (Seitsemälle lausujalle ja kuorolle). Esityksen ohjasi
Ninni Suntio.

Kun linnun laulu hautaa lumen maan
saapuu Vappu, aarre tuo Satumaan:
turhaa nyt menneitä murehtimaan
kun Vappua käydä saa juhlimaan!

Kevät! Kevät! Kevät!

Sä heilani kaunis, norja, hento
Oi ylkäni karvas, karkea, rento
Kaunis on taivaalla lehmän lento
Kas, ilmoja halaa jo valon korento

Kevät! Kevät! Kevät!

Nyt yhdessä kanssa viljavan maan
käy veitikat humppaa tanssimaan!
Saa suutari sahankin toimimaan,
 hauki puussa jo veteli Dirlandaan!

Kevät! Kevät! Kevät!

Ja kiurun kirkkaat kielon kellot helää,
maanmatosetkin touhuiluun jo herää,
ja kukka, katsohan, se tekee terää,
kaik ympärillä elää, elää, elää!
Kevät! Kevät! Kevät!

Käy Kyntömies auroja asentamaan
pian maaemo alkaa jo kantamaan
ja lumelta paljastuu konsanaan

mitä pakkanen talvella hautoikaan
Kevät! Kevät! Kevät!

Kaunis on päivien kesäinen kehto
vaan syksyllä maatuu jokainen lehto
Kalpean kuulas on kalmanlehto
vaan siemenes sen on ehto:

Kevät! Kevät! Kevät!

Ja kiurun kirkkaat kielon kellot helää,
maanmatosetkin touhuiluun jo herää,
ja kukka, katsohan, se tekee terää,
kaik ympärillä elää, elää, elää!
Kevät! Kevät! Kevät!

Ilkka Ahmavaara

VALOKUVA: VAPPU HARJUMAASKOLA
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Kansallispuvut perustuvat talonpoikaisväestön 1700 ja
1800luvulla käyttämiin ja alueelle tyypillisiin juhla
asuihin. Ne ovat asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne
on tarkoitettu nykykäyttöön. Suomessa on yhteensä n.
400 kansallispukua. Lisätietoja puvuista saa pukujen
valmistajilta ja Kansallispukukeskuksesta.

Kansallispuku on kokonaisuus, johon kuuluu naisil
la ja tytöillä yleensä hame, liivi, paita, esiliina ja
päähine, ja miehillä ja pojilla pitkät tai lyhyet
housut, paita, liivi ja mahdollisesti takki. Naisten si
viilisäädyn on aikaisemmin nähnyt päähineestä,
mutta nykyisin myös vaimot käyttävät naimattomien
naisten säppäleitä ja pinteleitä. Kansallispuvun
kanssa kuuluu käyttää vain pukuun kuuluvia koruja,
mutta kihla ja vihkisormukset saa pitää sormessa.
Aikaisemmin kansallispukujen käytöstä on ollut tiu
kat säännöt, mutta nykyisin on onneksi sallittua, ja
jopa suotavaa, käyttää esimerkiksi kansallispuvun
liiviä farkkujen kanssa tai hametta neuleen kanssa.
Eri pukujen osia sen sijaan ei saa yhdistellä keske
nään, esimerkiksi Vehkalahden puvun kanssa ei
saa käyttää EteläPohjanmaan esiliinaa.

Kansallispuvuissa näkyy eri alueille tyypillisiä piirtei
tä. LänsiSuomen puvuissa käytetään yleensä run
saasti värikkäitä raidallisia kankaita ja esiliinat ovat
valkoisia, kuviollisiksi painettuja tai pystyraitaisia.
Hamekankaat ovat monissa puvuissa näyttäviä kä
sinkudottuja flammukankaita. Karjalaisissa puvuis
sa sen sijaan kankaat ovat usein yksivärisiä ja niitä
on käytetty niukemmin, mutta koristeena voi olla
hyvinkin runsaasti taidokasta kirjontaa. Karjalaiset
esiliinat ovat usein poikkiraitaisia ja nyplätyin pitsein

koristeltuja. Päähineenä aikuisilla naisilla länsisuo
malaisissa puvuissa on tavallisesti tykkimyssy ja
karjalaisissa puvuissa huntu tai sorokka. Tytöt käyt
tävät erilaisia päänauhoja niin idässä kuin lännes
säkin, Karjalassa myös kovitettuja pinteleitä. Itä
länsi jako ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan
esimerkiksi Vehkalahden pukuunkin kuuluu tykki
myssy, vaikka Vehkalahti sijaitsikin melko idässä.

Monet valitsevat itselleen kansallispuvun oman ko
tipaikkansa tai synnyinpaikkansa mukaan, mutta
puvun voi valita myös vaikkapa omien värimielty
mystensä mukaan. Pukuja voi ostaa valmiina tai
tarvikkeina. Monet kansalais ja työväenopistot jär
jestävät kansallispukukursseja, joissa voi osaavan
opettajan ohjauksessa tehdä itselleen puvun. Mo
net myös tekevät helpommat osat itse ja tilaavat
vaativammat osat valmiina.

Yksi käsityöalan uraauurtavista valmistajista Suo
messa on Helmi Vuorelma Oy, nykyisin Järvelässä
toimiva yritys. Yritys on perustettu Lahdessa vuonna
1909 ja kansallispuvut tulivat valikoimaan jo 1910
luvulla. Vuorelman malliston ensimmäinen kansal
lispuku oli Orimattilan puku, jonka tietojen keruussa
Helmi Vuorelma oli itsekin mukana. Kansallispuvut
ovat vuosikymmenten aikana kokeneet niin nousu
ja kuin laskujakin. Erityisen vaikeita aikoja olivat so
ta ja pulaaika, kun pukuja olisi haluttu mutta tar
vikkeita ei ollut saatavana, ja toisaalta 1960luku,
kun kysyntää ei ollut vaikka hyllyt olisivat notkuneet
tarveaineita.

HEINI EKHOLM:

PERINTEEN UUDET RAIDAT
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Minä valmistuin vaatetusalan artesaaniksi Koulu
tuskeskus Salpauksesta keväällä 2011, ja saman
vuoden elokuussa aloitin työt Helmi Vuorelma
Oy:ssä. Aloitin kansallispukuihin tutustumisen om
pelemalla paitoja, esiliinoja, taskuja ja päähineitä.
Pikkuhiljaa aloin tunnistaa pukuja ja kankaita, ja
nykyisin tiedänkin jo aika paljon kansallispuvuista.
Siinä sivussa minulle ovat tulleet tutuiksi myös ryijyt,
langat, kirjontapakkaukset ja muut Vuorelman käsi
työtarvikkeet.

Tässä parin vuoden aikana olen tehnyt kansallispu
kujen osien lisäksi paljon nykyaikaisia tuotteita kan
sallispukukankaista, kuten tyynynpäällisiä, pinssejä
ja pussukoita. Erityisen suosittu on ollut Marianne
Valolan suunnittelema Karkauspäivän hame, eli
kansallispukukankaasta valmistettu polvipituinen
hame. Olen tehnyt sellaisen itsellenikin Kymenlaak
son hamekankaasta ja olen käyttänyt sitä paljon.
Villakankainen hame on erityisen mukava syksyllä
ja talvella.

Tänä keväänä myyntiin on tullut Valolan suunnitte
lema nimiäismekko, joka voidaan tehdä vaikkapa
oman kotiseudun kankaasta. Selkäpuolelle voi ajan
kuluessa kirjoa kaikkien puvussa nimensä saanei
den lasten nimet. Nimiäismekko on näyttävä asu
vauvalle myös ristiäisiin, jos vain kotiseurakunta hy
väksyy muun kuin valkoisen vaatteen. Eikö olisikin
juhlavaa, jos suvun uusin tulokas saisi nimensä Ky
menlaakson kankaasta tehdyssä puvussa?

Saamme aika paljon palautetta asiakkailtamme
liittyen kansallispukukankaiden ja kansallispukujen
osien vapaamuotoisempaan käyttöön. Pääasiassa
palaute on ollut positiivista, mutta jotkut pitävät tätä
lähes pyhäinhäväistyksenä. Heillä on toki oikeus
mielipiteeseensä, mutta minusta ainakin olisi sääli,
jos kauniit kankaat jäisivät käyttämättä ja unohtuisi
vat vain siksi, että niitä ei saa käyttää kuin yhteen
tiettyyn tarkoitukseen. Kansallispuvut perustuvat

1700 ja 1800lukujen juhlapukuihin, ja siihen ai
kaan materiaali on käytetty tarkasti hyödyksi. Ai
kuisten huonokuntoisista vaatteista on otettu hyvät
osat talteen ja tehty niistä lasten vaatteita ja yli jää
neistä tilkuista on ommeltu laukku tai jotain muuta
tarpeellista. Näin ollen minun mielestäni on perin
teen mukaista valmistaa kansallispukukankaista
muutakin kuin pelkkiä kansallispukuja.

Heini Ekholm

Yhteystiedot: Helmi Vuorelma Oy
Koukuntie 28, 1660 Järvelä
puh. 03 877 780
www.vuorelma.net
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Toivolan pihalle rakennettavaan rakennukseen tulee
Rannanpojille varastotilaa, Erämiehille riistankäsittelyti
lat ja yhteiskäyttöön kylmiötilat. Riittämättömät varas
totilat ovat rajoittaneet Toivolan toiminnan kehittämistä.
Tämä puute tulee nyt poistumaan. Kylmiötilat mahdol
listavat myös monipuolisemman ruokatarjoilun suuris
sakin juhlatilaisuuksissa, kun mikä tähän asti on ollut
mahdollista.

Erämiehet puolestaan saavat nykyaikaiset riistankäsitte
lytilat rakennukseen. Majan yhteydessä oleva nylkyvajan
osalta on todettu, että se ei enää vastaa nykyisiä hygie
niavaatimuksia eikä sitä voi käytännössä saneerata ny
kyisiä vaatimuksia vastaavaksi sähkön sekä ajanmu
kaisten vesi ja viemärijärjestelmien puuttuessa.

Monitoimirakennus syntyy lähes täysin talkootyönä, ta
voitteena on saada rakennus valmiiksi ensi vuoden ai
kana. Työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että raken
nusessa on vesikatto ja ulkovuoraus valmiina. Lattiavalut
on myös tehty tämän lehden ilmestyessä. Työn alla ovat
vesihuoltoon ja sähkön syöttöön liittyvät työt.

Yhdistykset toivovat, että jäsenet mahdollisimman laa
jasti osallistuisivat talkoisiin. Talkoopäivät ovat tiistaisin

klo 10.00 alkaen ja torstaisin klo 16.00 alkaen. Myös ra
halahjoitukset ovat luonnollisesti tervetulleita.

Monitoimirakennuksen vaikutukset kummankin yhdistyk
sen toimintaedellytyksien parantumiseen ovat niin mer
kittävät, että projekti on saanut tukea sekä Haminan
kaupungilta että Euroopan Unionilta.

Arto Tauria

ARTO TAURIA:

RANNANPOIKIEN JA ERÄMIESTEN YHTEINEN
MONITOIMIRAKENNUS ETENEE AIKATAULUSSA

VALOKUVAT: ARTO TAURIA

Simo Rikkinen
lanaa hiekkapetiä
lattiavalun
pohjalle.
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JARY HÖGNABBA:

KUORSALO.FI – SIVUSTO KUORSALON
SAARELAISILLE JA LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE

Kuorsalon internetsivusto on tarkoitettu kaikille, jotka
ovat kiinnostuneet Kuorsalosta ja sen lähiympäristön
tapahtumista, niin nykyajasta kuin historiasta. Toivom
me, että sivut palvelevat ennen kaikkea lukuisia saa
ren kesäasukkaita, mutta myös muita Kuorsalosta ja
merellisestä ympäristöstä kiinnostuneita.

Alkusysäyksen sivuston synnylle antoi KuorsaloSeura,
joka kaipasi tiedotusfoorumia seuran tapahtumille ja tal
koille. Toiveissa oli myös saada Kuorsalon rikas historia
kansalaisten nähtäville. KuorsaloSeura vastaa kaikista
sivuston ylläpitämiseen liittyvistä kuluista, kuten domain
nimi (kuorsalo.fi) ja webhotellipalvelu, jossa sivusto fyysi
sesti sijaitsee (Neutech). Sivuston luonti, ylläpito sekä si
sällöntuotanto tehdään kuorsalohenkisesti talkootyönä.

Ylläpitotiimi (Jary Högnabba ja Tommi Tiittala) sai si
vuston julkaisuvalmiiksi kevättalvella 2011. Tällä hetkel
lä sivusto palvelee KuorsaloSeuraa ja saarelaisia
monipuolisesti. Sivustolla on nähtävillä mm. Kuorsalo
Seuran tiedotteet, saaren tärkeiden tapahtumien ajan
kohdat (kalenteri), rantaosuuskuntien talkooajat, jääti
lanne, salamatutka, kuvagalleria, ajankohtaistapalsta
tiedotteille, jutut ja uutiset kevyemmälle ”proosalle”,
sekä laaja historiaosuus, josta seuraavassa enem
män.

HISTORIAA –ALASIVUSTO

Näille sivuille kootaan Kuorsalon historiaa käsitteleviä
artikkeleita, tarinoita ja kuvia. Sisältö on ryhmitelty yh
dentoista pääotsakkeen alle. Jokaisella pääotsakkeel
la on oma alasivu, jossa on kyseisen aihepiirin artik
kelit. Pääotsake ja aihepiirijaon on laatinut Tuomo Si
lenti. Tuomo on myös toimittanut suuren osan sisällös

tä.

Tällä hetkellä on historiaa –alasivustolla luettavissa
runsaasti artikkeleita eri aihealueilta. Mukana on
myös monia mielenkiintoisia kuvia. Tässä muutama
sisältöesimerkki otsikkomuodossa: Kuorsalon historiaa
lyhyesti, Vehkalahden saaristo metallikausilla, Hyl
keenpyynti, Piikkikalanrasvan valmistus, Höyrylaiva
Ariadnen karilleajo 1944, Saksalaiset sotavangit Kuor
salossa.

Lopuksi pieni ote Tuomo Silentin toimittamasta, sota
aikaa käsittelevästä artikkelista Neuvostolentäjien
hauta Kuorsalossa.

… Lentokoneen kappaleita ja muuta tavaraa oli jäällä
n. 30 x 100 metrin laajuisella alueella: erivärisiä kone
kiväärin ja valopistoolin panoksia, puoliksi palaneita
turkissaappaita, rukkasia, päähineitä, pakkasnaama
reita, karttalaukkuja, kalosseja, kolme pikakivääriä,
Nagan rullarevolveri, muutama pistooli, karttoja, hen
kilöllisyyspapereita, kaksi laskuvarjoa sekä sirpaleiden
joukossa repeytyneen ja palaneen laskuvarjon rieka
leita. Hylystä löytyi myös useita kaasupulloja. Yksi pu
naiseksi maalattu puolimetriä pitkä säiliö sisälsi nes
tettä, joka ei ollut vielä jäätynyt seuraavaan päivään
mennessä kahdessatoista pakkasasteessa…

Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleiksi Kuorsalo.fi –si
vustolle tutustumaan tarkemmin sekä sivuston histo
rialliseen että muuhun ajankohtaiseen sisältöön.

Jary Högnabba
kuorsalo.fi –sivuston ylläpitäjä



TUOMO PELTOLA:

JÄTEASIAA JA KOKOUKSIA
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JÄTEASIAA
Kymenlaakson jäteasioista päättää yhdeksän kunnan
yhteinen Kymen jätelautakunta. Lautakunta on Kouvo
lan kaupungin lautakunta, jossa on 13 jäsentä, neljä
Kouvolasta, kaksi Kotkasta ja pienistä kunnista yksi
edustaja kustakin Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyh
tää, Iitti, Mäntyharju ja Lapinjärvi.

Virolahdella on tilastokeskuksen mukaan 3179 asuin tai
vapaaajanasuinkäytössä olevaa rakennusta. Kymen jä
telautakunnan Virolahdelle väestörekisterikeskuksen ai
neiston perusteella perustamassa jätteenkuljetusrekiste
rissä on 2643 kiinteistöä. Näistä 48 % on vakituisessa
asuinkäytössä ja 52 % on vapaaajan käytössä. Virolah
della paikallinen kuljetusliike on raportoinut 1551 kiin
teistön tyhjennystiedot jätteenkuljetusrekisteriin. Virolah
della on tehty useita kymmeniä yhteisastiapäätöksiä.
Näistä laskettuna liittyneiden osuudeksi arvioidaan 74 %
kiinteistöistä, kun saaristo on rajattu pois.

Virolahdella siirryttiin 1.4.2012 lähtien jäteastian
tyhjennysmaksun yhteydessä perittävään perusmak
suun. 240 litran astian perusmaksu on 1,67 euroa/tyh
jennys. Perusmaksu ei ole tasapuolinen kaikille, koska
yhteisastiapäätöksiä ja tyhjennysvälejä ei nykyisin huo
mioida, lisäksi on merkittävä vapaamatkustajien luokka.
Pitäisin parempana palaamista ekomaksun perimiseen
uuden vuoden 2014 alusta alkaen. Kymen jätelautakun
ta hyväksyi kokouksessaan 23.5.2013 Pyhtään kunnan
uudet jätemaksutaksat. Alueellisen yhteiskäyttöpisteen
vuosimaksu on kesäasunnoilta 80 euroa ja ympärivuoti
sesti asutuilta asunnoilta 111,60 euroa vuodessa. Virolah
della Oravakorven kaatopaikkaalueelle yhteiskäyttöpiste
ja kaikille liittymättömille kiinteistöille 80120 euron vuosi
maksu. Vuoden 2013 lopussa Virolahden 2643 kiinteis
tön tyhjennystiedot pitää löytyä jätteenkuljetusrekisteristä.
Yhteisastiapäätöksiä tulee varmasti melkoisesti, kun Vi
rolahdella asuvat ja lomaasunnon omistavat kansalai
set hakevat niitä. Loput kiinteistöistä liittyy järjestettyyn jät
teenkuljetukseen tai maksaa yhteiskäyttöpisteen vuosi
maksua, jolloin kaikkien tiedot ovat rekisterissä ja va
paamatkustajat saatu mukaan. Kunnan jätemaksut ovat
suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä sääde
tään verojen ja maksujen täytäntöön panosta annetussa
laissa.

Uuden jätelain 17.06.2011/646 mukaan jätteen
kuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jäte

huoltoviranomaisille kiinteistöistä, joilta jätettä on nou
dettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin
ja jätelajeittain. Kuljettajan on lisäksi vuosittain annettava
jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen mää
rästä ja toimituspaikoista. Virolahden kunnan jätehuolto
viranomaisen Kymen jätelautakunnan on viivytyksettä
merkittävä tiedot jätteenkuljetusrekisteriin.

Jokaiseen roskapönttöön laitetaan viivakoodi, joka
luetaan ja vaa'alla varustettu jäteauto tyhjentää. Tietoko
nehommiksi menee jätteenkuljetuskin.

Kymen jätelautakunnan virkamiesten mukaan Vi
rolahden hyötyjätteen raportointi oli puutteellista etenkin
tonnit yhdyskuntajätteen osalta kiinnostivat. Kuljetusyri
tyksen jätelajien, jätemäärien ja toimituspaikkojen ra
portointi oli puutteellista. Tietojen saanti Virolahden osal
ta on ollut vaikeaa. Tulevaisuudessa jätteenkuljetusra
portit ja vuosiraportit tulee toimittaa ajallaan ja pyytä
mättä lain mukaisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan
23.05.2013, että Pyhtään, Virolahden, Miehikkälän, La
pinjärven ja Haminan kuntien alueella toimiva kiinteistön
haltijan järjestämä jätteenkuljetus voi toimia edelleen,
mikäli toiminta on uuden jätelain mukaista 31.12.2013
mennessä.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään helmi
kuun 2014 kokouksessa. Niissä kunnissa, joissa lauta
kunnan antamat uudet ehdot eivät täyty, yhdyskuntatek
niikan johtaja ehdottaa siirtymistä kiinteistönhaltijan jär
jestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään ja
kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

Tuomo Peltola

Metallin-, lasin- ja pahvinkeräyslaatikot Klamilan Salen pihalla.

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA
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KOKOUKSIA TULOSSA
Pyölinmäen talolla maanmittauslaitos sai 23.11.2011
valmiiksi vuonna 1986 aloitetun kiinteistömäärityksen
Sydänkylän v. 1880 jaettujen vesiheinäalueiden omis
tussuhteista.

Tieoikeuden järjestämiseksi kaikille toimituksessa maini

tuille vesijättöalueille on vireillä maanmittauslaitoksella.

Hakemuksen allekirjoittaneet osakkaat yhteisenä yrityk

senä, Sydänkylän osakaskunnan avustamana ovat sen

jättäneet. Osakaskunta vuosikokouksessaan 23.3.2013

varasi talojen 110 yhteisalueiden tietoimituksiin 15 000

euroa avustusta. Mitään teitä ei rakenneta vaan tieoi

keus määritellään vesiheinäalueille.

1. Toimitus Sydänkyläntien ja osakaskunnan Jokniemen

venevalkaman välinen tieoikeus.

2. Toimitus Pyölinjoen itäpuolisten vesiheinäalueiden tie

oikeus.

3. Toimitus Sydänkyläntien ja Pitkänsillanojan väliset tie

oikeudet.

4. Toimitus Pitkänsillanojan ja Kyöperiikin väliset tieoikeu

det.

Talojen 1, 2, 3, 4, 5 ja osa talon 6 sekä talon 8:n vesihei

näalueiden nykyinen taloudellinen arvo on käsittääkseni

hyvin pieni. Normaalin mökkitontin 2 00010 000 m2

omistavan osuus kaislikosta on noin 1050 m2, mutta

kutsu toimitukseen tulee kaikille osallisille.

Talojen 7, 9, 10 ja osa talon 6 vesiheinäalueista on

kaavoitettu Klamilan osayleiskaavassa merkinnällä ve

nevalkama, joten tieoikeuden saamisen jälkeen alueille

on mahdollista osakkaiden yhteishankkeena rakentaa

venevalkamat ja tiet.

Osakaskunnan talojen 110 yhteisesti omistaman

Laivakallion valkamaalueen noin 3,5 ha ja rantaa noin

430 metriä omistajaluettelo on tekeillä maanmittauslai

toksella. Viimetalvinen toimitus meni uusiksi, kun talo 11

oli lipsahtanut mukaan,joten uusi toimituskutsu on odo

tettavissa ensi talvena. Toimitus tehdään valtion varoin.

Salniemen virkistys ja valkamaalueen, pintaala

on 6700 m2 ja rantaa noin 200 metriä omistus on ve

sialueomistuksen mukainen, koska alue on saatu kor

vausmaaksi kalasataman paikan vesijätönlunastustoi

mituksessa.

Jokniemen venevalkaman noin 150 metrinen ranta

on muodostunut kaivumaista ja täytöistä, joten omistus

on vesialueomistusten mukainen.

Vepsunkaulanteen (Naturaaluetta), Kutuluodon ja

Kuusniemenluodon omistus on isojaossa jätetty talojen

110 yhteiseksi, joten omistajat ovat samat kuin Laivakal

lion valkamaalueella.

Tuomo Peltola, Osakaskunnan esimies

1 .

2.

3.

4.

4.

Karttaan merkitty toimitusalueet 1-4, joilla olevia tontteja tieoikeuksien määrittäminen koskee, Huomaa, että aluetta neljä on kahdessa
eri paikassa.

KARTTA: ILKKA AHMAVAARA (POHJAKARTTA MAANMITTAUSLAITOS)
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Osakaskunta liittyi mukaan Sydänkylän vesi ja viemärio
suuskuntaan ottamalla liittymän Laivakallion venevalka
maalueelle. Putket on vedetty rantaaittojen alueelle. Ar
to Peltola ja Lasse Kouki ovat talkoilla tehneet kopin vesi
postin ympärille. Koppiin tulee lukko. Avaimen ja 30 eu
ron vuosimaksun saa Lasselta puh. 0400 270753. Tulevi
na vuosina vesipostin käyttö laskutetaan avaimen halti
jalta automaattisesti toukokuussa venepaikkamaksujen
kanssa samanaikaisesti.

Vesi tulee Virolahden kunnan vedenottamolta Här
mänkankaalta. Vesiposti on tarkoitettu ensisijaisesti
osakkaiden juoma ja talousvesitarpeisiin. Vesipostin vie
relle pääsee autolla ja se varustetaan letkulla, jotta esim.
peräkärrissä olevat vesiastiat on helppo täyttää ja viedä
omalle mökille.

Vuosimaksua arvioitaessa otettiin huomioon yleis
kulut vesiosuuskunnan perusmaksu, viiden kuution ve

denkulutus ja kohonneet tiemaksut Pärnäsentielle, jolloin
noin kymmenellä käyttäjällä päästään omilleen. Sydän
kylän vesiosuuskuntaan liittyminen tuli maksamaan noin
6400 euroa/talous. Osakaskunta ei tavoittele veden
myynnillä voittoa vaan tarkoitus on palvella osakkaita
tarjoamalla mahdollisuus hyvälaatuiseen ja edulliseen
talous ja juomaveden saantiin.

Laivakalliolla kunnostettiin maanantaina 3.6. teitä
sorittamalla ja rumpuja laittamalla.

Laivakallion ja Jokniemen rannassa on venepaikkoja,
joita osakaskunta vuokraa halukkaille. Kyläläisillä on
myös mahdollisuus rakentaa itselleen rantaaitta Laiva
kallion rantaa. Lisää rantaaitta paikkoja sekä vuokratta
via venepaikkoja on Jokniemessä lähellä Klamilan kes
kustaa. Laivakalliolla Sydänkylän osakaskunnalla on li
säksi yksi rakennuspaikka, johon on mahdollista raken
taa vaikka sauna kyläläisten yhteiskäyttöön. Sitä odotel
lessa voi tiedustella Laivakallion rannassa kelluvan sau
nan vuokraamista Arto Peltolalta.

Tuomo Peltola ja Mervi Hyppänen

LAIVAKALLION YHTEISRANNALLA TAPAHTUU

Pärnäsentie
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LAIVAKALLION

VALKAMAALUE

Noin 3,5 ha
rantaa 430 m.

SALNIEMEN VIRKISTYS

JA VALKAMAALUE

JOKNIEMEN

VALKAMAALUE

KARTTA: ILKKA AHMAVAARA (POHJAKARTTA MAANMITTAUSLAITOS)

VESIKOPPI

HIETAKAULAN

KUNNOSTETTAVA

UIMARANTA

Lasse Kouki talvilämmintä vesikoppia rakentamassa.

Arto Peltolan uiva sauna

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA
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Viime lehdessä kerroimme Mäntlahden ja Pyötsaaren
alueen osayleiskaavasuunnitelmasta. Suunniteltu ai
kataulu ei ole toteutunut vaan kaavan vireille tulo pää
tettiin vasta kaupunginhallituksen kesäkuun kokouk
seen 3.6.2013. Kaavan hyväksyminen siirtyy vuoden
2014 loppupuolelle, jos ongelmia ei ilmene. Rakilan
alueella on osia, joissa ei ole mitään kaavaa. Nämä
alueet otetaan mukaan kaavaan.

Kaupunginhallitus päätti, että Mäntlahteen tulee 44 uut
ta lomarakennuspaikkaa, jolloin rantaviivan pituus yksit
täisellä lomarakennuspaikalla on noin 60 metriä. Lähes
kaikki uudet paikat sijoittuvat ns. Mäntlahden hovin
maille, joita ovat mm. Santasenniemi ja alueet Veneen
tekijäntien molemmin puolin mm. Upseerikylän alue.
Tuulivoimarakentaminen huomioidaan kaavassa varaa
malla sille Kymenlaakson energiamaakuntakaavan mu
kainen alue Mäntlahden itäpuolelta. Rannataikaa lehti
seuraa kaavaehdotuksen etenemistä.

KAAVAN LAATIMISEN NELJÄ VAIHETTA:

1. Aloitusvaihe: kaavan laatiminen käynnistetään
kaupungin hallituksen päätöksellä, laaditaan osallistu
misarviointisuunnitelma (OAS) ja ilmoitetaan kaavan vi
reille tulosta. Kuntalaiset ja he, joita kaava koskettaa voi
vat osallistua antamalla OAS:sta kirjallista palautetta.

2. Luonnosvaihe: kaavasta valmistellaan kaava
luonnos, joka asetetaan nähtäville. Kaavasta voi esittää
mielipiteen kaavan laatijalle.

3. Ehdotusvaihe: valmistellaan kaavaehdotus, joka
käsitellään teknisessä lautakunnassa ja asetetaan sen
jälkeen virallisesti nähtäville. Ehdotuksesta voi jättää
muistutuksen kaupunginhallitukselle.

4. Hyväksymisvaihe: kaupunginhallitus käsittelee
kaavaehdotuksen ja kaupungin valtuusto hyväksyy kaa
van. Kaavassa on valitusoikeus, jonka aikana kaavasta
voi tehdä valituksen Kouvolan hallintooikeuteen. Jos
kaavasta ei tule valituksia valitusaikana, kuulutetaan
kaavan voimaantulosta ja se astuu voimaan.

MERVI HYPPÄNEN:

MÄNTLAHTI, RAKILA JA PYÖTSAARI ―
OSAYLEISKAAVA LAAJENEE JA MUUTTUU

Rakilassa talkoot jatkuvat, kalarantaan nousee uusi ra
kennus. Nyt on vuorossa puuvajan rakentaminen Kodan
taakse. Ensimmäiset talkoot pidettiin 25.5.2013. Uimaran
taan saatiin uimakoppi jo viime vuonna ja rannan kiviä
on siirretty niin, että rannan hiekan karkaaminen aaltojen
mukana vähenee. Uimarannalle ajetaan uutta hiekkaa
tarpeen mukaan.

Vuonna 2010 rakennettu Kota on ollut vilkkaassa
käytössä, siellä on pidetty kylän kokoukset sekä vietetty
erilaisia juhlia. Kodan edustalle on tehty grillipaikka ja
kauniina iltana voi grillata ulkona merta ihaillen. Kota on

saanut olla rauhassa ilkivallalta, häiriköitä ei rannassa
ole näkynyt.

Rakilan kalaranta kunnostettiin EUrahoituksella ja
siitä on ollut paljon iloa niin kyläläisille kuin muillekin
rannassa kävijöille. Klamilassa suunnitellaan yhteisen
uimarannan rakentamista EUrahoituksella. Rakilassa on
näyttöä siitä, mitä yhteistyöllä ja talkoilla voidaan saada
aikaan, kun halutaan.

Mervi Hyppänen

RAKILAN RANTA EHOSTUU EDELLEEN

Lasse Koukin vapaaajan asunto si
jaitsee Laivakalliolle johtavan Pär
näsen tien varrella. Hän on IIluokan
ammattikalastaja, joka lähtee ka
laan Laivakalliosta. Kalansaalista
tulee myyntiin, joten jos mieli tekee
tuoretta kalaa, kannattaa otta yh
teyttä Lasse Koukiin puh. 0400
270753.

Kala
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TUORETTA KALAA
SUORAAN KALASTAJALTA!

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA
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HARVAJANNIEMEN TUULIVOIMALAT

Harvajanniemen tulevaisuus tuulivoiman rakentamisen
osalta kiinnostaa varmaankin Rannantaikaalehden luki
joita. Haminan Energian kannalta on ollut harmillista, et
temme ole pystyneet antamaan täsmällisiä vastauksia
suunnitelmistamme. Suunnitelmien keskeneräisyys on
johtunut koko KaakkoisSuomen aluetta koskevasta tut
kavaikutusselvityksestä.

Harvajanniemihän on valikoitunut tuulivoimaalueeksi
Kymenlaakson liiton tekemän energiamaakuntakaavaa
koskevan selvitystyön pohjalta. Kymenlaakson energia
maakuntakaavassa on haettu koko maakunnan alueel
ta tuulivoimatuotantoon sopivia alueita. Näitä alueita on
mm. Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä. Hami
nan Energia Oy on luonnollisesti kiinnostunut näistä
alueista varsinkin maanomistajien aktiivisen myönteisen
suhtautumisen vuoksi, ja koska yhtiöllä on jo vuosien ko
kemus tuulivoimasta.

Virolahden alueella yksi tutkittava kohde on Harvajannie
men alue, joka jatkuu myös Haminan puolelle. Huomioi
tavaa on, että energiamaakuntakaavan käsittelyn aikana
Harvajanniemen eteläosa rajattiin pois tuulivoimatuotan
toon sopivista alueista saadun palautteen pohjalta. Alue
on siis pohjoisempana kuin suunnitelmissamme 2012
vuoden alussa.

Huolimatta maassamme hyväksytyistä energia ja il
mastotavoitteista tuulivoiman rakentaminen on ollut Suo
messa kovasti vastatuulessa. Tästä johtuen kotimainen
tuulivoimateollisuus alihankkijoineen on pahoissa vai
keuksissa. Kuitenkin olisi kyse miljardiluokan investoin
neista ja sadoista työpaikoista.

KaakkoisSuomessa lisävaikeutena on ollut tutkiin liittyvät
ongelmat. Tästä syystä tuulivoimaloiden rakentaminen
sekä niiden luvitus on ollut jäissä.

Puolustusvoimien ja VTT:n yhdessä hoitama laskentapro
sessi on kestänyt jo melkein vuoden. Ennen selvityksen
valmistumista emme voi edetä Harvajanniemeä koske
vissa suunnitelmissamme. Valmistumisen jälkeen saa
daan selvyys siitä, voidaanko KaakkoisSuomeen raken
taa suunnitelmissa olevat noin 250 voimalaa. Tällä het
kellä on toiveissa saada selvitys valmiiksi kesäkuussa.

Tämän vuoksi esim. Harvajanniemellä tarvittavaa YVA

menettelyä ei ole voitu aloittaa, koska tässä vaiheessa ei
tiedetä, voidaanko tuulivoimaloita ylipäätään rakentaa
Kaakonkulmalle. Vasta tutkiin liittyvien rahoituskompen
saatioiden ratkettua voidaan ratkaista, onko tuulivoimaa
mahdollista rakentaa. Tämän hetkisen tiedon mukaan
tutkakysymysten tulisi siis ratketa tämän kesän aikana.

Mikäli tuulivoiman rakentaminen on mahdollista, käyn
nistetään noin vuoden kestävä YVAmenettely yleiskaa
voineen. Tässä menettelyssä, johon kaikki asianosaiset
pääsevät vaikuttamaan, tutkitaan kaikki mahdolliset ym
päristövaikutukset, ja vasta tämän menettelyn jälkeen
selviää, voiko Harvajanniemelle rakentaa tuulivoimaa ja
missä laajuudessa.

Kaikilla toimenpiteillään Haminan Energia Oy asukkai
den ja ympäristön arvot huomioiden tarjoaa alueelle
uusiutuvaa puhdasta energiaa luoden samalla uusia
työpaikkoja ja toimeentuloa.

HAMINAN ENERGIA OY
16.5.2013

Timo Toikka
Toimitusjohtaja
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MERVI HYPPÄNEN:

ITÄISEN SUOMENLAHDEN VESIÄ TUTKITAAN

Klamilan lahdella ja vähän kauempanakin on kevään
aikana näkynyt sukeltajia ja merentutkijoita, jotka ovat
liikkuneet aluksella, jonka kyljessä lukee Arronet HEL
SINKI. Tutkijat ovat Merikotka ry:n (Meriturvallisuuden ja
liikenteen tutkimusyhdistys) hallinnoiman TOPCONS
hankkeen tutkijoita. TOPCONS on uutta karttapohjaista
työkalua merialueiden kestävän kehityksen suunnitte
luun kehittävä suomalaisvenäläinen yhteishanke. Se
on alkanut helmikuussa 2012 ja päättyy marraskuussa
2014.

Hankkeella on useita yhteistyökumppaneita ja sitä val
voo ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta yh
teistyöorganisaatiosta. Suomalaisia yhteistyökumppanei
ta ovat: Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus SY
KE, Geologian tutkimuskeskus GTK, Metsähallitus ja Riis
ta ja kalatalouden tutkimuskeskus (RKTL) ja venäläisiä:
A. P. Karpinskyn Venäjän geologinen tutkimusinstituutti,
Venäjän tiedeakatemia ja Venäjän valtion hydrometeo
rologinen yliopisto. Lisäksi hankkeessa on mukana
asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajia Suomesta ja
Venäjältä.

Hankkeessa hyödynnetään itäiseltä Suomenlah
delta aiemmin koottua tietoa ja tehdään yhteistyötä mm.
VELMUohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuo
toisuuden inventointiohjelma) kanssa.

1,7 miljoonan euron hanke rahoitetaan Kaakkois
Suomi – Venäjä ENPI CBC 20072013 ohjelmasta. ENPI:n
(Euroopan naapuruus ja kumppanuusintrumentin) ra
hoitukseen osallistuvat Euroopan unioni, Venäjän fede
raatio ja Suomen valtio. Lisäksi hankekumppanit osallis
tuvat rahoitukseen.

Tutkimuksen avulla kartoitetaan mm. kalojen li
sääntymisalueet ja ihmisen vaikutus vedenalaisiin eli
nympäristöihin. Toukokuun 28. päivä RKTL:n tutkijat Varpu
Mitikka ja Esa Lehtonen etsivät Klamilan kalasataman
edustalta ahvenen poikasia. He ajoivat Arronetveneen
tiettyyn paikkaan, ottivat vedestä näytteen ja mittasivat
veden lämpötilan. Sen jälkeen he ajoivat veneellään
määrättyä reittiä neljän solmun nopeudella 500 metrin
matkan. Veneen sivulla olevat poikasnoutimet oli laskettu
veteen, toinen metrin syvyyteen ja toinen puolenmetrin
syvyyteen. Poikasnoutimet olivat suppilon muotoisia ja
niiden päässä oli muovipullot, joihin ajoreitille sattuneet
kalanpoikaset kulkeutuivat. Veneen kuljettua 500 metriä
noutimet nostettiin veneeseen ja muovipullot tyhjennet
tiin säilöntäainetta sisältäviin lasipurkkeihin myöhemmin
tapahtuvaa tutkimusta varten. Sillä kertaa Klamilan lah
delta saadussa näytteessä ei Varpu Mitikan mukaan
näyttänyt olevan kalanpoikasia, mutta edellisenä päivä
nä Mäntlahdelta saadussa näytteessä niitä oli kuulem
ma muutama selvästi näkynyt.

RKTL:n tutkijoiden kerätessä näytteitä lähivesistä,
matkasivat tutkimusavustajat Ilona Välimaa ja Aija Nie
minen vähän kauemmas Lapuriin tutkimaan löytyisikö
ahvenen mätiä mm. vesistön kasveista. Heillä oli sukel
lusvarusteet mukanaan sekä erilaisia laitteita, joiden
avulla he pystyivät tutkimaan meren pohjaa. Ahvenen
mädin lisäksi hankkeen puitteissa etsitään silakan mätiä
ja myöhemmin vastakuoriutuneita poikasia.

Mervi Hyppänen

Tuomo Peltola osoittaa tutkimusryhmälle silakan kutupaikkoja.

Tutkija Varpu Mitikka kaataa saalista säilöntäainepurkkiin, Esa
Lehtonen seuraa.

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA
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JARI HARJU:

KLAMILAAN YLEINEN
UIMARANTA
Pro Kelkkaniemi yhdistyksen luotsaama uimaranta on
edennyt seuraavasti: Ely keskus on hyväksynyt hankkeen
ja myöntänyt sille avustusta 27.5.2013. Uimarantaa toteu
tetaan Hietakaulan alueelle, joka on Klamilan yleiskaa
vassa VR1 aluetta (retkeily ja ulkolualue, jolle saa sijoit
taa pinenveneiden ankkurointiin liittyviä rakennelmia). Vi
ranomaisten tulkitessa kaavamääräystä ahtaasti, he
vaativat poikkeamisluvan. Poikkeamislupa haettiin ja
kunnanhallitus on myöntänyt uimarannalle poikkeamis
luvan 10.5.2013. Tämän jälkeen on haettu rakennuslu
paa, koska rakentamisen ollessaan vesirajarakentamis
ta, lupaa on haettava. Rakennusvalvonta on pyytänyt
lausuntoja hankkeesta eri tahoilta. Ely keskus on vastan
nut rakennusvalvonnalle niin, että ainoastaan yksityiseen
käyttöön tulevalle laiturille ei tarvitse hakea aluehallinto
viraston lupaa, joten laiturille tulee hakea EteläSuomen
aluehallintoviraston lupa. Pro Kelkkaniemen hallitus ko

koontuu kesäkuun alkupuolella ja päättänee luvan ha
kemisesta. Pyrokratian rattaiden kitinästä johtuen uima
rannan toteutus jää kesälle 2014. Hankkeen toteutusaika
päättyy 31.12.2014, joten sen suhteen pompottelu ei ai
heuttane ongelmia.

Virolahden kunta on vuokrannut yhdistykselle 2000 ne
liön suuruisen määräalan kymmeneksi vuodeksi.

Yli 70 metrin mittaiselle hiekkarannalle tulee laituri, jossa
on muun muassa pyörätuoliluiska veteen ja loivat por
taat liikuntaesteisille uintisyvyiseen veteen. Laiturilta on
rajattu vesileikkeihin ja alkeisopetukseenkin soveltuva
puolen metrin syvyinen kahluualue.

Laiturilta tulee myös esteettömät betonikivillä päällystetyt
kulkureitit pukusuojiin ja wctiloihin. Uimaranta tulee Kla
milan Vedon mökin länsipuolelle. Uimarannalle on tar
koitus tehdä myös parkkipaikka ja lentopallokenttä, mut
ta ne toteutetaan myöhemmin erillisellä hankkeella.

Jari Harju Pro Kelkkaniemi Ry Hallituksen puheenjohtaja

KLAMILAN KALASTAMAN
RISTEYKSEN POTKURIOPAS
TE

Pro Kelkkaniemi yhdistyksen hankkeessa on uimaran
nan lisäksi myös potkuriopaste Kalastamantien risteyk
seen. Potkuriopaste toteutetaan Sami Mikonheimon laa
timien suunnitelmien mukaan.

Ely keskus on hyväksynyt tämän hankkeen ja myöntä
nyt sille avustusta 27.5.2013.

Opasteelle on saatu sijoituslupa Museotien tiealueen
laitaan Ely keskukselta. Rakennuslupa sekä rakennus
luvan edellyttämä sijaintikatselmus on suoritettu ja ra
kentamiseen on rakennusvalvonta hyväksynyt vastaa
vanmestarin. Sijoituspaikan maanrakennustyöt suoritti
Jari Mässeli Ky Virolahdelta.

Seuraavana on vuorossa pohjalaatan laudoitus, raudoi
tus ja valu. Hankkeen ehtojen mukaan toteutuksessa
tulee osittain käyttää vastikkeetonta työtä organisoinnin
ja vastaavantyönjohdon lisäksi myös operatiivisessa to
teutuksessa. Vastaavamestari haki talkoolaisia mm pie

nehkön facebook ystäväpiirin kautta, ketään ei sitä kaut
ta ilmoittautunut (edelleen voi ilmoittautua). Iloinen ta
pahtuma oli, kun kaksi nuorta herrasmiestä ilmoittautui
suorittamaan pohjalaatan laudoituksen. Suuret kiitokset
jo etukäteen Herroille Eero Hietala ja Harri Kuokka! Lau
doitusmateriaali on saatu lahjoituksena paikalliselta ra
kennusliikkeeltä.

Laudoitustyön valmistuttua suunnitellaan betonivaluta
pahtuma, jonka jälkeen on vuorossa potkurin tuen
asentaminen ja muiden rakenteiden rakentaminen. Toi
vottavasti potkuri on asennettuna elokuun aikana, sitä
on hyvä tavoitella.

Jari Harju Pro Kelkkaniemi Ry hallituksen puheenjohtaja

PRO KELKKANIEMI
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LISÄÄ ASUNTOJA
KLAMILAAN

Klamila on elinvoimainen kylä, josta oivallisena esimerk
kinä on uuden koulun rakentuminen kylämme keskus
taan hyvälle paikalle kirkon läheisyyteen. Asukasmäärä
vaikuttaa kylän elinvoimaisuuteen. Tällä hetkellä tilanne
on hyvä ja pienimuotoista omakotitalorakentamista on
ollut melko tasaiseen tahtiin.

Ihmiset ja ihmisten elämänvaiheet ovat erilaisia. Toiset
haluavat asua omakotitaloissa maaseudun rauhassa,
toiset kerrostaloissa kaupunkien keskustoissa tai sitten
rivitaloissa maaseutukylän palvelujen äärellä. Kyläraken
teen kannalta on hyvä, että on tarjolla erilaisia asuin
mahdollisuuksia. Tätä tarjontaan parantamaan on suun
niteltu, nyt ennakkomarkkinoinnissa oleva, kuuden asun
non rivitaloyhtiö ja sen viereen paritaloyhtiö. Rakennuk
set on suunniteltu rakennettavaksi tätä tarkoitusta varten
kaavoitetuille rakennuspaikoille kylän keskustaan. Ne
voidaan myös liittää kunnalliseen vesihuoltoverkostoon,
jolloin jätevedet ohjautuvat ympäristövalvonnan alaiseen

jätteenkäsittelylaitokseen. Rakennuksiin on suunniteltu
ekologinen ja taloudellinen maalämpö.

Kuvan paritalo ja suunniteltu rivitalo odottavat vielä to
teutuakseen joitain varauksia. Toivotaan, että elinvoimai
seen upeaan kyläämme riittää kiinnostusta.

Jari Harju

KLAMILAN KUUSIMETSÄJUTTU

Klamilan uuden koulun rakentaminen on pysynyt aika
taulussa ja koulu valmistunee tämän vuoden puolella.
Kehittyvään Klamilaan halutaan lisää asukkaita, sillä
koulussa on tilaa uusille oppilaille. Klamilan keskustas
sa Yrjönharjussa Virolahden kunnalla on kaksi kaavoi
tettua tonttia. Muita kunnan omistamia tontteja ei kes
kustassa ole. Rakennusmestari Jari Harju on sopinut
kunnan kanssa rakentavansa tonteille rivitalon ja pari
talon, jos asunnoille löytyy ostajat. Talot ovat parhail
laan ennakkomarkkinoinnissa.

Joukko klamilalaisia huolestui kuullessaan rakennusai
keista ja Yrjönharjun puiden kaatamisesta, sillä Yrjönhar
jun metsä on melko vanhaa kuusimetsää ja hyvin kau
nis. Se on ollut mm. suosittu leikkipaikka läheisen päivä
kodin sekä perhepäivähoidon lapsille. Metsän halki kul
kee polku, jota moni on tottunut käyttämään. Vanhem
mat klamilalaiset muistavat metsän jo lapsuudestaan.

Klamilan osayleiskaava tuli voimaan vuonna 2007
ja sitä laadittaessa on otettu huomioon luontoarvot. Kaa
voitusvaiheessa ko. Kuusimetsän eteläosasta löytyi liito
oravan papanoita ja sen vuoksi pienennettiin suunnitel
tua rakennusalaa, jotta liitooravalle jäi elintilaa. Kaavaan

ei tullut kuin kuusi rakennuspaikkaa alueen pohjoispuo
lelle, kaksi kunnan maille ja neljä yksityisille maille. Kun
nan omistamille tonteille on nyt suunniteltu rakennetta
vaksi rivitaloja.

Kuusimetsän puolesta Klamilassa kerättiin adressi
samoin adressi kerättiin rakentamisen puolesta. Vastak
kain ovat luontoarvot ja kylän kehittäminen. Kuusimetsän
puolesta on tehty kuntalaisaloite, jossa ehdotetaan kaa
vamuutosta Yrjönharjun metsän säilyttämiseksi.

Mervi Hyppänen

KLAMILAN KUUSIMETSÄ FACEBOOKISSA

Helmikuun numeromme ilmestyi tavan mukaan vasta
maaliskuun aluilla. Juuri kun olimme saaneet numeron
painosta ulos, alkoi Klamilasta kuulua epämääräistä
huhua jostain kansanliikkeestä, josta toimitus ei ollut
kuullut mitään. Varsin pian Kymen Sanomat kirjoitti
asiasta ja ilmeisesti muutkin paikallislehdet, Kaakon Kul
ma julkaisi biologi Takalan kirjoittaman mielipidekirjoi
tuksen "Klamilan rakentajien arvopohja on kapea" jne.
Klamilan Salessa käydessä asiasta oli tullut puheenaihe,

MERVI HYPPÄNEN, ILKKA AHMAVAARA (TOIMITUS):
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vaikka kukaan ei tuntunut tietävän, mistä itse asiassa oli
kysymys.

Facebookissa näkyi kärjekästä sanailua yksityisissä
sivustoissa, mutta mitään julkista keskustelufoorumia
asiasta ei netistä löytynyt. Niinpä kokeilin perustaa julki
sen Facebook ryhmän nimeltä ”Klamilan kuusimetsä”, ja
muutamissa päivissä sinne liittyikin kymmeniä henkilöitä.
Ryhmässä on nyt yli 80 jäsentä.

Kuusimetsän monimutkainen kysymys ruodittiin hy
vin perusteellisesti ryhmän kymmenissä, ellei sadoissa,
kommenteissa läpi. Jonkinlaisena välitilinpäätöksenä ai
heen käsittelylle lainaan Risto Koukin postausta ryhmässä
8. huhtikuuta:

”Mielestäni tällä foorumilla on jo kaikki sanottu ja
sellaistakin mitä ei olisi pitänyt sanoa. Lopetankin
oman osuuteni laulamalla Satumaan tangon:
Naavametsän tuolla puolen jossakin on maa. Jon
ka tahtoo kunta salaa kaavoittaaa. Oi, jospa sinne
kerran rivitalon saada vois, niin sieltä koskaan läh
tisi en häätämälläkään pois.”

Klamilan kuusimetsä –ryhmä on luettavaksi avoin kaikille,
jotka ovat kirjautuneet tililleen Facebookiin. Ryhmä on
myös hieno esimerkki siitä, kuinka sosiaalisessa medias
sa kyläyhteisön sisäisistä kiistoista voidaan keskustella
avoimesti ja kaikkien hyödyksi.

Ilkka Ahmavaara

2.4. aktivistit järjestivät tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Vedon
majalla. Yllä biologi Tuomo Takala esittelee metsäbiologisia fak-
toja, alla Leena Ballester johtaa keskustelua.

Y kirjaimella merkityt tontit yksitytisomistuksessa, K kirjaimella merkitty
kolme kunnan tonttia, joista 1 ja 2 rakennetaan, ja 3 on luontoarvojen
vuoksi MY1 suojeltua (katkoviiva).

K1

K2

K3

Y

Y

Y

Y

KARTTA: ILKKA AHMAVAARA (POHJAKARTAT MAANMITTAUSLAITOKSEN
ILMAKUVA JA VIROLAHDEN KUNNAN OSAYLEISKAAVAKAAVA)

VALOKUVAT: MERVI HYPPÄNEN
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YHDISTYKSET JA OSAKASKUNNAT:

JÄRVENKYLÄ
Järvenkylän osakaskunta, Reijo Tinkanen, puh. 050 5751880

KUORSALO
KuorsaloSeura ry, Marja Vasara puh. 040 5051462

MÄNTLAHTI
Kaakonrannan Kyläyhdistys, Eeva Salasto, puh. 0400 423422
Kyläteatteri Marmut, Eeva Salasto, Puh. 0400 423422
Mäntlahden Osakaskunta, Helge Seppälä, puh. 0400 473369
Mäntlahden Erämiehet, Arto Tauria, puh. 040 9110535
Mäntlahden Vesihuoltoosuuskunta, Arto Tauria, puh. 040 9110535
Mäntlahden Rannanpojat, Jouko Sahala, puh. 0500 554520
Rannantaikaa Väki ry, Mari Mäkelä, puh. 050 5012893
Sulo Mäkelä Seura, Risto Muurman, Puh. 040 7553312

PYÖTSAARI
Pyötsaaren Maaosakaskunta, Ossi Lommi puh. 040 5106753
Kalastuskunta, Kari Tähti puh. 040 5280052
Saukkovuoren Erä, Kari Tähti puh. 040 5280052

RAKILA
Rakilan Osakaskunta, Pentti Rokka, puh. 053459167

SYDÄNKYLÄ
Sydänkylän osakaskunta Tuomo Peltola, puh. 0400 650470
Sydänkylän Erämiehet Petteri Kauppinen, puh. 0405947257
Sydänkylän VPK Jartti Malmi, puh. 040 5125467
Sydänkylän Vesiosuuskunta Eila Kärki puh. 044 5000311
Klamilan Martat Piia Kääriä, puh. 040 5833629
Klamilan Seutu ry Heikki Lommi, puh. 050 3632402
Klamilan veneilijät Jartti Malmi, puh. 040 5125467
Klamilan Veto Torsti Mattila, puh. 050 5012571
Huurteiset Uimarit Risto Kouki, 040 3593681
Pyölin Vesiosuuskunta Sami Tervo puh. 056130250

MAANSIIRTO, AURAUS YM
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset, koneurakointi, kylä
talkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset, maanrakennustyöt,
sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, auraukset, traktorityöt, sorantoimi
tus
V. Takala & Kumpp. puh. 0400 256 906, erikoiskuljetukset, ruop
paukset, kaivuutyöt

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Sale, puh. 010 76 34 791
Klamilan Kujansuu Oy, puh. 05355 1506 (huoltoasema, kahvila,
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)
Paussi kioski, Mäntlahti, puh. 0400 663 637 Laila Poelman

KOKOUS JA JUHLATILOJA
Häppilän VPK Tapiola, Varjakoski Jaakko, puh. 0400 655 540
Klamilan VPK, Jaakkola Hannu, puh. 040 583 5447
Seurantalo Toivola, Mäntlahti, Jouko Sahala puh. 0500 554 520
Sydänkylän VPK:n talo Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Vetoosaston hiihtomaja ja mäkimaja, Mattila Torsti, puh. 050 501
2571
Virolahden urheilu ja nuorisotalo Oy (Pyölintalo), Tuija Paalanen,
puh. 050 570 5177
Klamilan Martat, Piia Kääriä, puh. 040 583 3629, kahvinkeittimien,
kahvi ja ruokaastiastojen vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK, Olli Vuokko, puh. 040 831 3162, kahvinkeittimen, as
tiaston ja liinojen vuokraus

ULKOILU, KUNTOHOITO, KAMPAAMO,
Kampaamo Jaakkola Mirva, puh. 044 565 9375
Kampaamo Tinka, Tiina Tasa, puh. 05 355 1588
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029 kuntoilua, sauvakä
velyä/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
Harri Olli, puh. 0400 750 805, Tuula Olli, puh.0400 180 105, kanan
munat, maito, ternimaito,
J. Reila, puh. 041 543 9568, hunajaa
Mirja Ripatti, puh. 355 1524, leivonnaisia, hapanvelliä
Elina Talsi, puh. 040 516 1534, hapanvelliä
Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880, mansikkaa,
Matti Olli, puh. 355 1694, perunaa,

NUOHOUS
Sauli Tiainen, soittoaika klo 78, puh. 0400 303 198

PIENJÄTEASEMA
Oravakorpi puh. 050 389 2172

POLTTOPUUT
Olli Harri, puh. 0400 750 805
Peltola Lauri, puh 040 845 2226
Peltola Seppo, puh. 040 842 0359
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA, SAHOJA
Takala Lauri, puh. 044 920 6028, Puutavaraa, sahattu ja höylätty
Kalevi Suni puh. 0400 741 347, 05 345 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 Ronkuli puh.
05357 3103
Neuvola, soittoaika klo 89, 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

VUOKRAHUVILAT JA MATKAILU
Niemistön Mökit, puh. 0400 752 703
Posti Pentti, puh. 0400 655 040
Suni Simo, puh. 05345 0594, 0400 479 857
LomaHarvaja Oy / Suortti Mikko, puh. 040 556 5953
Parunranta Oy, puh. 0500 317 504
Risteilyt Suomenlahdella, East Finland Oy puh. 0400 551 171

YHTEYSTIETOJA PALVELUIHIN JA TOIMIJOIHIN KYLILLÄ:
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He sen tekivät, nuo ahkerat remppaHeikit Juha, Jartti,
Lasse ja Markku sekä Hellu ja Mallu, sen laajennuksen,
seinän läpimurron, lattioiden hoidon ja uusien kalustei
den kokoamisen. Se oli kaikki valmista joulumyyntiin ja
pidennettyyn aukioloon parina viikonloppunakin. Laajen
nuksen ansiosta oli isommat ja viihtyisämmät tilat juoda
kakkukahvit ja pitää arpajaiset.

Puoli vuotta on mennyt ja kesä on ovella. Tulevaa toi
mintaa on suunniteltu. Kesätorille uudet kojut on piirretty
myyntiä ja kahvitusta varten. Talkootyönä sitä tehtäisiin.
Lisäalue parkkipaikoiksi on suunniteltu Museotien poh
joispuolelle.

• Kesätori 7.6.16.8.2013 klo 1819.30 (ei juhannusviikolla)
• Juhannusmarkkinat su 16.6.2013 klo 1015 Kalasata
massa
• Silakkamarkkinat su 29.9.2013 klo 1015 Kalasatamas
sa

Apteekin palvelupiste on toiminut hyvin. Perjantaisin tu
levat reseptilääkkeet ja täydennystä tarvittaessa lääke
kaappiin. Eresepti toimii kun soittamalla voi tilata lääk
keet ja ne toimitetaan kylätuvalle. Apteekkari antaa
opastusta ja neuvoja tarvittaessa. Apteekkipalveluja
saatavana kylätuvan aukioloaikoina, kesällä tito klo 10
14, pe 1320.

Laajennuksen myötä on saatu esille enemmän myynti
tuotteita sekä ”tuo ja vie” kirjasto. Myynnissä on mm.
adresseja, kortteja ja kirjoja sekä paikallisten kädentaita
jien käsitöitä mm. villasukkia ja lapasia vauvasta vaariin,
pipoja ja hattuja, kaulahuiveja, tyynyjä ja mattoja, tilkku
töitä, kasseja ja pussukoita, koruja, linnunpönttöjä ja

oravalautoja, lahjaesineitä, hunajaa, leivonnaisia ja ha
panvelliä.

Kylätupa tarjoaa kokoustilaa, kopiopalveluja ja asiakas
tietokone on käytettävissä pientä maksua vastaan, sa
moin yleisöWC on käytettävissä aukioloaikana.

Juttutupa on keskiviikkoisin klo 1214 sekä kahvia tarjolla
pientä maksua vastaan.
Talvella kokoontuu käsityöpiiri perjantaisin klo 1417 ja
kesällä lomailemme.
Kylätuvan järjestämää romunkeräystä (mahd.) jatketaan
entisellä paikalla.

Markkinatapahtumiin, yhdistyksen toimintaan ja esim.
kesätorin myyntikojujen rakentamistalkoisiin toivotaan li
sää vapaaehtoisia. Ole rohkea ja tule mukaan, sinua
tarvitaan.

Mallu (MarjaLiisa Kiri)

KYLÄTUPA RONKULIN KUULUMISIA

MARJALIISA KIRI:

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA



JOKAMIEHEN OIKEUDET
Jokamiehenoikeudet on ainutlaatuinen yleisesti hyväksyt-
ty maan tapa Suomessa ja ne perustuvat eri lakeihin. Jo-
kamiehenoikeudet mahdollistavat jokaiselle oikeuden
liikkua ja virkistäytyä luonnossa riippumatta siitä kuka
maan omistaa tai on sen haltija eikä luonnon käyttämi-
sestä tarvitse maksaa. Maanomistaja ei voi aitaamalla
tai pystyttämällä ”Yksityisalue”-kylttejä estää maillaan
liikkumista. Jokamiehenoikeuteen kuuluu myös vastuu,
oikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa eikä häiriö-
tä.

JOKAMIEHEN OIKEUDEN PERUSTEELLA
SAAT:
- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla

kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, nii-

tyillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta

- oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on

sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti,

kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;

-

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;

- onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistös-

sä sekä kulkea jäällä

ET SAA:
- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille

- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia

- häiritä poroja ja riistaeläimiä

- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta

tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta, jäkälää tms. toi-

sen maalta

- tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta

- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle

asumuksia tai meluamalla

- roskata ympäristöä

- metsästää ilman maanomistajan tai metsäoikeuden

haltijan lupaa

- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomis-

tajan lupaa tai kalastaa ja metsästää ilman asianomai-

sia lupia

Suomessa jokaisella on perustuslain turvaama oikeus
perustaa yhdistys. Perustuslain 13 § koskee kokoontu
mis ja yhdistymisvapautta. Sen mukaan ”jokaisella on
oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja miele
nosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdisty
misvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman
lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yh
distykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.”

Yhdistyslaki (26.5.1989/503), joka on tarkistettu
vuonna 2010, ei määritä, mitä yhdistyksen pitää tehdä.
Sen yhdistys voi vapaasti itse päättää, mutta laki mää
rää, miten yhdistyksen tulee toimia, jotta yhdistyksen jä
senten demokraattiset oikeudet toteutuvat.

Yhdistyslain lisäksi yhdistyksen toimintaa määrää
vät kirjanpitolaki ja asetukset, verolait, rahankeräys ja
arpajaislaki, tuoteturvallisuuslaki, henkilötietolaki ja tilin
tarkastuslaki sekä yhdistyksen säännöt ja päätökset.

Yhdistyslain 8 § mukaan yhdistyksen on laaditta
va säännöt, joissa määritellään mm. kuinka usein yhdis
tyksen sääntömääräinen kokous (vuosikokous), jossa
mm. hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös, tulee pi
tää ja miten se tulee kutsua koolle.

Sääntömääräinen kokous on kutsuttava koolle
säännöissä määrätyllä tavalla (yhdistyslaki 24 §) tai ko
kous ei ole lain voimainen ja sen tekemät päätökset
voidaan mitätöidä. Esimerkiksi, jos yhdistyksen sään
nöissä määrätään vuosikokous kutsuttavaksi koolle il

moittamalla siitä viikkoa aikaisemmin ilmoitustaululla tai
lehdessä, ei kokous ole laillinen, jos puheenjohtaja on
kutsunut vuosikokouksen koolle pelkästään lähettämällä
osalle jäsenistä kutsun tekstiviestillä.

Rekisteröity yhdistys on kirjanpitolain (Kirjanpitolaki
30.12.1997/1336 1: 1 §) mukaan aina kirjapitovelvollinen
ja yhdistyksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa
sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpito on
perustana yhdistyksen tilinpäätökselle. Kirjanpitolaki (KPL,
1336/1997) ja kirjanpitoasetus (KPA, 1339/1997) sisältä
vät kirjanpitoa koskevat yleiset säädökset.

Yhdistyksen rahat ovat yhdistyksen varoja, joista
hallitus on vastuussa. Kaikki tulot ja menot myös saadut
avustukset on merkittävä kirjanpitoon. Kirjanpitolain 2 lu
vun1 § mukaan kirjanpitovelvollisen on merkittävä kir
janpitoonsa tapahtumina menot, tulot sekä rahoitusta
pahtumat. Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja nu
meroituun tositteeseen (kirjanpitolaki 2:5 §).

Yhdistystoiminta on parhaimmillaan mukavaa yhdessä
oloa ja se antaa sisältöä elämään sekä lisää yhteisölli
syyttä. Kun yhdistystoiminnassa noudatetaan lakia, to
teutuvat yhdistysten jäsenten oikeudet.

Mervi Hyppänen

MERVI HYPPÄNEN:

HYVÄ TIETÄÄ YHDISTYSTOIMINNASTA
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Mervi Hyppänen



• Lasten pyörävaelluksen tarkoituksena on että
vanhemmat lähtisivät lastensa kanssa yhdessä
ulos seikkailemaan. Lapset ottavat osaa pyörä
vaellukseen vanhempiensa vastuulla, vanhemmat
omalla vastuullaan.

• Tapahtuma on maksuton.

• Rastikortteja on saatavissa Klamilan kylätuvalta
ja Kahvila Kujansuusta 1.5. alkaen.

• Rastikorttiin kerätään kirjaimia/kuvioita rastipis
teiltä. Jokaisella rastilla kirjain/kuvio on erilainen.

• Rasteja saa hakea omaan tahtiin 1.5.31.8. väli
senä aikana. Kun kirjaimia/kuvioita on kertynyt
haluttu määrä, saa täytettyä rastikorttia vastaan
kunniakirjan. Kunniakirjoja saa hakea Klamilan
kylätuvalta tai Kujansuusta 1.5.31.8. välisenä aika
na.

• Rastipisteitä on yhteensä 15 Klamilan lähimaas
tossa, mutta jo 5:llä rastilla käymisestä saa kun
niakirjan.

• Kaikki rastit ovat helposti löydettävissä teiden
varsilla. Jos kuitenkin rasti on hukassa tai ilkivaltaa
on tehty, niin kerrottehan siitä Kylätuvalle tai Ku
jansuulle. Saatte tällöin korttiinne merkinnän ky
seisistä paikoista.

• Rastikortit ja kunniakirjat on tarkoitettu lapsille,
mutta mitään ikärajoja ei ole määritelty. Aivan
kaikki saavat osallistua.

• Ei muuta kuin eväät ja kynä mukaan ja menoksi!

• Muistathan kypärän!

Tapahtuman järjestää Klamilan Seutu ry ja Kaa
kon Kaksikon liikuntatoimi

TALKOOT KELVIIKISSÄ
Perjantaina toukokuun viimeisenä päivänä pidettiin tal
koot Kleviikin venerannan ja mattolaiturin kunnostami
seksi. Veneenlaskuluiskan ja mattolaiturin paikalle levin
nyt kaislikko poistettiin kaivinkoneella. Noin 20 sentin
paksuinen kerros savea ja kaislanjuuria poistamalla ja
myös matalan veden johdosta veneenlaskuluiskaan va
ratut kuusi betonilevyä saatiin asennettua paikoilleen, ja
meren syövyttämä reunus korjattua kivisellä maalla.

Mattolaiturin naulauksia uusittiin ja rakennettiin
uusi kävelysilta kiinnityksineen. Matonkuivauspuut uusit
tiin ja siivottiin lähimaasto oksista ja risuista. Kelviikin
tielinjalta siivottiin kaksi traktorikuormaa oksia kulkua
haittaamasta. Talkoisiin osallistui 18 henkilöä ja Lingvis
tin muori tarjosi talkookahvit. Kaikki muut paitsi yksi
moottorisaha osasi talkoista kotiin suorinta tietä. Saha
vietti yönsä Tiilkalliolla, vasta aamulla Erkille kotiutuen.

Tuomo Peltola, Valkamakunnan toimitsija
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1.5. 

31.8.

Kunnostettu mattolaituri työnnettiin veteen traktorilla.

Uuden kävelysillan rakentamista talkoopäällikkö Kari Kärjen
johdolla, kuvassa edessä oikealla.

VALOKUVAT: TUOMO PELTOLA



KAAKONRANNAN SAPUSKAA
HEINI EKHOLM:

Kirjoittaja on Lahdessa asuva entinen rakilalainen ja toinen Elitefoodkasvisruoka
blogin kirjoittajista. Lisää reseptejä löytyy osoitteesta http://elitefood.wordpress.com
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Tämän lehden ilmestyessä tämän kevään ylioppilas
juhlat ja valmistujaiset on jo vietetty, mutta kesään
kuuluu myös rippijuhlia, syntymäpäiviä, kihlajaisia ja
muita juhlia. Rannataikaalehden aikaisemmissa nu
meroissa on julkaistu reseptejä, jotka sopivat myös
juhlapöytään. Minun reseptini ovat lihattomia, maidot
tomia ja munattomia, joten ne sopivat myös kasvissyö
jille, laktoosiintolerantikoille ja kananmunaallergikoil
le.

Gluteenittomat reseptit olen tähän merkinnyt
g:llä.

Tässä on minun ehdotukseni juhlapöydän suolaiseksi
tarjoiluksi. Sinä voit tietenkin valita siitä omaan juhla
pöytääsi sopivat osat. Tofukasvispiirakan ohjeella tulee
pyöreä piirakkavuoallinen, pellillisen saat tekemällä
2,5kertaisen annoksen.

• Alkukesän salaatti (g) (Rannataikaa 2/2012)
• Waldorfin salaatti (g) (tässä numerossa)
• Rouskupiirakka tai pasteijat (Rannataikaa 3/2012) tai
• Lanttukukko (Rannantaikaa 1/2013)
• Tofukasvispiiras (g) (tässä numerossa)
• Punajuuripyörykät (Lindströmin papupihvien ohjeella
RT 1/2013)
• Leipää ja levitteitä

WALDORFIN SALAATTI

250g varsisselleriä
3 isoa omenaa
2 dl rusinoita
3 dl saksanpähkinöitä

kastike:
1 dl maidotonta ja munatonta majoneesia (esim. Xtra
tai Plamil)
2 dl maustamatonta soijajugurttia
2 tl sinappia
2 rkl sitruunan mehua
ripaus suolaa ja pippuria

Viipaloi tai kuutioi sellerin varret, voit jättää vähän lehtiä
salaatin koristeeksi. Kuori ja kuutioi omenat. Omenaa ja
selleriä pitäisi olla suurinpiirtein saman verran. Leikkaa
pähkinät vähän pienemmiksi. Pane kaikki salaattiainek
set kulhoon. Sekoita salaatinkastikeainekset keskenään
toisessa kulhossa ja sekoita salaatin joukkoon. Koristele

sellerin lehdillä.

TOFUKASVISPIIRAS (8 PALAA)

pohja:
100g maidotonta margariinia
1 dl grahamjauhoja tai kaurahiutaleita
2 dl vehnäjauhoja
TAI 3 dl gluteenitonta jauhoseosta (esim. Semper)
1 tl leivinjauhetta
n. 0,5 dl vettä
korppujauhoja tai seesaminsiemeniä

täyte:
250 g tofua
1 tl tilliä
1 tl persiljaa
2 tl basilikaa
0,51 tl suolaa
vähän mustapippuria
1 tl omenaviinietikkaa
1 valkosipulinkynsi
1 pieni punainen paprika
10 cm pala purjoa
2 rkl perunajauhoa
2,5 dl maustamatonta soijamaitoa (esim. punainen Alpro
tai luomu Rainbow)
2 rkl öljyä

Kuumenna uuni 225 asteeseen.
Nypi margariini, jauhot ja leivinjauhe kulhossa murumai
seksi. Lisää sen verran vettä, että saat sekoitettua tasai
sen taikinan. Voitele piirakkavuoka ja korppujauhota se.
Kaupoissa myydään gluteenittomia korppujauhoja, mut
ta seesaminsiemenet ovat myös hyvä vaihtoehto glutee
nittomaan piirakkaan. Painele taikina vuoan pohjalle ja
reunoille ja paista 810 minuuttia.

Pohjan paistuessa tee täyte. Murustele tofu kulhoon kä
sin ja lisää yrtit,suola, pippuri ja etikka, ja jatka sekoitta
mista käsin kunnes seos on melko tasaista. Kuutioi
paprika, pilko purjo ja hienonna valkosipulinkynsi.Sekoita
ne ja perunajauhot tofun joukkoon. Lisää lopuksi soija
maito ja öljy. Levitä täyte esipaistetulle piirakkapohjalle ja
paista n. 25min.(tai herkkusieni)

Heini Ekholm
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Vuonna 1998 perustettu Kymenlaakson Kylät ry on ky
menlaaksolaisten kylien maakunnallinen yhteistyö jär
jestö. Yhdistyksen toiminta on varsin monipuolista ja
kehittyvää, kylien toimijoille on tarjolla internet palvelu
ja, vuosittain mm. valitaan vuoden kylä (vuonna 2006
Klamila), ym. Yhteistyökumppaneita on paljon ja rahoi
tusta on saatu toiminnalle myös EU:n rahastoista.

Kyläkirjasten teko alkoi vuonna
2010 ja ensimmäinen ilmestyi
Kouvolan, Miehikkälän ja Viro
lahden kylistä 2012. Tänä vuonna
näki päivänvalon 77 sivuinen A4
kokoinen kuvitettu kirja Hamina
kylien kertomana,, mukana on
30 kylää. Yhdistykseen voi liittyä
niin henkilö kuin yhteisöjäseniä
kin. Rannantaikaa väki ry liittyi jä
seneksi tänä keväänä.

MÄNTLAHTI GO GO

Oli arvattavissa, että kirjan ilmestyttyä herättää ihmetystä
se, miksi Mäntlahden esittelyssä ei lainkaan mainita
Rannantaikaa väki ry:tä. Vastaus on yksi sana: kirjoja.
Mäntlahden kyläkirjan toimituskunta (MKT), joka itseoi
keutetusti vastasi Mäntlahden osuuden kirjoittamisesta,
ei hyväksynyt ehdottamaamme sanaa "kirjoja" heidän
muotoilemaansa yhdistystämme esittelevään virkkee
seen, joka oli seurava (yliviivattuna ehdotuksemme):

Kulttuuriyhdistys Rannantaikaa väki ry järjestää kulttuu
ritapahtumia, julkaisee kirjoja ja kyläkulttuurilehteä..

En tiedä, onko kukaan mäntlahtelainen toimija koskaan
ennen Rannantaikaa väki ry:tä julkaissut ainummaista
kaan kirjaa, ehkä se selviää, kun MKT saa oman kirjan
sa päivänvaloon. Rantai kirjoja on tähän mennessä jul
kaistu 4 kappaletta, ja lisää tulee tänä vuonna.

Muut tekstiin ehdottamamme oikaisut ja täsmen
nykset kuitenkin huomioitiin.. Kompromissiehdotuksem
me sitten oli, että jätetään yhdistyksemme luonnehdinta
kokonaan pois, jos kirjojen julkaisutoimintaamme ei sovi
mainita. Sehän kelpasi.

ILKKA AHMAVAARA:

HAMINA KYLIEN KERTOMANA

Ilkka Ahmavaara

2 euroa mm. Paussi kioskilta.
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FISH & SOUL
Pro Kelkkaniemi Ry järjestää Klamilan Kalasatamassa
Fish&Soul tapahtuman 13.7.2013 klo 1424. Tapahtu
massa on mukavaa menoa musiikin siivittämänä kai
ken ikäsille, lapsille on oma ohjelma tarjonta. Tarjolla
tulee olemaan myös kalaa ja muuta syötävää. Pieni
muotoista ravintolan pitoa yms.

Tapahtumassa pidetään myös Virolahden kesäasuka
silta kello 1618.

Jari Harju Pro Kelkkaniemi hallituksen puheenjohtaja

KLAMILAN KALASTAMAN
YMPÄRISTÖÖN VESIURHEI
LUA!
Klamilassa aloitetaan vesijettien, vesisuksien ja lautojen
yms. vuokraustoiminta viimeistään 14.6.2013 alkaen. Ka
lustona on kuvan mukaiset Yamaha VX DELUXE jetit.
Vuokraaminen ei ole sidottu pelkästään Klamilaan, sillä
käytössä on kuljetuskärry, jolla laitteita voidaan kuljettaa
muillekin paikkakunnille. Tarvittaessa jetit myös toimite
taan haluttuun paikkaan.

Suunnitelmissa on myös opastettuja täyden palvelun
retkiä itäisen Suomenlahden saaristoon.

Hinta yms. tiedot julkaistaan hyvissä ajoin ennen toi
minnan aloittamista.

Yhteydenotot: 040 7609749 Petri, 0440 542758 Jari

Klamilan kalasatamaan johtavan tienvarteen, lähelle
rannan isoa pysäköintipaikkaa on rakenteilla uusi halli.
Siihen tulee 700 m2 kylmää tilaa veneiden säilytystä
varten.

4000 m2 neliön tontille rakennettava halli valmistuu
syksyksi veneiden noston aikaan. Jukka Laitilan raken
nuttama halli näyttää tulevan tarpeeseen, sillä Klami
lan kalasatamassa ei vuokrattavia veneen talvisäilytys
säilytyspaikkoja sisätiloissa ole ollut tarjolla. Lisää tieto
ja hallista saa Jukka Laitilalta puh. 0400 978885.

Toimitus

700 NELIÖN VENEHALLI KALASATAMAAN
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SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN TIEDOTE
KALASTAJILLE 2013



KLAMILAN KYLÄKIRKKO
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• Tiekirkkona 24.6.26.7.
• Avoinna mape 1116, myös basaari ja kahvio
• Su 23.6. klo 10.00 messu, Matti Astola, Terhi
Kurko, tekstinlukija Elina Piispa, kirkkokahvit.
• Su 14.7. klo 10.00 sanajumalanpalvelus, Jarmo
Uotila, Reijo Paavola.
• Su 28.7. klo 10.00 sanajumalanpalvelus, Ville
Holopainen, Inna Heikkilä, Klaminsuvun juhla
jumalanpalvelus, kirkkokahvit.
• Su 18.8. klo 10.00 messu, Jarmo Uotila, Pekka
Soranummi, tekstinlukija Aila Bordi, kirkkokahvit
• Su 1.9. klo 10.00 messu, kirkkokahvit

Huom! Muutokset mahdollisia

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

KESÄLLÄ KLAMILASSA
KESÄTORI KESKELLÄ KYLÄÄ

Perjantaisin 7.6.16.8. klo 18 alkaen (ei juhannusviikolla)

JUHANNUSMARKKINAT
Sunnuntaina 16.6. klo 1015 Klamilan Satamassa

FISH AND SOUL KALAA JA MUSIIKKIA KOKO PERHEELLE

la 13.7. klo 16 alkaen Klamilan Satamassa

HAPANVELLIJUHLA HAPANVELLIVIIKON PÄÄJUHLA

Su 14.7. klo 12 alkaen Klamilan Satamassa

SILAKKAMARKKINAT
Sunnuntaina 29.9. klo 1015 Klamilan Satamassa
Huom! Paikoituksen ohjausmaksu 2euroa/ajoneuvo

JA MÄNTLAHDESSA
PAUSSIKIOSKI AVAUTUNUT JÄLLEEN KESÄKSI

Kioski on alkuun avoinna viikonloppuisin klo 1218
(säävaraus).
Puhelin: 0400 663 637 Laila Poelman

HEINÄKUUSSA SIRPA JÄÄSKELÄINEN 70VUOTTA

12.7. klo 14 alkaen juhlat Rantajoentien 2:n pihalla.
Kaikki tervetulleita!

HEINÄELOKUUSSA KYLÄTEATTERIA

Kyläteatteri Marmut esittää: KELMIT
Esitysajat Mäntlahden Toivolassa:
la 27.07. klo 17.00, su 28.07. klo 17.00
la 03.08. klo 17.00, su 04.08. klo 17.00
Liput 10 euroa;
paikkavaraukset Eeva Salasto p 0400423422,
email: eevasalasto@gmail.com
Tervetuloa teatteriin!

TUORETTA KALAA KESKIVIIKKOISIN!

Kalastaja Markku Lommi Ukkosaaresta myy kalaa
Klamilan Salen pihalla keskiviikkoisin klo 9 lähtien.
Puhelinnumero Markulle: 040 580 0551.


