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Tiesitkö, että Rantaituvalla on mitattu ulkolämpötilat vuodesta 2008 alkaen? Grafiikat netissä: www.saunalahti.fi/rantai

Kesä tuli jälleen vauhdilla. Talvi oli leuto ja
helppo, lumitöitä ei tarvinnut tehdä kuin muu-
taman kerran ja jäät lähtivät huhtikuun alku-
puolella. Kevätpäivät olivat aurinkoisia, mutta
yöpakkaset jatkuivat pitkälle toukokuuhun. Ja
sitten yht'äkkiä toukokuun yhdeksästoista päi-
vä olikin jo kesä, lämpötila kohosi lähes helle-
lukemiin ja muutaman päivän päästä tuomet
kukkivat.

Toiminta kylissä Haminan itäpuolella on vire-
ää, liekö Klamilan uusi koulu ollut innoittaja-
na. Koulun hienoissa tiloissa on lasten hyvä
opiskella, siitä oppilaat kertovat lehden sivuil-
la. Liikunta- ja kuntosali ovat iltaisin avoinna
kaikille lähikylien asukkaille ja koulu onkin ar-
kisin ollut ahkerassa käytössä aamusta iltaan.
Koulutyön ja liikunnan lisäksi koululla on opis-
keltu tietotekniikkaa, pidetty kokouksia ja
nähty teatteriesitys. Uusi koulu on luonut us-
koa tulevaisuuteen ja houkutellut nuoria muut-
tamaan lähialueen kyliin.

Klamilassa ja Häppilässä on lapsille tar-
jolla ohjattua toimintaa kesäkuun alusta al-
kaen ja viime vuodelta tuttu Lasten Pyörävael-
lus jatkuu koko kesän. Fish and soul tapahtu-
massa 12.7. on huomioitu lapset ja Rantaitu-
valla järjestetään suosittu lastenpäivä 20.7.

Lasten lisäksi toimintaa on myös aikuisil-
le, Klamilassa viritellään pesäpalloa ja Simon-
mäentien kentällä Mäntlahdessa pelataan len-
topalloa koko kesän. Lisää tietoa kesän tapah-
tumista ja harrastusmahdollisuuksista löytyy
tämän lehden sivuilta sekä Klamilan seudun ja
Rakila-Mäntlahti-Pyötsaari -alueen uusilta vuo-
rovaikutteisilta nettisivuilta Kyläportaalissa.

Kolme viimeistä Rannataikaa numeroa olivat
nelisivuisia. Mietinnässä on ollut josko olisi so-
piva hetki lopettaa lehti, mutta kyliltä on tullut
viestejä, että lehteä ei saa lopettaa. Tähän leh-
teen tullut materiaali osoittaa, että lehti on
edelleen tarpeellinen ja Ilkalla alkoi 15. vuosi

lehden taittajana. Tässä lehdessä on 15 kir-
joittajaa ja kun mukaan lasketaan Klamilan
koululaiset, jotka tekivät omat sivunsa leh-
teen, kirjoittajia on yli 30. Lehden sivumäärää
lisättiin 36:teen, jotta kaikki jutut saatiin mah-
tumaan. Kiitos kaikille kirjoittajille, saimme
yhdessä aikaan tuhdin tietopaketin kylien
kuulumisista.

Lehden painosmäärä nousee 580:een,
sillä Sydänkylän osakaskunta postittaa lehden
jokaiselle kalastusluvan lunastaneelle ja lisäksi
mahdollistaa sen, että kaikki Klamilan uuden
koulun oppilaat saavat oman lehden. Niitä on
jaossa Klamilan koululla 13.6. asti.

Ukrainan tapahtumat, Krimin valtaus, Henni
Kirin lähettämä valokuva viidestä nuoresta ja
komeasta miehestä, jotka kaikki yhtä lukuun
ottamatta kaatuivat viime sodassa sekä teke-
mäni retki isäni kotikylään Säkkijärven Hyp-
pälään saivat miettimään rauhan säilyttämi-
sen tärkeyttä. Siinä Hyppälän Kylänmäellä
seisoessani, kauniin vihreän maiseman ympä-
röimänä kuuntelin ja katselin kuinka kotiky-
länsä sodan seurauksena jättämään joutuneet
lauloivat ”Jo Karjalan kunnailla lehtipuu”. Het-
ki oli koskettava ja osoitti, että kotikylä, josta
sodan seurauksena oli jouduttu lähtemään, on
edelleen se rakkain paikka. Onnekkaita ovat
he, jotka edelleen saavat asua isiensä mailla.

Voimmeko me tavalliset ihmiset tehdä
mitään rauhan säilyttämiseksi? Mielestäni
voimme. Me voimme kunnioittaa ja auttaa toi-
nen toisiamme.

Ymmärtämällä, että meillä jokaisella on
samat oikeudet, huolimatta siitä olemmeko
”juuriltamme kyläläisiä vai niitä”, luomme hy-
vän perustan rauhan säilymiselle.

Upeaa kesää kaikille!
Mervi Hyppänen
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MÄNTLAHDEN
KANAFARMI
Tarkkasilmäiset ovat kenties huomanneet Pyötsaaren
tietä kulkiessaan kanoja entisen Leanderin talon pi-
halla. Talon nykyinen omistaja Leena on hankkinut
viisi kanaa Valkealasta omaksi sekä meidän kaikkien
iloksi.

Kanoja voi käydä katsomassa, jos haluaa. Jos kanat
eivät ole talon pihassa, niin ulkorakennuksen takaa
Simonmäentien puolelta löytyy kanala.

Toimitus

(SEURAAVA NUMERO ELOKUUSSA, AINEISTO VIIMEISTÄÄN 15.8.2014)

VALOKUVA: ILKKAAHMAVAARA

RANNANTAIKAA LEHDEN TILAAMINEN

Voit tilata lehden (4 nro/v) kahdella tapaa:
1. maksamalla yhdistyksen vuotuisen jäsenmak-
sun 12 euroa.
2. tilaamalla lehden ei jäsenelle hintaan 20 euroa.

Yhdistyksen tilinumero on Haminan Seudun
Osuuspankki 550600-261550.

Muista maksun yhteydessä mainita postiosoite,
johon lehden haluat.

Lehden vanhemmat numerot luettavissa netissä:
www.saunalahti.fi/rantai
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Kaakonkulmalla on viimeisen puolentoista vuoden
aikana ollut poikkeuksellisen myönteistä ”pöhinää”.
Eniten on ollut esillä Vaalimaa ja Vaalimaan alueen
kehittyminen. Valtakunnallista ja jopa kansainvälistä
tunnettuutta Virolahdelle on tuonut ennen muuta
Vaalimaa Shopping Center Oy:n mittava kauppakes-
kus-, spa-kylpylä- ja kasinohanke.

Vaalimaa Shopping Centerin rakennustyöt käynnis-
tyivät tammikuussa, ja sen jälkeen julkisuuteen on
putkahtanut useampiakin suunnitelmia ja hankkeita:
Domfinland Oy:n 3.000 kerrosneliömetrin liikeraken-
nus, East Gate Development Koy:n 30.000 kerrosne-
liömetrin outlet-kylä ja Sukari-konsernin 100.000
kerrosneliömetrin Ideapark. Ja on Vaalimaalla vireil-
lä myös muita kaupallisen rakentamisen projekteja,
joista varmasti kuullaan lisää lähiaikoina.

+++

Vaalimaan alue kehittyy vauhdilla mutta tapahtuu pi-
täjän muillakin kolkilla myönteisiä asioita. Klamilas-
sa otettiin talvella käyttöön upouusi koulu- ja päivä-
kotikiinteistö ja kylään on syntynyt myös uutta yri-
tystoimintaa.

Virolahdella uskotaankin vahvasti Klamilan seudun
kehitysmahdollisuuksiin. Myönteisen kehityksen
mahdollistamiseksi Klamilan satamaan on päätetty
valmistella asemakaava alueen yritys- ja satamatoi-
mintojen edistämiseksi. Kaavoituksella varmistetaan
myös alueen asuntorakentamisen edellytyksiä.

Vaalimaan ja Klamilan lisäksi uutta yritystoimintaa
on viriämässä myös Oravakorven–Vaahterikon alu-
eella, vaikka tuulivoimarakentaminen uhkaakin puo-
lustusvoimien kielteisen kannan vuoksi siellä estyä
Onneksi Haminan Energia Oy:n biokaasulaitoshanke
sen sijaan näyttäisi olevan etenemässä ja sen lisäksi
useammallakin alueella jo toimivalla yrityksellä on
laajennussuunnitelmia ja onpa sinne tulossa myös
kokonaan uutta toimintaa.

+++

Vaikka Kaakonkulmalle monessa suhteessa hyvää
kuuluukin, niin edessä on myös isoja haasteita ja
avoimia kysymyksiä. Mihin asentoon kunta- ja palve-
lurakenteet tulevina vuosina asettuvat? Kuinka kunta
pystyy vastaamaan kasvaviin asuntotuotannon pai-
neisiin? Miten kunta suoriutuu monikulttuurisuuden
lisääntymisen mukanaan tuomista haasteista? Miten
Virolahti vastaa erityisesti kasvavan ikäihmisten jou-
kon palvelutarpeisiin niin, että samalla onnistutaan
suitsimaan kunnan käyttötalouden kasvupaineita?
Ja niin edelleen.

Haasteita ja avoimia kysymyksiä on paljon, mutta
uskon vankasti, että Virolahdella on myönteisten
elinkeinopoliittisten näkymien ansiosta hyvät mah-
dollisuudet vastata niihin.

Osmo Havuaho

kunnanjohtaja

OSMO HAVUAHO:

VIROLAHDELLA RIITTÄÄ MYÖNTEISTÄ
”PÖHINÄÄ”

Sydänkylän kalastuskunnan perustava kokous on
pidetty 11.03.1904, joten tänä vuonna tulisi vuo-
roon 10 vuoden välein pidettävä kesäjuhla. Vuosi-
kokouksessa ei juhlien järjestäjää löytynyt, mutta
hoitokunnan käyttöön varattiin 5 000 euron mää-
räraha, josta osan voi käyttää kesäjuhlaan.

Vuoden 2004 juhlissa syötiin 380 annosta lohi-
keittoa ja katseltiin kalastusaiheisia valokuvia.
Vuosikokouksessa kylläkin esitettiin, että hoito-
kunta voisi pitää keskuudessaan kesäjuhlat Kana-
rian saarilla. Hyvää esitystä ei kannatettu, mutta
määräraha myönnettiin hoitokunnalle.

Tuomo Peltola

SYDÄNKYLÄN KALASTUSKUNTA JUHLII JA MAKSAA
VIULUT - MUTTA KUKA JÄRJESTÄISI JUHLAT?

Vuonna 2004 juhlittiin 100-vuotiaista osakaskuntaa.



”Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu
valtakunnallinen kotiseututyön keskusjärjestö, jolla on
yli 800 yhteisöjäsentä ja 200 henkilöjäsentä. Liitto on
paikallisuuden puolestapuhuja, joka kehittää kotiseutu-
työtä ja vaalii kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto edistää
monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskult-
tuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä se-
kä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä. Li-
säksi liitto vaalii kulttuuriympäristöjä ja luontoarvoja
sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun.”

Kotiseutuliiton mukaan kulttuuri on sosiaalisen keksi-
misen tulosta, ei biologisen periytymisen. Kulttuuri ei
perustu vaistoon vaan oppimiseen ja tiedonvälityk-
seen. Laajasti käsitettynä kulttuuri merkitsee samaa
kuin elämisen muoto, elämätapa. Kotiseutuliiton toi-
mintaa ohjaavia arvoja ovat moniarvoisuus, ihmislähei-
syys, paikallisuus, yhteisöllisyys ja tasavertaisuus. Mo-
niarvoisuus näkyy siinä, että ymmärretään ihmisyhtei-
sössä esiintyvän lukuisia kulttuurimuotoja, joilla jokai-
sella on omat arvo- ja normimaailmansa. Tämän ym-
märtäminen ja kulttuurisen monimuotoisuuden hyväk-
syminen muodostavat liiton arvopohjan perustan. Yh-

teistyökykyisyys, luotettavuus, avoimuus ja pitkäjäntei-
syys ovat liiton toimintaa ohjaavia periaatteita.

Rannataikaa väki ry sai Kotiseutuliitolta kutsun liittyä
jäseneksi. Yhdistyksen hallitus päätti tarttua tarjouk-
seen, sillä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on puolet
varsinaisesta jäsenmaksusta. Vuoden aikana hallitus
arvioi hyötyykö yhdistys Suomen Kotiseutuliiton jäse-
nyydestä. Jäsenetuna yhdistys saa neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Kotiseutupostin. Lisäksi yhdistykselle
tulee kerran kuussa sähköinen Hilja-uutiskirje, jossa
käsitellään mm. Kotiseutuliiton jäsenpalveluita, rahoi-
tuskanavia ja järjestötyön edunvalvontaa. Tämä uutis-
kirje on mahdollista jakaa sähköisesti yhdistyksen jä-
senille, joten jos haluat uutiskirjeen omaan sähköpos-
tiisi ota yhteyttä sähköpostiini: mervi@saunalahti.fi. Ko-
tiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti Kotiseu-
tuposti on luettavissa nettisivuilla www.kotiseutupos-
ti.fi. Muu Kotiseutuliitolta tuleva materiaali on nähtävillä
Rantaituvalla Simonmäentie 18.

Viime vuonna Rannantaikaa väki liittyi Kymenlaakson
Kylät ry:n, joka on vuodesta 1998 toiminut kymen-
laaksolaisten kylien maakunnallisena järjestönä. Jär-
jestön toiminnan tarkoituksena on olla maakunnan
alueella sekä kylien että kylä- ja asukastoiminnan yh-
teisten etujen valvoja ja kehittäjä.

Rannantaikaa väki on ollut tyytyväinen jäsenyyteen.
Nyt saadaan kylille ajantasaista tietoa Kymenlaakson
kylien tapahtumista ja hankkeista sekä kyläkirjeen
kautta että Kymenlaakson kylien nettisivuilta. Kymen-
laakson kylien lähettämät kyläkirjeet ovat luettavissa
Rantaituvalla. Oman kylän tapahtumista on mahdolli-
suus ilmoittaa ilmaiseksi Kymenlaakson kylien nettisi-
vuilla, jolloin tieto tapahtumista leviää koko Kymen-
laaksoon.

Kymenlaakson Kyläportaali, jonne myös Haminan
itäisten rantakylien yhteiset nettisivut on rakennettu,
on yksi Kymenlaakson Kylien hankkeista ja jäsenetu.
Haminan itäisten rantakylien sivustoa on rakennettu
viime marraskuusta lähtien ja sivusto julkaistaan kesä-
kuussa.

Kymenlaakson Kylien Arjen tukea ja turvaa hanke on
alkanut viime vuonna ja se jatkuu tämän vuoden lop-
puun. Hanke järjestää mm. turvallisuuskävelyjä kylis-
sä. Asiantuntijan opastuksella tehdään kävelylenkki
kylällä ja katsotaan löytyykö kyliltä vaaranpaikkoja ja
mitä niille voitaisiin tehdä. Klamilassa kyläkävely toteu-
tuu 2.6. Mäntlahdessa voitaisiin kävellä kylän keskus-
tasta Toivolaan esim. syysiltana ja arvioida voitaisiinko
reitin turvallisuutta lisätä.

Mervi Hyppänen

MERVI HYPPÄNEN:

HYÖDYLLISIÄ KATTOJÄRJESTÖJÄ
KYLÄTOIMINTAAN
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SUOMEN KOTISEUTULIITTO

KYMENLAAKSON KYLÄT RY



Sydänkylän osakaskunnan vuosikokous pidettiin
23.3.2014 Sydänkylän erämiesten metsästysma-
jalla. Kokous päätti mm. nostaa pyydysmaksuja,
kieltää ankkuroimisen Kelviikinlahdella ja myydä
omistamaansa vesialuetta kalasataman edustal-
la.

Kalastuskunnan tilikauden alijäämä oli 1 052 euroa.
Alijäämää on kertynyt jo useana vuotena peräkkäin,
jottei rahat loppuisi kassasta, vuosikokous korotti pyy-
dysmaksuja 20 %. Korotus lisää tuloja noin 1 000 eu-
roa vuodessa.

Suomi kalastaa tutkimuksen mukainen vesialue-
korvaus ilmaisista kalastusoikeuksista (pilkkiminen,
uistelu) yksityisvesillä on pienentynyt 2 345 eurosta 1
172 euroon. Uusi kalastuslaki uhkaa viedä loputkin, jo-
ten päätettäväksi tulee pyydysmaksujen korotus tai ka-

laistutusten vähentäminen nykyisestä 4 600 eurosta.
Vastakuoriutuneita vaellussiian poikasia on istutettu
150 000 kpl / 900 euroa ja ankeriaita on tilattu 3 000
kpl / 1,20 euroa kpl.

Tämä oli neljäs vuosi, kun ei tilattu Virolahden
kalastusalueen linjauksen mukaisesti meritaimenen
poikasia. Taimenten verkkopyynti- ja alamittasäädökset
ovat niin hankalia, ettei omilta vesiltä laillinen taimenen
verkkopyynti tuota tulosta, joten on parempi laittaa an-
keriaita kasvamaan. Odotellaan Kymijoen kalaporrasta
ja haaveillaan valtavista lohi- ja taimensaaliista tulevai-
suudessa.

Karisiian kalastus käytännössä kiellettiin, kun
Suomenlahdelle asetettiin siianpyyntiin 43 mm silmä-
kokorajoitus. Karisiian pyynti Suomenlahdella 35-40
millisillä verkoilla on ollut kesän kohokohta. Karisiikaa
pyydetään hailin kutupaikoilla toukokuun lopulta hei-
näkuun puoliväliin asti ja syksyisin siian kutuaikaan.
Karisiika on Suomen siioista maukkain kala.

Vuosikokous 30 §

Vuosikokous päätti kieltää ankkuroinnin ja kiinteiden
kiinnityspoijujen asentamisen osakaskunnan omista-
malle alueelle Kelviikinlahdella sekä Kelviikinlahden ul-
kopuolella venevalkamakunnan hallinnoiman alueen
ulkopuolella. Tämä kielto ei koske valkamakunnan hal-
linnoimaa aluetta, mikä käsittää vesijätön rantaviivasta
30 metriä lahden keskiviivan suuntaan.

Vuosikokous 32 §

Vuosikokous päätti Kalasataman kunnan omistaman
TY -alueen edustan myynnistä, ruoppauksesta, kaavoi-
tuksesta ja vuokrauksesta:
- Vesialuetta ei myydä muualta kuin TY -alueen kohdal-
ta karttaliitteen 4 mukaisesti. Myyntihinta on 8 eu-
roa/m².
- Vesialuetta vuokrataan kalasataman ja TY -alueen
edustalta noin 10 hehtaaria venesataman tarkoitukseen
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TUOMO PELTOLA:

SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN
VUOSIKOKOUKSEN SATOA
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Kalankasvattamon
suunniteltu
sijoituspaikka

Nakarin kalanviljelylaitos haki vuokraoikeutta perus-
taa kalanviljelylaitos Havourin ja Ruissaaren puolivä-
liin veneväylän itäpuolelle. Osakaskunnan vuosiko-
kous myönsi luvan kalanviljelylaitoksen sijoittamisel-
le omistamalleen vesialueelle.

VALOKUVA: TUOMO PELTOLA



RANNANTAIKAA... Numero 2 2014 TOUKOKUU Sivu nro 7

KARTTALIITE 4

Virolahden kunnan
omistama TY-alue

Laitilan
venehalli

Sydänkylän osakas-
kunnan omistamaa
vesialuetta.

Marina, noin 300
metriä Klamilan
lahdelle.
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Sataman Baari

Sataman Kioski

Sataman Sauna

pitkäaikaisella indeksiin sidotulla 200 euroa/ha
vuokrahinnalla.
- Osakaskunnan aluetta saa kaavoittaa venesatama-
alueeksi ja alueella saa tehdä pohjatutkimuksia ja mit-
tauksia.
- Kaavoitetulle ja vuokratulle venesatama-alueelle voi
tehdä ilman erillistä korvausta tarvittavat ruoppaustyöt
venesataman perustamisen yhteydessä. Ruoppaus-
massoja ei saa sijoittaa osakaskunnan alueelle.

Klamilan Kalasatamasta on kiinnostunut suomalainen
toimija ja itämäinen rahoittaja. Kunnanhallitus on va-

rannut sataman teollisuus- ja yritysalueen TY:n vuo-
deksi ko. toimijan käyttöön selvitysten ja kustannusten
kartoittamiseksi.
Kunta on valmis laatimaan asemakaavan alueelle:
- lämmintä venehallia 10 000 m², myöhemmin lisää
- huoltohalli ym. tilat
- nostotelakka max 50 metriset alukset
- laiturialue noin 10 hehtaaria Klamilanlahdelle. Suun-
niteltu keskimäärin 30 metrisille aluksille.

Tuomo Peltola

KARTTAPOHJA: SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTKIRJALI ITE 4.



Keskiviikon kalpean valoisassa al-
kukevään iltäpäivässä oli suuren ur-
heilujuhlan tuntua väen matkatessa
eri suunnilta kohti Klamilan kylä-
kirkkoa. Paikalle kerääntyi kello
kuudeksi 120 henkilöä Uuno Kla-
min patsaan ympärille. Alkoi Klami-
lan Olutsillan järjestämä Vappuaa-
ton juhla, Uunon lakitus, jo kolmat-
ta kertaa auringon alla (mahdollisia
yöllisiä lakituksia ei lasketa). Klami-
lan kirkon Ladyt myivät simaa ja
munkkeja monikymmenpäiselle
juhlakansalle.

Liisi Bykcling, tilaisuuden juontaja,
avasi ohjelman perinteisin ikimuis-
toisin korulausein toivottaen juhla-
puhujan, Rauno Vahvervan, paikal-
le. Ennen puhetta laulettiin yhteis-
lauluna Uunon vappuhauttulaulun
kaksi ensimmäistä säkeistöä. Va-
herva piti lyhyen, mutta syvää luo-
taavan puheen niin Vapun kuin Sä-
veltäjä Uuno Klaminkin syvimmäs-
tä olemuksesta.

Ohjelma jatkui Veli-Matti Kou-
kin ja Erkki Kuparin lausuessa tilai-

suutta varten kirjoittamansa runot.
Aplodien jälkeen väki hiljentyi ohjel-
man kohokohdan alkaessa. Marja-
Leena Koskela ja Ari Malmi olivat
valitut suorittamaan kunniakas Bas-
kerin passaus Uuno Klamin pystin
päähän. Passaus onnistui erinomai-
sesti. Tilaisuuden päätteeksi laulet-
tiin ponnekkaasti Vappuhattulaulus-

ta vielä yksi säkeistö.

Ja niin keväisellä taivaalla leijailivat
kaikenväriset elefantit, apinat ja
muut ilmapallot Kalasatamaan
päin. Siellä oli avattu Baari.

Ilkka Ahmavaara

Mikäs juhla tämä vappu oikein on,
piti katsoa netistä.
Vappua pidetään iloisena kevätjuh-
lana, kevään tulon merkkipäivänä.
Aina kevät ei tule näin aikaisin kun
nyt.
Vapun perinnetaustan kannalta ky-
se on oudosta poliittisesta kompro-
missista eli kaikkien kansalaisten
vapusta.
Vappuna syödään ja juodaan run-
saasti, näin saadaan voimia tulevan
kesän varalle.
Nykyaikainen vappu on leimallises-
ti kaupunkilaisen juhla, mutta van-
hastaan vappua on vietetty myös
maaseudulla.
Vapun aikana elävien ja kuolleiden
maailman välisen rajan ajatellaan
olevan ohuimmillaan varsinkin vap-
puaamuna.
Vappuun liittyvät ainakin puheet,
juhlajuomat ja laulutervehdykset.
Ollakseen oikea paikallinen vappu
tarvitaan myös vappurituaali.

Täällä Klamilassa se on Baskerin
Passaus Klamilalaisen säveltäjän
Uuno Klamin pystille. Nyt jo kol-
mannen kerran.
Säveltäjä Uuno Klami sopii hienosti
juhlakaluksi kun hän toi Suomeen
pariisilaisen ilmiön nimeltä succes
de scandale, skandaalimenestys.
Aikalaiset hämmästelivät Klamin
kiinalais- ja espanjalaisvaikutteista
kosmopoliittisuutta, jazz-muistumia
ja Karjalaisen Rapsodian antiro-
manttista näkökulmaa suomalai-
suuteen.

Klamin Kalevalasarjan kehityksessä
kohti lopullista muotoaan ilmenee
vähittäinen etääntyminen provoka-
tiivisesta kansallisen musiikkikult-
tuurin haastamisesta. Hienostunut
ja taiturillinen venäläis- ranskalaie-
nen orkesterityyli kuitenkin säilyi.
(Teksti lainattu Helena Tyrväisen
väitöskirjasta: Kohti Klevalasarjaa-
identiteetti, elekstisyys ja Ranskan
jälki Uuno Klamin musiikissa)
Jokohan vihdoin tänään saamme
istuskella satamassa katse suunna-
tuna Kujaholmiin olutta siemaillen
ja kuulla tai kuvitella kuulevamme
Klamin Merirunoelmassan maalaa-
maa kuvaa Klamilalaisesta meri-
maisemasta.
Edellä oleva todistaa, että Uuno on
baskerinsa ansainnut.
Hyvää kesää kaikille!!!
Nyt baskeria passaamaan.

Rauno Vaherva
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ILKKA AHMAVAARA:

VAPPUAATTONA KELLO KUUSI

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

RAUNO VAHERVA: JUHLAPUHE

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI



Uuno kalassa

Säveltäjä astui rantaan,
varpaat upposivat santaan.
Nälkä painoi sydänalaa
alkoi tehdä mieli kalaa

Nyt päässä alkoi soida,
mikä oisi pyydys oiva
Ottaisinko katiskan,
sävel sanoo, ota atrain

Meni lapaasiin ja tonki.
Takaa flyygelin löytyi onki.
Koho, koukku, sekä siima
tässä pyydys aivan priima.

Venheessä Uuno pohti
nytpä kutuluotoa kohti.
Kalliolla pienen luodon
näki Uuno kalanruodon.

Ruoto ajatuksen tuotti,
sehän on kuin puolinuotti.
Koukussa jo roikkui mato,
on aika korjata Ahdin sato.

Siiman heitti veteen,
Baskerin veti eteen.
Heti nappas vapa taipui,
koho pinnan alle vaipui.

Uuno mietti, saalis suuri,
täähän on kuin partituuri.
Viimein loppui taisto hurja,
arvaa kel´ol tuuri kurja.

Ei saanut Uuno kalaa
Yhä nälkä kalvaa mahaa.
On tässä vähän myönteistä
Jäi tuijottamaan pyörteitä.

-Veli-Matti Kouki

Klamilan vappublues

Joo, mä heräsin tänä aamuna
Joo, mä heräsin kotona
Ja sit mä huomasin, et ketään ei ollu himassa
Ei ketään kotona

Joo, mä kävelin ikkunaan
Joo, menin ikkunaan
Ja funtsasin, että kaikki on menny duuniin
Joo, duuniin

Vedin verhot sivuun
Joo, vedin verhot sivuun
Ja jumankekka, liput liehu saloissa
Joo mä mietin, joo
Se on vappu
Joo, kaikki frendit on vappujuhlissa

Otin suunnan Museotielle
Ja polkaisin fillarin vauhtiin
Joo, se mun tyttö on kirkonmäellä
Siellä missä on vappujuhla
Missä on Klamin Uunon pysti
Mä ajoin seisten, mä ajoin tarakalla istuen
Mä ajoin ilman käsiä, kun tulin juhliin

Joo, mä tulin vappujuhlaan
Joo, just ajoissa
Mä otin tyttöäni kädestä
Just kun Uuno sai baskerin

Joo, se oli hyvä juhla
Oli se juhla
Mä sanon sulle kulta
Kyllä kantsi tulla

Erkki Kupari
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VELI-MATTI KOUKI:
UUNO KALASSA

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

ERKKI KUPARI:
KLAMILAN VAPPUBLUES

Kirkon Ladyjen sima ja munkki
maistui riehakkaalta. Hermanni
Ojala näyttää, miten simapullo
aukaistaan.

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: MARJA-LEENA KOSKELA

VALOKUVA: MARJA-LEENA KOSKELA

Uuno Klami, Erkki Kupari ja
Wittgensteinin tikkaat.

Väenpaljoutta YouTube videolla
"Klamilan Vappu 2014"

KUVAKAAPPAUS ILKKA AHMAVAARAN VIDEOLTA

Miettisen Anna laulaa vappuhattulaulua.



Toukokuun ensimmäisenä päivänä
kokoontui jälleen iloinen porukka
Mäntlahden Paussi-kioskin eteen
vappumarssille lähtöä varten. Sen
verran oltiin jo malttamattomia, et-
tä kulkue lähti liikkeelle muutamaa
minuuttia vaille klo 10, joten viime
hetkillä saapuneita saatiin hetki
Pyötsaaren risteyksessä odottaa.

Siitä matka jatkui kohti ky-
länrantaa, josta seuraan liittyi vielä
lisää aikuisia, lapsia ja muutama
koira. Marssi sujui joutuisasti niitä
näitä jutellen, ja pian oltiinkin jo
mattolaiturin risteyksessä. Saimme
vielä muutaman lisävahvistuksen
Pyötsaaren puolelta, ja kaiken kaik-
kiaan osallistujamäärä ylsi tänä
vuonna 30:een henkeen (plus kol-
meen koiraan).

Mattolaiturin kallioilla Mervi Hyppä-
nen kertasi vielä vapun juhlijoille
käyttäytymissääntöjä - kuten että
"Vappun ei sit ryypät. Jos KUITEN-
KI ryypätä, ni iha vähä vaa. Jos

KUITENKI ryypätä paljo, ei ainaka
ruvet laulama. Jos KUITENKI ruve-
ta laulama juavuksisa, ei laulet mit-
tä härskei värssyi". Sellaisilta sääs-
tyttiin, ja seuraavana vuorossa oli
Kyläteatteri Marmutin naamioteat-
teri-esitys.

Naamioiden takaa ei kuulem-
ma saa puhua, joten esitys koostui
musiikin tahdissa tehdystä imitaa-
tiosta. Esitys sopi hienosti ulkoilma-
ympäristöön ja näytti hauskalta.
Sen jälkeen saatiin kuulla Tapani
Korpelan esittämiä lauluja sekä
kuuden naisen runonlausuntaa.

Ohjelmallisen osuuden päätyttyä
alkoi grilli täyttyä mukana tuoduista
eväistä, joita nautittiin viileässä,
mutta vielä toistaiseksi sateetto-
massa säässä. Juhlan kunniaksi ai-
kuiset poksauttelivat hieman kuo-
hujuomia ja lapset paukkuserpen-
tiinejä.

Puolen päivän aikaan muuta-
mia sadepisaroita alkoi tippua tai-
vaalta ja ensimmäiset juhlijat palai-
livat koteihinsa. Vapunvietto yhdes-
sä oli onnistunut, ja tiivistyy hienos-

ti Tapani Korpelan itse tätä tilai-
suuutta varten sanoittaman vappu-
laulun pätkään:

" On siitä jo vuosi taas mennyt kun
vappua tääll' vietettiin
vaan vieläkö muistatte sen nyt kun
yhdessä marssittiin?
Meni kaupalta matka mukavasti
banderollin taa piiloutuen
siinä teksti "älä ota sitä vakavasti" -
huumorilla me otimme sen!"

Susanna Korpela

RANNANTAIKAA... Numero 2 2014 TOUKOKUU Sivu nro 10

SUSANNA KORPELA:

VAPPUNA MARSSITTIIN HILPEÄLLÄ
JOUKOLLA

Naamiot ilmestyivät metsästä..

Korpela ja Korpelan Vappulaulu.

Marmutin lausuntakuoro.

VALOKUVA: HERMAN POELMAN

VALOKUVA: HERMAN POELMAN VALOKUVA: HERMAN POELMAN

VALOKUVA: HERMAN POELMAN

VALOKUVA: HERMAN POELMAN

VALOKUVA:SUSANNA KORPELA

Kokoontuminen paussi kioskilla.



Mäntlahden ja Pyötsaaren kylien
välisen Santasenniemen ympäri
kulkee suosittu lenkkipolku. Nie-
men länsipuolelle meri on tuonut
runsaasti muovijätettä ja muovinpa-
lat ovat tuulen mukana lentäneet
polun varrelle ja läheiseen metsään.
Mäntlahdessa ja Pyötsaaressa otet-
tiin varaslähtö Pidä saaristo siistinä
ry:n Siisti Biitsi kamppanjaan, sillä
kamppanjan innoittamana kutsut-
tiiin mäntlahtelaiset ja pyötsaarelai-
set yhteisiin siivoustalkoisiin, jotka
pidettiin 3.5. Varaslähtö otettiin,
koska lämpimän huhtikuun ansios-
ta kevät pääsi hyvin alkuun ja arvel-
tiin, että roskia on helpompi kerätä,
kun heinät eivät vielä ole kasva-
neet.

Talkoita ei varsinaisesti järjestä-
nyt mikään paikallinen yhdistys
vaan yksittäiset henkilöt. Laila Poel-
man hoiti yhteistyön kaupungin
kanssa ja Kyläkulttuuriyhdistys
Rannantaikaa väki huolehti tiedotta-
misesta. Talkoisiin osallistui 16 hen-
kilöä ja rannoilta sekä läheisestä
metsiköstä kerättiin parissa tunnis-
sa 19 jätesäkillistä pääasiassa muo-
vijätettä. Haminan kaupungilta saa-
tiin lainaksi keräyspihtejä ja muovi-
säkit. Kaupunki myös kuljetti kerä-
tyt jätteet pois.

Kasvukausi ei kylmän touko-
kuun vuoksi edennytkään niin kuin
huhtikuussa arveltiin, mutta varas-

lähtöön on oltu tyytyväisiä. Lenkki-
polulla ja rannoilla on nyt miellyttä-
vämpi kulkea, kun muovijätettä ei
ole joka puolella. Muutamia muo-
vinpalasia löytyy vielä lenkkipolun
varrelta. Täytyypä ottaa joku päivä
muovipussi mukaan lenkille ja ohi-
mennen kerätä polun varrelle lentä-
neet muovinpalaset.

Mervi Hyppänen
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MERVI HYPPÄNEN:

SIISTI BIITSI TULI SANTASEENKIN

Vasemmalta Emil, Laila Poelman, Jeremias, Matias, Lucas ja Erik.
VALOKUVA: EKI LAHTI
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Harvajanniemeen suunniteltu tuuli-
voimahanke on odottanut puolus-
tusvoimien lausuntoa hankkeen tut-
kavaikutuksista jo pari vuotta.

Puolustusvoimat on ilmoittanut
lausunnossaan, ettei tiettyjä ranni-
koille suunniteltuja hankkeita voida
toteuttaa nykytekniikalla. Tähän
alueeseen kuuluu myös Harvajan-
niemen alue.

Ympäristöministeriö on vahvistanut
10.4.2014 puolustusvoimien
lausunnon pohjalta Kymenlaakson
energiamaakuntakaavan. Kaava on
vaihekaava, joka sisältää maakun-
nallisesti merkittävät tuulivoimaloi-
den alueet.

Kymenlaakson maakuntakaava
mahdollistaa noin 200 tuulivoima-
lan rakentamisen maakunnan alu-
eelle. Puolustusvoimien näkemyk-
sen mukaan nyt vahvistetussa kaa-
vassa on useita sellaisia tuulivoima-
loiden alueita, joiden toteuttaminen
ei tällä hetkellä ole mahdollista il-
man uudenlaisia teknisiä ratkaisuja.
Maakuntakaava on kuitenkin pit-

kän aikatähtäimen suunnitelma, jol-
la varaudutaan tulevaisuuden tar-
peisiin ja tekniseen kehitykseen.

Kaikki maakuntakaavassa osoitetut
tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat
puolustusvoimien ilmavalvontatut-
kien vaikutusalueella. Tästä joh-
tuen ennen tuulivoimaloiden raken-
tamista on tapauskohtaisesti selvi-
tettävä niiden vaikutukset ilmaval-
vontatutkiin. Selvittäminen edellyt-
tää maakuntakaavaa yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua, koska
maakuntakaavoissa ei määritellä
tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja,
lukumääriä, enimmäiskorkeuksia
eikä teknisiä ominaisuuksia.

Ympäristöministeriö täydensi vah-
vistamisen yhteydessä tuulivoima-
loiden jatkosuunnittelua ohjaavaa
suunnittelumääräystä siten, että se
velvoittaa selvittämään tuulivoima-
loiden vaikutukset ilmavalvontatut-
kiin ja puolustusvoimien radioyh-
teyksiin sekä ottamaan huomioon
puolustusvoimien toiminnasta ai-
heutuvat rajoitteet.

Harvajanniemen osalta tämä tar-
koittaa sitä, ettei alueelle tällä het-
kellä suunnitella aktiivisesti tuulivoi-
maa, mutta alue on kuitenkin maa-
kuntakaavassa varattuna tuulivoi-
ma-alueeksi. Alueen rakentaminen
tulevaisuudessa voi tulla mahdolli-
seksi, mikäli voimaloiden tekniset
ominaisuudet ja ilmavalvonnan
vaatimukset voidaan yhteen sovit-
taa.

Osa Harvajanniemen eteläosaa on
rajattu pois alkuperäisestä suunni-
telmaluonnoksesta saadun palaut-
teen perusteella ja tuulivoima-alue
on siirtynyt siten pohjoisemmaksi.

Vahvistettuun energiamaakunta-
kaavaan voi tutustua Kymenlaak-
son liiton sivulta: www.kymenlaak-
so.fi.

Timo Toikka

Haminan Energia Oy

0400 556 230

timo. toikka@haminanenergia. fi
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TIMO TOIKKA:

HARVAJANNIEMEN TUULIVOIMAHANKE

Valokuvat Suomen tuulivoimayhdistys ry:n kuvapankki. http://www.tuulivoimayhdistys.fi/kuvapankki

VALOKUVA: FEODOR GURVITS



RANNANTAIKAA... Numero 2 2014 TOUKOKUU Sivu nro 13

Kuten useimmat tietänevät otti
puolustusvoimat kielteisen kannan
rannikolle suunniteltuihin tuulivoi-
mateollisuusalueisiin. Perusteena
luonnollisesti itärajan läheisyys ja
voimaloiden häiritsevät vaikutukset
rajan valvonnassa. Näyttääkin siltä,
että voimalaitoksia ei ainakaan lä-
hitulevaisuudessa tulla Harvajalle
rakentamaan.

Omana päätöshaaranaan on kulke-
nut energiamaakuntakaavan hy-
väksymis- ja vahvistusmenettely.
Maakuntakaavassahan on Harva-
janniemen pohjoisosa merkitty tuu-
livoimateollisuusalueeksi. Kaavasta
tehtiin lukuisia valituksia sekä kaa-
voittajalle että ympäristöministe-
riölle, Mäntlahdestakin useampia.
Valituksista huolimatta energia-
maakuntakaava eteni käytännös-
sä muuttumattomana ympäristömi-
nisteriön vahvistettavaksi, joka sen
myös vahvisti . Tiedossa oli, että
ympäristöministeriö on pääsääntöi-
sesti vahvistanut kaikki maakunta-
kaavoituksiin liittyvät kaavat niitä
juurikaan muuttamatta. Ympäristö-
ministeriön roolia meidän tapauk-
sessa kuvaa mielestäni hyvin se,
että ministeriö pyysi lupaa Kymen-
laakson liitolta tehdä kaavaan pieni
muutos koskien puolustusvoimia.
Kumileimasimen täydellistymä!

Ympäristöministeriön vahvistus-
päätöksestä on tehty useampi vali-
tus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
koskien mm. Harvajanniemen pois-
tamista kaavasta tuulivoima-aluee-
na. Alue on ongelmallinen esim.
Arktikan ja leveäsiipisten petolintu-
jen muuttojen keskittymisalueena.
Myös lepakkojen muutto keskittyy
alueellisesti Harvajanniemelle.
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot
ovat yhtä tiukasti suojeltuja kuin lii-
to-orava. Energiamaakuntakaavaa
varten ei kuitenkaan ole tehty min-
käänlaista selvitystä lepakkojen
osalta. Merkittäviä puutteita on
myös lintuja koskevassa selvityk-
sessä.

Oman lukunsa muodostavat myös
maisemavaikutukset, tulisivathan
voimalaitokset sijaitsemaan ranni-
kon tuntumassa. Myös Suuri Ranta-
tie, nykyisin paremmin museotienä
tunnettu omaa suojelustatuksen
koko matkaltaan Haminasta Viro-
joelle. Voimalat tulisivat näkymään
usean kilometrin matkalta tielle
muuttaen maiseman perinteisen
historiallisesta teknomaisemaksi.
Tilannetta voisi kaiken kaikkiaan
kuvata kulttuuriskandaaliksi, jos
voimalat alueelle joskus nousevat.

Suomen itselleen asettamien tuuli-
voimatavoitteiden kannalta Harva-

janniemen muuttaminen teolli-
suusalueeksi on täysin tarpeetonta.
Tällä hetkellä tuulivoimaloita on
suunnitteilla ja työn alla nelinkertai-
sesti tavoitteisiin nähden ja var-
masti Suomesta löytyy riittävästi
alueita, joiden luonto- ja kulttuu-
riarvot sallivat Harvajaniemeä pa-
remmin tuulivoimarakentamisen.

Oma lukunsa on myös tuulivoima-
loiden melu-, varjo- ja välkevaiku-
tukset ihmisiin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö on omana kantanaan
tuonut julki, että sisätiloihin tun-
keutuvan matalataajuisen sykkivän
melun vuoksi voimaloita ei tulisi ra-
kentaa kahta kilometriä lähem-
mäksi ihmisasumuksia. Jos tästä
pidetään kiinni, ei Harvajanniemelle
alueen kapeuden vuoksi mahdu
yhtään voimalaa. Käytännössä tuu-
livoimalatoimijoiden palkkaamat
konsulttiyritykset tekevät melumal-
linnuksia, joiden mukaan voima-
loita voidaan rakentaa lähimmil-
lään 3 – 4 sadan metrin päähän
asumuksista. Olen jo aikaisemmin-
kin ennustanut, että tätä menoa
jatkaen tuulivoimasta tulee Suo-
men vihatuin energian tuottomuo-
to.

Arto Tauria, Mäntlahti

ARTO TAURIA:

HARVAJA JA TUULIVOIMATEOLLISUUS

HIRVIÖMYLLYJEN HYÖKKÄYS, KUVAMANIPULAATIO 3D MALLINNUKSELLA, ILKKA AHMAVAARA 201 4

PI IRROS: ARTO TAURIA



Viranomaiset ovat tehneet vir-
heellisen ja monilta perusteil-
taan kestämättömän päätöksen
hyväksyessään tv-aluevaraukset
Kymenlaakson energiamaakun-
takaavaan

Kaavan valmistelussa ei ole tehty
kaikkia vaadittavia kaavoitustaso-
kohtaisia selvityksiä, tutkimuksia,
vaikutusten arviointeja eikä sen laa-
dinta ole noudattanut myöskään
kaavamääräyksiä.

Kansalaisia olisi pitänyt kuulla lain
tarkoittamalla tavalla ja heidän esit-
tämät muistutukset pitäisi huomioi-
da ja arvioida sekä selvittää muistu-
tus- ja asiakohtaisesti. Alueen vaki-
tuiset ja vapaa-ajankiinteistöjen
asukkaat eivät valita asiasta huvin
vuoksi eivätkä valittamisen ilosta,
heitä ei pidä käsitellä ylimielisesti ja
mielipiteitä yhteen vetäen paikalli-
sen energiateollisuuden tarpeita
tyydyttäväksi.

Maakuntatasolla kaavan tehtävänä
on osoittaa tuulivoimatuotannolle
parhaiten sopivat paikat. Miten tä-
mä Harvajan tapauksessa on toteu-
tunut, kun valintakriteerinä on ollut
etukäteen tehty poliittinen päätös,
että kaakonkulmalle pitää tulla run-
saasti tv-aluevarauksia ja kun syy
tv-aluevaraukseksi kaavaan pää-
syyn oli, että ”paikallinen tv-raken-
tajaehdokas on jo käynnistänyt
hankkeen”. Ko. kaavassa tv-alueva-
rauksia on moninkertaisesti tavoit-
teisiin verrattuna. Kuinka tv-alueva-
rausten paremmuus on voitu arvioi-
da, kun esim. mitään vertailua tai
pisteytystä varausten kesken ei ole
tehty eikä esitetty.

Kymenlaakson maakuntavaltuusto
on hyväksynyt energiamaakunta-
kaavan11.6.2012, johon sisältyy tv-
tuotannolle parhaiten soveltuvat
aluevaraukset. Päätöstä soveltuvim-
mista alueista ei ole voitu tehdä,
koska päätöksessä ja sen peruste-
luissa ei ole ainuttakaan mainintaa

millaista tv-rakentamista ollaan oltu
hyväksymässä. Tv-tuotanto aiheut-
taa ympäristöönsä monia laajalle
vaikuttavia haittoja ja ongelmia se-
kä taloudellisia menetyksiä.

Nykyiset kaupalliset tv ovat hyvin
erilaisia, teholtaan, kooltaan, sisäl-
tävät valmistajakohtaisia erityisomi-
naisuuksia, jne. Myös tv sijainnit, tv
aluekoot ja niille aiotut tv määrät
vaikuttavat niiden ympäristölleen
aiheuttamien haittojen ja ongelmien
määrään ja ominaisuuksiin sekä ta-
loudellisten menetysten suuruuteen,
jne. Millaisia tv ovat tulevaisuudes-
sa, sitä ei kukaan voi tietää tai taa-
ta. Yksi nykyisistä tv kehityspiirteis-
tä on ollut yksittäisen tv koon ja
sähkötehon kasvu. Suuremmat tv
ovat luonnollisesti korkeampia ja
niiden haittavaikutukset merkittä-
västi suuremmat sekä haittavaiku-
tukset ulottuvat huomattavasti kau-
emmaksi.

Kaavaa laadittaessa pitää olla aina
tiedossa, mitä ja millaisia ominai-
suuksia kaavaan sisältyvällä toimin-
nalla tulisi olemaan, kun esim. tv
alueita maakuntaan ollaan kaavoit-
tamassa. Esim. mihin perustuvat
esitetyt mukamas riittävät suojae-
täisyydet? Kaavassa olevaa Harva-
jan tv-aluevarausta ei voida hyväk-
syä, mm. em. perusteella. Se olisi
pitänyt poistaa kaavasta, koska esi-
tetyt perustelut ovat puutteellisia ja
eivät ole myöskään kestäviä.

Mihin maakuntaliitolla oli kaavaa
laatiessa valtavan/liian kiire? Oli-
vatko tv-rakentajaehdokkaat sanel-
leet rahanahneuksissaan viran-
omaisille /Kymenlaakson liitolle lii-
an tiukan aikataulun ja viranomai-
set ovat toimineet sen mukaan. Yk-
sityisten ihmisten omaisuudet, etu
ja arvot sekä edellä esitetyt kaavoi-
tusmääräykset on tyystin jätetty
huomiotta. Tv-rakentajaehdokkai-
den myöhästyminen hypersuurista
tv-tukirahoista ei ole kestävä perus-
te tinkiä voimassa olevien lakien
vaatimuksista ja yhteisesti sovituis-

ta suojeluperiaatteista! Viranomai-
set eivät ole olleet tilanteen tasalla.
Kaava ei ole valmisteltu alkuun-
kaan hyväksyttävällä tavalla. Koko
kaavasuunnittelussa on ollut täysin
väärät peruslähtökohdat ja tavoit-
teet.

Kaavaehdotuksenkin tulee perustua
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin
toteutetuista laitoksista. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa mää-
rin selvitettävä suunnitelmien ja tar-
kasteltavien vaihtoehtojen toteutta-
misen ympäristövaikutukset, mu-
kaan lukien yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuurilliset ja
muut vaikutukset. Selvitykset on
tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan olettaa olevan
olennaisia haittavaikutuksia. Näitä
selvityksiä ei Harvajasta ole tehty.

Kaava on tunnistettavasti laadittu
Kymenlaakson liitossa poliittisen
ohjauksen vaatimuksilla ja painos-
tuksella sekä myös paikallisten
energiayhtiöiden painostuksella ja
kiirehtimisellä, liian hätiköiden ja
epäjatkuvaa, huonolaatuista sekä
kohtuuttoman kallista tuulisähköä
perusteettomasti ja yksipuolisesti
suosien.

Kaavamääräyksissä on todettu
”kaavan on perustuttava riittäviin ko.
kohdetta käsitteleviin selvityksiin ja
kohteesta tehtyihin yksityis- ja ta-
pauskohtaisiin tutkimuksiin”. Tv liit-
tyvät selvitykset on tehtävä koko-
naistarkasteluna, ei esim. osa- tai
aluekohtaisena optimointina. Kaa-
vamääräyksiin sisältyviä selvityksiä
ei Harvajasta ole myöskään tehty.

Maisema- ja kulttuuriselvityksiä ei
ole tehty vaikka kyseessä on tv
kannalta visuaalisesti herkkä alue.

Tv-tuotannon aiheuttamat yhteis-
vaikutukset, Harvajan alueen ka-
peus ja etäisyys siirtoverkoista huo-
mioiden, aluevaraus ei ole realisti-
sella pohjalla. Harvajan alueelta
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loppuu yksinkertaisesti tila, tai jos-
tain tärkeästä olisi tingittävä.

Tilanteessa, jossa tuulivoimaa on
valtakunnallisesti suunnitteilla viisi
kertaa alkuperäisiin tavoitteisiin
nähden, moniongelmaisten aluei-
den poistolla ei ole energiavelvoittei-
den kannalta mitään merkitystä.
Harvajan aluevarauksen poistami-
sella olisi nopeutettu tavoitteen saa-
vuttamista. EU:n asettamista uusiu-
tuvien tavoitteista oltiin Suomessa
jo v. 2013 merkittävästi edellä aika-
taulussa.

Kymenlaakson maakuntaliiton oh-
jeet ja teot ovat merkittävästi ristirii-
dassa.

Kymenlaakson liitto sanoo itse oh-
jeissaan: "Tuulivoimaa suunniteltaes-
sa tulee välttää myllyjen osoittamista
maakuntakaavassa osoitetuille asumi-
sen ja virkistyksen alueille, merkittä-
ville maisema-alueille tai merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen
alueille".

Ympäristöhallinnon toiminnan ni-
menomainen tarkoitus ja tehtävä
on suojella ympäristöä taloudellisen
toiminnan aiheuttamilta ympäristö-
vaikutuksilta. Koko Ympäristöminis-
teriöhän perustettiin aikanaan juuri
siksi!

Nyt kaikki valinnat on tehty ainoas-
taan ja yksipuolisesti vain tv-yhtiöi-
den edun mukaan, yksityisten ih-
misten ja luonnon etua tai ympäris-
tövaikutuksia ollenkaan huomioi-
matta. Viranomaiset ovat toimineet
yksilön edun vastaisesti. Vai onko
tehty poliittinen päätös, että ko. tuu-
livoimalat ovat Virolahden ja Hami-
nan kuntalaisia tärkeämpiä? Näin ei
voida nykysuomessa enää menetel-
lä.

Lähes kaikki kaavaan liittyvät asiat
ovat valtakunnallisia, eivät maakun-
nallisia. Kohteen kaikki ongelmat
on kaavapäätöksessä siirretty rat-
kaistavaksi vasta yksityiskohtaises-
sa suunnittelussa, näin ei voida mis-
sään tapauksessa menetellä. Asu-
tuksen, luonnon ja tv-rakentamisen
suhteen Harvajan tv-aluevaraukses-
sa yksityiskohtaisessa suunnittelus-
sa on mahdotonta löytää hyväksyt-
täviä ratkaisuja.

Kaavapäätöksessä on Harvajan
aluevarauksen kohdalla rikottu

myös VAT-periaatteita.

Kymenlaaksonliitto ja muut kaava-
käsittelyyn ja päätökseen liittyvät
viranomaiset ovat puhdistaneet kä-
tensä moniongelmaisen tv-alueva-
rauksen ongelmien ratkaisemisesta
ja niiden päätöksistä.

Vastuu ja siihen liittyvät tehtävät on
väistetty, lopulliset päätökset jätetty
yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja
kuntatasolle sekä mm. puolustus-
ministeriölle.

YM toteaa myös päätöksessään, et-
tä kansainvälisen ja valtakunnan ta-
son asioita ratkotaan vasta kuntata-
solla, tilanteessa, jossa näin ei tar-
vitse tai voida tehdä.

YM ehdotus/perustelut on
kompromissi, joka on tarpeeton,
koska ko. aluevarausta koskevia
kaavamääräyksiä on liikaa eikä nii-
tä voida toteuttaa yksityiskohtaises-
sa suunnittelussa. YM ehdotus on
myös EU suojeluohjeen vastainen,
koska ei riitä, että haittoja vähenne-
tään, ohje määrittää selvästi, että
haittoja ei sallita koska ohje ei niitä
voi hyväksytä.

Televisiokuvan tulee näkyä ja
puhelinliikenteen tulee toimia häi-
riöttä kaikkialla Suomessa. Tv-ra-
kentamisella häiritään kansalaisilta
asianmukaisen tv-kuvan vastaa-
nottoa ja puhelinten käytettävyyttä.

Ei ole kansalaisten oikeustajun mu-
kaista ja kohtuullista, että ensin
kansalaisilla maksatetaan veroina
tv-lupa, katsoo sitä tai ei ja sen jäl-
keen YM hyväksyy kaavaan, joka
mahdollistaa tv rakentamisen alu-
eelle. Tv-käytöllä häiritään kohtuut-
tomasti tv-signaalin vastaanottoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
lausui 17.9.2013 mm.: ” tv tuotta-
man pienitaajuisen melun terveys-
haitoista on tullut kansalaisilta huo-
mattava määrä valituksia ja koska
ko. melusta on vielä erittäin vähän
tietoa STM katsoo, että maakunta-
kaavoituksessa tv-aluevarauksissa
suojavyöhyke lähimpään vakitui-
seen ja vapaa-ajan asuntoon tulisi
olla vähintään 2 km”. (yksityiskoh-
taisemmat kuvaukset/perustelut
löytyvät lausunnosta STM/2593
/2013, 17.9.2013)

Kymenlaakson maakuntahallitus
kaavaa laatiessaan ja YM kaavaa
vahvistaessaan ei ole huomioinut

tätä em. STM kantaa. Tällaiset tv
tyypilliset ominaisuudet eivät ole
maakuntakohtaisia, suojaetäisyyk-
sissä tulisi kaavoituksissa noudattaa
valtakunnallisia yhteneväisiä ohjeita
ja tasapuolisia periaatteita.

Monella työkseen tai harrastuksen-
sa vuoksi luonnossa liikkuvalla on
riski kuolla tapaturmaisesti (tv-tuli-
palot, tv salamaniskut, siivistä len-
tävät jääpalat, rikkoutuneiden sii-
pien kappaleet, jne.) tuulivoimaloi-
den käytön turvallisuuspuutteiden
takia. Riittävä turvaetäisyys ihmis-
ten ja myös eläinten suojelemiseksi
kaavamäärittelyissä on tarpeen ja
se puuttuu kyseessä olevasta kaa-
vasta kokonaan.

Yhteiskunta on myös ottanut itsel-
leen velvoitteen kansalaisten ja
myös yksilön turvallisen ja terveelli-
sen elämän edistämiseksi ja että
Suomi on myös sitoutunut kansain-
välisiin sopimuksiin tätä koskien.

YM on vahvistamispäätöksessään
lisännyt puolustusministeriön toi-
minnan varmistamiseen liittyvän
täydennyksen kaavan suunnittelu-
määräykseen, jotta se on voinut hy-
väksyä Kymenlaakson maakunta-
valtuuston esittämän ja hyväksy-
män energiamaakuntakaavan (=
poliittinen päätös). Tässä kohdin on
hyvin läpinäkyvää ja selvää, kenen
etua on ainoastaan ajettu. On toi-
mittu vastoin YM:lle määrättyä teh-
täväkuvaa eli suojella ympäristöä
taloudellisen toiminnan aiheuttamil-
ta ympäristövaikutuksilta.

YM on määrännyt myös energia-
maakuntakaavan astuvan voimaan
heti vaikka valmistelu- ja vahvista-
mismenettelyissä sekä perusteluis-
sa on havaittu merkittäviä virheitä,
kaavamääräysten noudattamatta
jättämisiä, suunnitteluohjeiden vas-
taisuuksia ja/tai em. ohjeita ja mää-
räyksiä on käytetty tai tulkittu tar-
koitushakuisesti ja koska esitetyt
perusteet kaavan laadinnalle ja sen
vahvistamiselle ovat kestämättö-
miä. Voiko em. menettely olla hy-
vän hallintotavan mukaista ja hy-
väksyttävää.

Ilkka Maaskola, 18. 5. 2014
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KLAMILAN UUSI KOULU OPPILAIDEN SANOIN

mielipaikka uudessa koulussa sini .docx

MINUN UUSI KOULUNI.SAIdocx.docx

Klamilan koululaiset huom! Oppilaille jaossa ilmaiseksi lehden tätä numeroa koululla 13.6. saakka.
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Vuoden alusta on Klamilassa käyty uututtaan hoh-
kaavaa uutta koulua. Pyysimme koululta oppilaiden
mielipiteitä asiasta. Tässä heidän tietokoneilla kirjoit-
tamansa ja muotoilemansa kirjoitukset alkuperäises-

sä asussaan. Myös valokuvat ovat oppilaiden ottamia.
Rehtori Miia Miinalainen kertoo saatteessaan: "Tuo-
tokset ovat suoraan oppilaiden tekemiä, ilman ope-
sensuuria. Kirjoittajina 3-4 -luokkalaiset."

MINUN UUSI KOULUNI.SAILA USKI JA MIRA HUKKANENdocx.docx

Uusi koulu - vanha koulu Senni ja Saara.docx

Uusi koulu-vanha koulu,Elina.docx

Vanha. Nitta ja Heini docx.docx



olli uusi koulu.docx
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Mielipaikkani uudessa koulussa vinski ja johannes.docx

Uusi koulu, Sandra.docx

VANHA KOULU VS UUSI KOLU (Rasmus ja Onni).docx

Lempipaikkani uudessa koulussa Anni 4lk.docx
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Klamilassa on kokoontunut tänä keväänä IT-vertaistu-
kiryhmä kahden ja puolen kuukauden aikana. Ryhmä
on kohdennettu senioreille, etenkin niille jotka haluavat
syventyä tietokoneen käyttöön hiukan syvällisemmin.
Ehdotus ryhmän perustamiseen tuli Kymen kylät-por-
taali hankkeen vetäjältä Joni Tyviöltä.

Koulutuspaikkana on ollut Klamilan uusi koulu. Opas-
tettavien määrä on vaihdellut neljästä yhdeksään. Kou-
lulla on toimiva verkko, mutta jokainen on tuonut kan-
nettavan tietokoneensa mukanaan. Aiheina on ollut tie-
tokoneen käytön perusasioita kuten selaimen käyttö,
sähköposti, nettietiketti, kansiointi ja tietoturva. Mitään
pohjatietoja kurssille ei tarvinnut olla, riittää kun saa
läppärin kannen auki ja saa selaimen käynnistettyä.
Kurssi on myös ajateltu nonstoppiseksi. Jos muutama
kerta jää väliin, niin seuraavalla mahdollisella kerralla
voi taas tulla mukaan. Kotitehtäviä ei suuremmin an-
nettu. Luokkaan on voinut tulla vaikka kuunteluoppi-
laaksi, ilman tietokonetta.

Kokeilussa kokoonnuimme joka torstai kello 18. Nyt
jatkossa on ajatus, että tapaisimme joka toinen viikko.
Monen monta asiaa jäi vielä käymättä. Koska tämä oli
kokeilu, niin arvokkainta tässä on se tieto, onko tällai-
selle tarvetta. Näyttää siltä, että jatkamme ensi syksy-
nä.

Jatkossa opastus voisi olla jotain muutakin kuin pelk-
kää tietotekniikkaa. Toinen tunti voisi olla vaikka me-
dian lukua, keskustelua internetistä löytyvästä tiedosta
ja kriittisestä suhtautumisesta siihen, ikään kuin me-
dialukupiiri, mutta tässä työvälineenä on tietotekniikka.
Haluttu aihe on myös sukututkimusarkistojen selaami-
nen ja Kansallisarkiston salat.

Otan ehdotuksia vastaan. Minulle voi lähettää sähkö-
postia: jouko.tompuri@gmail.com

Jouko Tompuri (040 738 2211)

JOUKO TOMPURI:

KLAMILAN IT-VERTAISTUKIRYHMÄN
KOKEILU KEVÄÄLLÄ 2014

Hermannin juttu.docx

Lempipaikkani uudessa koulussa Anni 4lk.docx

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI



Haminassa etsitään säästöjä talouden tasapai-
nottamiseksi. Kouluverkkoselvityksiä on tehty,
mutta säästöihin johtavien päätösten teko näyt-
tää olevan vaikeaa. Jotain on sentään saatu pää-
tettyä, Pappilansalmen koulusta muodostetaan
yhtenäiskoulu. Siitä tuleeko tästä säästöjä ei ole
näytetty lukuja. Koulua täytyy remontoida, jotta
sinne mahtuvat kaikki Haminan itäpuolen lapset.

Alakaupungin kapeilla teillä ei ole jalkakäytäviä, joten
niiden rakentaminen tullee ajankohtaiseksi, kun ”uusi”
yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa ja liikenne kouluun
johtavilla teillä lisääntyy. Ala-asteikäiset ja nuoret mo-
poilijat kulkemassa samalla kapealla tieosuudella, ovat
vaarallinen yhdistelmä. Kun sekaan tulee vielä ala-as-
teikäisiä kuljettavat henkilöautot taitaa Pappilansal-
meen idästä päin johtavilla kaduilla olla melko turva-
tonta pienen koululaisen kulkea, jos ei jalkakäytäviä ra-
kenneta.

Vilniemen koululaiset ovat jo osaltaan osallistu-
neet säästötalkoisiin. Viipalekoulua ei kylään saatu
säästöjen nimissä vaan lapsia kuljetetaan Uuteen Sum-
maan. Kuinka paljon säästöä tästä on tullut, ei ole ker-
rottu.

Samalla, kun päätettiin Yhtenäiskoulun perustamises-
ta, sovittiin, että yksi Haminan länsipuolen viidestä ala-
asteista lakkautetaan. Mikä koulu se on, päätetään ku-

luvan vuoden lokakuuhun mennessä. Vielä syksyllä
2013 lakkautetuksi esitettiin Poitsilan koulua, joka on
alueen kouluista ainoa, jonka oppilasennuste on kasva-
va eikä sisäilmaongelmia ole. Koulun oppilasmäärän
ennustetaan kasvavan tämän hetkisten lukujen mu-
kaan vuoteen 2019 mennessä yli 60 %.

Neuvottoman koulussa todettiin viime syksynä
sisäilmaongelmia ja neuvottomalaisia alettiin kuljettaa
Vehkalahden kouluun. Osa lapsista jouduttiin kuitenkin
siirtämään Poitsilan kouluun Vehkalahden koulussa il-
menneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Rahaa Neuvot-
toman koulun remonttiin kaupungin kassasta löytyi ja
toiveena on, että Neuvottoman lapset voisivat ensi syk-
synä aloitta koulutyön kotikylän koulussa. Koulun kor-
jaus katsottiin tarpeelliseksi, vaikka Neuvottoman kou-
lun oppilaiden määrä vähenee ennusteiden mukaan
noin 20 % ja putoaa alle sadan vuoteen 2019 mennes-
sä.

Entisen Vehkalahden kylien pieniä kouluja ei
toistaiseksi lakkautettu, säästön kohteeksi joutuivat täl-
lä kertaa ainoastaan Hamina itäiset rannikkokylien lap-
set. Kun katsotaan Haminan kaupungin tonttitarjontaa
ja tulevien vuosien koulukohtaisia oppilasennusteita se-
kä kehittyvää Vaalimaata, ei luulisi olevan vaikeaa ar-
vioida, mitkä koulut on tärkeätä säilyttää, jotta Hami-
naan saataisiin uusia asukkaita ja kehitys nousuun.

Toimitus
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KEHITTYVÄ HAMINA !?
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Vilniemen koulu
• Toistaiseksi lakkautettu, oppilaat
siirretty Uuteen Summaan
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Neuvottoman koulu Poitsilan koulu
• Lakkatuslistalla, ei sisäilmaongelmia.

Pyhällön koulu

Uuden Summan koulu

Kannusjärven koulu

Summan koulu

Metsäkylän koulu

Haminan kaupungin vapaana olevat oma-
kotitalotontit merkitty karttaan merkinnällä
OK ja tonttien lukumäärää ilmaisevalla nu-
merolla.
Lisäksi Haminan kaupungilla on vapaana
rivitalotontteja seuraavasti kaupunginosit-
tain:
Tallinmäki 5, Ruukki 6, Poitsila 10, Husula
2, Ruissalo 4, Summa ja Uusi Summa 3 ja
Neuvoton 2 kpl.

Haminan
Hurmaavat
Kylakoulut

KARTAN PIIRSI ILKKA AHMAVAARA



Juhannus oli keskikesän odotettu juhla. Kevään työt
pelloilla ja puutarhoissa oli saatu päätökseen. Kasvu
oli hyvässä vauhdissa.
Luonto viheriöi ja kukoisti. Kukkaset kukkivat piha-
mailla. Sireenit ja juhannusruusut availivat nuppujaan.

Oli siivottu niin sisällä kuin ulkonakin, leivottu ja pais-
tettu, limonaatikori odotti kylmässä kellarin lattialla.
Tummat talviverhot oli vaihdettu vaaleisiin kesäverhoi-
hin ja muutenkin kevennetty tekstiileillä sisustusta si-
sällä huoneissa. Sireenit tuoksuivat maljakoissa pöydil-
lä, ja juhannuskoivut oli tuotu ulkoportaiden eteen ja
sisälle huoneisiin juhlistamaan keskikesän suurta juh-
laa. Juhannussauna lämpeni pihan perällä ja saunojat,
uusien koivuvihtojen kanssa, nauttivat saunan löylyistä
valoisassa kesäillassa.

Aaton huippuhetki oli, kun liput nostettiin salkoihin kel-
lo 18.00. Juhannus oli alkanut. Suomen liput juhlistivat
kauneudellaan koko kylämaisemaa. Radiosta tuli ju-
hannusohjelmaa, tuntui kuin aika olisi hetkeksi pysäh-
tynyt kaiken kauniin ympärille.

Myöhemmin illalla
sytytettiin kokko
Kukkokalliolle, jonne
kylän väki kokoontui
aattoiltaa viettä-
mään. Oli aikaa yh-
dessäoloon ja rupat-
teluun. Monien aske-
leet veivät vielä illan
aikana lähellä oleval-
le Kirkkovuorelle, jos-

ta oli näkymät aina Kotkaan saakka ja josta voi ihailla
yöttömän yön auringon laskua. Kokko jäi kalliolle hii-
pumaan, kun ihmiset palailivat koteihinsa nauttimaan
vielä juhannusyön rauhasta.

Juhannus oli kyläläisten yhteinen juhla, arjen aherruk-
sen keskellä.

Katkelmia runostani: Katson maalaismaisemaa

- Kylätietä kun astelen, nähdä voin kylän kauneuden.
Kylässä pellot, metsät ja marjahaat, kukkatarhat ja pi-
hamaat.
Pelloilla lehmät märehtivät, laiho kaunis kasvaa, luonto
kaikkensa antaa.

- Illalla auringon lasku ja usva pellolla, maisema kuin
postikortissa, silmiemme ulottuvilla.

- Kukkokalliolla kävellen aikaa entistä muistellen, nuo-
ret ja vanhat kun yhteen tuli, juhannusyö sydämiin suli.

- Eläköön kauneus silmissämme, rakkaus sydämis-
sämme kotikyläämme kohtaan.

Vappu Harjumaaskola

MUISTOJA LAPSUUDEN JUHANNUKSISTA
1940-50 LUKUJEN VAIHTEESTA

VAPPU HARJUMAASKOLA:
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Viime kesänä suunniteltiin tulevaa toimintaa, jotain uut-
ta kesätorille. Uudet kopit oli piirretty myyntiä ja kahvi-
tusta varten. Kopit rakennettaisiin talkootyönä. Pohja-
töitä tehtiin ja talven jälkeen odoteltiin kevään tuloa.
Sitten alkoi varsinainen rakennustyö.

He sitä tekevät, nuo ahkerat miehet: Heikki, Juha, Jart-
ti, Lasse ja Markku. Rakennustyö alkoi vanhan koulun
veistoluokassa, jossa tehtiin kattotuolit valmiiksi. Ilmo-
jen lämmettyä päästiin rakentamaan ja maalaamaan
paikan päälle. Uudet kojut ehtivät valmiiksi torikauden
alkaessa 6.6. Torialuetta kunnostetaan tarpeen mu-
kaan.

Vuosi on mennyt ja kesä ovella. Talven ajan on kylätu-
valla ollut yksi työntekijä ja nyt kesäksi saamme toi-
senkin. Näin voimme pidentää aukioloaikaa klo 17 as-
ti. Joulun alla pidettiin kylätupaa talkoilla auki pidem-
pään parin viikon ajan.

Perinteinen pääsiäiskahvi tarjottiin kiirastorstaina ja sa-
malla pidettiin arpajaiset.

Apteekin palvelupiste on toiminut hyvin. Apteekkari
antaa neuvoja ja opastusta tarvittaessa. Kylätuvan au-
kioloaikana saa lääkkeitä ja apteekkipalvelua.

Kylätuvan laajennuksen myötä ovat useat tuotteet löy-
täneet paikkansa. Uusia käsityöntaitajia on tullut lisää.
Mutta aina jotain kaivataan. Nyt olisi tarvetta toiselle
leipurille, näin riittäisi leivonnaisia joka päivälle. Kotilei-
vonnaisten suosio on suuri. Leipominen käy yhdelle
raskaaksi viikosta toiseen, lomaankaan ei ole aikaa
kuin tammikuu.

Talven aikana kylätupa tarjosi pientä korvausta vas-
taan kokoustiloja, kopiopalveluja ja yleisö WC:n aukio-
loaikana.

Juttutupa oli keskiviikkoisin klo 12-14 ja kahvia ja pul-
laakin tarjolla.

Käsityöpiiri kokoontui perjantaisin klo 14-17. Siellä
opeteltiin jotain uutta virkkaamalla, neulomalla ja
koukkuamalla. Neuvottiin ongelmallisen neulontaoh-
jeen ja -mallin tekoa. Näytille tuotiin sitten valmiita suk-
kia, lapasia, pipoja ja kaulaliinoja. Myös vanhan ajan
neuletöitä.

Kylätuvan romunkeräystä jatketaan entisellä paikalla.
Klamilan seutu ry on varannut uudelta koululta liikun-
ta- ja kuntosalien käyttövuoron keskiviikkoisin klo 15-
17. Myös ATK-koulutus alkoi uudella koululla torstaisin
klo 18.00.

Mallu eli Marja-Liisa Kiri

KYLÄTUPA RONKULIN KUULUMISIA

MARJA-LIISA KIRI:

TAPAHTUMIA KESÄLLÄ KLAMILASSA

Kesätori keskellä kylää perjantaisin 6.6.-
15.8. klo 18.00 alkaen (ei juhannusviikolla)

Juhannusmarkkinat to 19.6. klo 13-17 Klami-
lan satamassa. Ei paikoitusmaksua.

Eläkeliiton piirin rantaonki-kisat ma 7.7. klo
10-14 Klamilan satamassa

Satamakirppis ke 9.7. Klamilan satamassa klo
16-19

Fish and soul satamafestivaali la 12.7. klo 14-
24 Klamilan satamassa

Hapanvellijuhla su 13.7. klo 12 alkaen Klamilan
satamassa

Lasten pyörävaellus koko kesän ajan. Kilpailu-
lipukkeita saa Klamilan kylätuvalta ja kahvila Ku-
jansuusta, jonne lipukkeet myös palautetaan. Täy-
tettyä rastikorttia vastaan saa kunniakirjan em.
paikoista. Rasteja voi kerätä haluamansa määrän.

Silakkamarkkinat Klamilan satamassa su
28.9. klo 10-15. Paikoitusmaksu 2 euroa/ajoneuvo

Ajantasaista tietoa päivitetään osoitteeseen
www.kymenkylat.fi/klamila

Kylätupa Ronkuli auki kesäkaudella 3.6.-15.8. ti-
to klo 10-17, pe klo 13-20
19.8. alkaen ti-to klo 10-14, pe klo 10-17

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA



Klamilan Kalasatamasta on jo muutaman vuo-
den tehty risteilyjä saaristoon Charlotte-aluksel-
la, jonka omistaa Jorma Ahosen luotsaama yri-
tys East Island Oy. Tänä keväänä, Vapun aattona
sataman kalankäsittelytilojen kupeeseen avasi
ovensa Sataman Baari.

- Risteilyillä tarvitaan ruokaa ja etsittiin sopivaa paik-
kaa aterioiden valmistamiseen. Sellainen löytyikin Kla-
milan kalasatamassa olevasta kalankäsittelyrakennuk-
sesta. Keittiö ei kuitenkaan täyttänyt terveysviran-
omaisten vaatimuksia vaan se jouduttiin remontoi-
maan. Kun keittiön remontti oli valmis, päädyttiin baa-
rin perustamiseen, koska käytössä oli vaatimukset
täyttävä keittiö, kertoi Jorma Ahonen baarin synnystä.
Talkooväki ahkeroi satamassa Vapun alla ja tulokseen
kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä.

Baari on otettu hyvin vastaan, toukokuun ensim-
mäisenä viikonloppuna myytiin mm. 100 pitsaa. Kävi-
jöitä on riittänyt Vapun jälkeen tasaisesti eikä viileä
sääkään ole ollut haitaksi, sillä baarina toimivan pavil-
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MERVI HYPPÄNEN:

BAARI AVOINNA KALASATAMASSA
KOKO KESÄN !

AUKIOLOAJAT:
TI - TO 11 - 21
PE 15 - 22
LA 10 - 22
SU 11 - 21

VALOKUVAT: ILKKAAHMAVAARA

Puhelin: 044 9759 591

Jorma Ahonen numeroi puisia ruokatilausmerkkejä
käyttöön otettavaksi.



jongin kattoon on asennettu kaksi infrapunalämmitintä. Baarin kalus-
teet ovat Jorma Ahosen käsialaa ja paikkoja löytyy 50 hengelle.

Baarin keittiöstä vastaa Seppo Tuomikoski ja hän valmistaa pit-
sojen lisäksi monenlaisia herkkuja kalasta ja lihasta. Ruokalistalta ei
vielä löydy kasvisvaihtoehtoa, mutta aina jotain keksitään, lupaa Sep-
po Tuomikoski. Pitsalistan kuudesta erilaisesta pitsasta löytyy kasvis-
vaihtoehto. Listalla on myös Klamila special, joka sisältää sekä kink-
kua että pepperonia. Molemmat em. pitsat ovat herkullisia, pitsapohja
on sopivan ohut ja rapea. Rapeus tulee kokin mukaan ruisjauhoista,
joita pitsapohjaan on lisätty. Pitsan voi tilata numerosta 044 9759 591.
Sen joutuu kuitenkin itse noutamaan baarista, sillä kotiinkuljetusta ei
ole.

Oluen, pitsojen, ruoka-annosten ja kahvin lisäksi baarista voi os-
taa evästä mökille tai kotiin. Myyntiin on tulossa Tillin kalojen kalaa
raakana ja paistettuna sekä kalajalosteita. Kalan lisäksi on toiveena
saada Takaladon lihan tuotteita myyntiin.

Mervi Hyppänen
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Museotieltä lähtee suuren potkurin kohdalta tie Sataman Baariin.

POHJAKARTTA MAANMITTAUSLAITOKSEN AVOIMET KARTAT

Välipalat

Munkki/pulla 1,50
Lohileipä (suolalohi) 3,50
Lohileipä (savulohi) 3,50
Sillileipä kananmunalla 3,50
Suolamakkaraleipä 3,50
Sämpylä (juusto,makkara) 4,50

Salaatti

Katkarapusalaatti 9,50
salaattipohja, katkarapu, herkkusieni, parsa,
paprika, salaattikastike
Fetasalaatti 8,50
salaattipohja, feta, oliivi, sipuli

Keitto

Kermainen lohikeitto 9,00
leipä

Kalaruoka

Paistettu lohi, tartar kastike 15,00

Leikkeet

Pippurileike 12,00
Porsaanleike, kermapippurikastike
Metsästäjänleike 10,50
Porsaanleike, sienikastike

Perunavaihtoehdot: ranskalaiset, lohkoperu-
nat, valkosipuliperunat, kermaperunat tai
keitetyt perunat

Pizzalista

Vegetariana 8,30
Herkkusieni, tomaatti, ananas, paprika,sipuli

Hawaji 8,50
Kinkku, ananas, aurajuusto

Bolognese 8,50
Jauheliha, sipuli

Mexicana 9,00
Pepperoni, jalopena, oliivi, valkosipuli

Klamila special 9,50
Kinkku, pepperoni, salami, ananas, aura-
juusto

Chicken Hawaji 8,50
Paistettu broileri, ananas, aurajuusto

Pizzoihin sisältyy tomaattikastike, juusto,
oregano

Lisätäyte 1 euro:
Kinkku, salami, pepperoni, kana, katkara-
pu,tonnikala, simpukka, aurajuusto, tupla-
juusto, oliivi

Juomat
Kahvi 1,50 /kuppi
Tee 1,00 /kuppi
Kaakao 2,00 /kuppi
Tuoremehu 2,00 /muki
Maito 1,00 /muki
Pillimehu 1,00 /muki
Vishy-vesi 2,80 /0,5 l
Limonaadi 4,00 /0,5 l

2,50 /0,33 l
Olut 4,00 /0,33 l
Siideri 5,00 /0,33 l
Lonkero 5,00 /0,33 ll

Seppo Tuomikoski vastaa kokkauksesta, valmistumassa pizzakastike.



Haminan Kesäteatterissa, Hamina Bastionin katteen al-
la nähdään elokuussa 2014 haminalaisen kirjailija-paki-
noitsija Jari Nenosen kirjoittama hersyvä sotilasfarssi
Kolsilan Korohoro Uhtualla. Näytelmän ohjaa Nenosen
kanssa aiemminkin menestyksekkäästi yhteistyötä teh-
nyt Jalle Niemelä.

Näytelmässä eletään Suomen jatkosotaa, johon Kolsi-
lan epäsotilaallinen krh:n tulijoukkue pasifistisen aliker-
santti Niilo Luottamuksen johdolla ottaa osaa. Jouk-
kion tavoitteena on olla joutumatta kertaakaan koske-
tuksiin vihollisen kanssa; jos kohta vältellen visusti
myös omien tunnustelijoiden kohtaamista rintamalla.
Ystävällismielisiä tunnusteluja tehdään sen sijaan nais-
väkeen rajan tuntumassa ja vieraileepa miesten ilona
myös eräs venäläissirkuksesta karannut karhukin. Tie-
tenkin taistelumieltä nostatetaan myös aseveli-iltamain
hengessä.

Lavalla suplikoi liki 20 Haminan Teatterin harrastajae-
siintyjän joukko moninaisissa rooleissa. Joukkojen lii-
kuttelusta ja koreografiasta vastaa näytelmän keskeistä
naisroolia näyttelevä Maria Malmström. Lavastuksen
hoitaa Tero Porkka lavastustiimeineen ja puvustus on
Pirjo Kotkavuori-Porkan käsialaa.

Kantaesityksen ensi-ilta perjantaina 15.8. klo 19.00

Edellinen Nenonen – Niemelä – yhteistyöproduktio veti
kesällä 2009 Hamina Bastionin katteen alle 800-paik-
kaiseen katsomoon ennätysyleisöt. Katetut katsomo ja
näyttämö takaavat myös kesällä 2014 viihtyvyyden
niin katsojille kuin esiintyjillekin. Ainoa ero edellisvuo-
siin on kesäteatterikauden ajankohta, joka tulevana ke-
sänä sijoittuu vasta elokuulle, Hamina Tattoon jälkeen.
Kolsilan Korohoro leiriytyy bastionin areenalle 15.8. al-
kaen ja esitykset jatkuvat 12 esityksen verran 31.8.
saakka.

Henni Kiri, tuottaja

Lisätiedot:
p. (05) 344 5200 (ti-pe klo 12-16)/ 044 056 6211
toimisto@haminanteatteri.fi
www.haminanteatteri.fi
www.haminabastioni.fi
Haminan Teatteri

Isoympyräkatu 30
49400 HAMINA
(05) 3445200 Y-tunnus 0228292-9
toimisto@haminanteatteri.fi www.haminanteatteri.fi

HENNI KIRI:

MIEHIÄ JA TEATTERIA
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HAMINAN KESÄTEATTERISSA KANTAESITYKSENÄ SUOSITUN PAKINOIT-
SIJA-KIRJAILIJA JARI NENOSEN HERSYVÄ SOTILASFARSSI

VALOKUVA: SOFIA VIRTANEN

Rooleissa: Raimo Kaistala, Markku Porkka ja Marko Mäkinen

pe 15.8. klo 19.00

su 17.8. klo 15.00

ti 19.8. klo 19.00

ke 20.8. klo 19.00

to 21.8. klo 19.00

pe 22.8. klo 19.00

su 24.8. klo 15.00

ti 26.8. klo 19.00

ke 27.8. klo 19.00

to 28.8. klo 19.00

pe 29.8. klo 19.00

su 31.8. klo 15.00

KOLSILAN KOROHORO UHTUALLA
ESITYKSET:



RAJALLA – HANKE käsittelee sodan muistoa ja
elävöittää museotoimintaa Miehikkälän Salpalin-
jalla kesällä 2014

Miehikkälän Salpalinjamuseolle tuotetaan elokuussa
2014 kantaesityksenä Lauri Leikkosen kirjoittama pie-
noisnäytelmä Rajalla. Näytelmä on Leikkosen omiin
sotakokemuksiin perustuva rintamakuvaus ja elävöit-
tää sotahistoriaa, sekä Salpalinjamuseon loppukesän
toimintaa. Näytelmän ohjaa Haminan Teatterissa tuot-
tajana työskentelevä Henni Kiri osana Teatteri-ilmaisun
ohjaaja –opintojaan (Metropolia AMK). Rajalla -näytel-
mä saa ensi-iltansa sunnuntaina 24.8. klo 17.00 ja sitä
esitetään elo-syyskuun aikana museon ulkoilma-esitys-
tilassa kymmenisen kertaa sekä arki-iltoina, että vii-
konloppuina. Noin tunnin mittaisen näytelmän voi tulla
katsomaan itsenäisenä kokonaisuutena, tai liittää sii-
hen myös opastetun kierroksen Salpalinjamuseon
maastossa.
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Rajalle tarvitaan nyt vielä kipeästi 5-6 miesesiintyjää.
Rooleja näytelmässä on kahdeksan, joista osa voidaan
tarvittaessa toteuttaa myös samoilla esiintyjillä. Esiinty-
jiltä ei edellytetä aikaisempaa esiintymiskokemusta ja
ikähaitari voi olla laaja, nuorukaisesta eläkemieheen.
Rooleista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan
ohjaaja Henni Kiriin: p. 045 120 7608. Harjoitukset
aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa Salpalinja-
museolla ja harjoituksia jatketaan kesän mittaan työ-
ryhmälle sopivasti. Hanke kutsuu yhteistyöhön myös
alueen yhdistyksiä, seuroja, sekä Miehikkälän ja Viro-
lahden kuntien kulttuuri- ja museotoimijoita. Näytel-
män toteutuksessa tarvitaan monenlaista työpanosta.

Rajalla -näytelmä julkaistiin vuonna 2008, kun kirjailija-
rovasti Lauri Leikkosen syntymästä tuli kuluneeksi 100
vuotta. Näytelmä on syntynyt Leikkosen omista sota-
kokemuksista upseerina Suistamon miesten riveissä
Suomen Talvisodassa. Näytelmän henkilöhahmojen
esikuvat löytyivät Leikkosen omasta joukkueesta,

oman kylän miehistä ja ystävistä. Näytelmässä eletään
hetkiä Talvisodan syttymisen kynnyksellä ja alkaessa.
Sen teemoissa korostuvat päättäväinen isänmaan puo-
lustushenki, mutta myös toveruuden tärkeys rintamalla
ja toisaalta inhimillisen yhteyden kaipuu kotirintamalle
ja rauhan hetkiin.

Hankkeelle on saatu tukea tähän mennessä Taiteen
Edistämiskeskukselta, sekä Miehikkälän kehittämis-
säätiöltä. Rajalla –hankkeesta on tarkoitus tuottaa
myös pysyviä museopalveluiden elävöittämis- ja mat-
kailutuotteita Salpalinjamuseolle.

Henni Kiri

Lisätiedot:
Henni Kiri
p. 045 120 7608
hennikiri@gmail.com

RAJALLA -HANKE

HENNI KIRI ETSII MIEHIÄ - TOSITARKOITUKSELLA!

Häppilä on eloisa ja aktiivinen kylä Klamilasta sisämaa-
han päin, vastikään kyläläiset talkoilivat uuden urheilu-
kentänkin. Häppilällä on aktiivinen Facebook ryhmä, se-
kä sivut Kymenlaakson Kyläportaalin Klamilan seutusi-
vuilla. Häppilän lapset käyvät Klamilan koulua.

Neljättä kertaa Häppilän WPK osallistui kansainvä-
liseen ravintolapäivään Häppilän Tapiolassa, tarjoten ha-
panvelliä ja monenlaista leivonnaista. Hapanvelliä oli
keittänyt Elina Talsi ja leipojina toimivat Vuokko Olli ja
Heli Varjakoski.

Järjestäjät olivat tyytyväisiä ravintolassaan vierail-
leiden lukumäärään ja ruoan menekkiin. Tuotto meni
taas lyhentämättömänä seurantalo Tapiolan hyväksi,
odottamaan tulevia korjaustoimenpiteitä.

Toimitus

RAVINTOLAPÄIVÄÄ VIETETTIIN HÄPPILÄSSÄ

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

KUVA: LAURI LEIKKONEN, TOLVAJÄRVELTÄ KOLLAANJOELLE, WSOY 1 989



LENTOPALLOA, ULKOILMAELOKUVIA JA
KARAOKEA

Viime kesänä Rantaituvalla ei järjestetty musiikkikon-
sertteja. Lentopalloa pelattiin ja karaokea kokeiltiin
muutaman kerran, sekä elokuvien katsomista videoty-
killä ulkoilmateatterissa testattiin onnistuneesti, joten
ne ovat ohjelmassa tänäkin vuonna. Videotykki toimi
hyvin ja tälle vuodelle on suunnitteilla ainakin yksi elo-
kuvailta elokuussa. Sadesääkään ei estä elokuvan kat-
selua, sillä yhdistykselle on hankittu 3 x 8 metrinen pa-
viljonki.

LASTENPÄIVÄ 20.7.

Suosittu lastenpäivä kuitenkin järjestettiin viime kesä-
näkin. Ohjelmassa oli ”olympialaiset” Mika Arolan joh-
dolla, Henni Kirin toteuttama Varjoteatteri- työpaja ja
Mari Mäkelän vetämä lasten karaoke. Johannes Kiri
huikkasi lähtiessään: ”Oli kiva päivä, milloin otetaan
uusiksi”. Allekirjoittanut vastasi, että ensi vuonna, joten
Lastenpäivä toteutuu tänä vuonna 20.7. Tapahtumaa
alkaa puolilta päivin perinteisesti ”olympialaisilla”. Sen
jälkeen on työpaja ja karaokea. Heinäkuussa kannat-
taa seurata ilmoitustaulua. Sieltä näkee päivän tarkem-
man ohjelman ja kellonajat.

MÄNTLAHTI ROKKAA JA HUMPPAA 19.7.

Yhdistykselle tulee työharjoitteluun opiskelija Anni Are-
nius harjoittelemaan kulttuuritapahtuman järjestämis-
tä ja kuvaamista, joten 19.7. kuullaan Rantaituvalla
musiikkia paikallisten muusikoiden esittämänä. Esiinty-
mään ovat tulossa Santtu Santavirta Duo, joka aloittaa
klo 14.00. Sen jälkeen esiintyy Duo Nestori. Monelle
tuttu Sirkka Peippo on lupautunut laulamaan ja laulat-
tamaan yleisöä. Lohisopan jälkeen lavalle astuvat illan
bändit. Tapio Pyrhönen ja Lauri Mustamaa tuovat mo-
lemmat uuden bändinsä Rantaituvalle. Illan päättää ha-
minalainen Old Wood's Joes's Hobo Bluesstruction.

Mervi Hyppänen

ANNI LÄHETTI TERVEISET LEHDELLEMME:

Järjestän työharjoitteluna kesällä 19. heinäkuuta Ran-
taituvalla Mäntlahti rokkaa ja humppaa -festarin. Ta-
pahtuma on suunniteltu mahdollisimman monipuoli-
seksi: Paikalla kuullaan mm. folkrockia, iskelmää,
bluesia sekä paljon muuta. Tapahtuma alkaa kahdelta
iltapäivällä ja päättyy noin yhdeltätoista illalla. Tarjolla
on myös ruokaa. Tapahtumaan on kaikki tervetulleita
ja löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Suosittelen liitty-
mään facebookissa Mäntlahti rokkaa ja humppaa -ryh-
mään, niin saa nopeasti uutta tietoa tapahtumasta.

Anni Arenius

MERVI HYPPÄNEN:

RANTAITUVAN KESÄ

MUISTILISTA TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄJÄLLE

Tapahtumien järjestäminen vaatii osaamista
ja tietoa sekä yhteistyötä viranomaisten kans-
sa. Onnistunut tapahtuma, josta sekä yleisö
että esiintyjät lähtevät kotiin tyytyväisenä, on
vaatii tapahtuman järjestäjiltä paljon työtä ja
sitoutumista. Ohessa muistilista Tapahtuman
järjestämistä suunnitteleville:

1. TAPAHTUMAN SUUNNITTELU
• Esiintyjien etsiminen, valitseminen ja aikatauluista
sopiminen
• Ohjelmiston suunnittelu
• Sopimusten teko esiintyjien kanssa
• Äänitekniikan järjestäminen
• Järjestysmiesten hankkiminen ja sopiminen
• Talkooväen etsiminen ja työtehtävien jako
• Melumittausten järjestäminen

2. RAHOITUS
• Talousarvion laadinta
• Apurahojen hakeminen
• Sponsorien hankkiminen

3. LUPA-ASIAT
• Meluilmoituksen laatiminen Ympäristötoimelle
• Pelastussuunnitelman laatiminen Kymenlaakson
pelastustoimelle
• Tapahtumailmoituksen laatiminen Kaakkois-Suo-
men poliisilaitokselle
• Vastuuvakuutuksen kilpailuttaminen
• Maksujen sopiminen Teoston kanssa
• Tapahtumasta tiedottaminen ennakkoon naapu-
rustolle

4. MARKKOINOINTI
• Tapahtumien ennakkomarkkinointi sosiaalisessa
mediassa, sekä mahdollisilla nettisivustoilla esim.
kotisivuilla.
• Lehdistötiedotteen laatiminen
• Julisteiden/ilmoitusten teko
• Käsiohjelman teko

5. TIEDOTTAMINEN TAPAHTUMIEN JÄLKEEN
• Tapahtumista kertovien kuva- ja videoesitysten te-
keminen
• Tapahtumista kertovien lehtiartikkelien laatiminen
• Mahdollisten saatujen apurahojen käyttöselvityk-
set
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1. Veikko Ojala, Vilniemi
2. Jaan Smetangina, Klamila
3. Elmo Ojala, Vilniemi
4. Kokko-ilmari Untamala, Helsinki
5. Oona Suni, Klamila
5. Linnea Porkka, Hamina
7. Uni-Ilmatar Untamala, Helsinki

8. Johannes Kiri, Kotka
8. Veera Kiri, Kotka
10. Maria Suurnäkki, Hamina
11. Niilo Suni, Klamial
12. Sara Muuri, Vilniemi
13. Tito Muuri, Vilniemi
14. Mette Suurnäkki, Hamina

LASTENPÄIVÄN ”OLYMPIALAISTEN” TULOKSET
VUONNA 2013:

RISTO MUURMAN:

KYLÄTEATTERI MARMUT ESITTÄÄ:
KUORO

Kyläteatteri Marmut esittää:

KUORO

” Katkelmia mäntlahtelaisen hiihtosankarin,
Amerikkaan 1952 muuttaneen Tauno Pulkkisen
(1923-2006) elämästä. Kotikylässäkin iloitaan

kylän oman pojan menestyksestä. Myös seppä-Matin
kuoro antaa elämäniloa ja virkistystä. Perustuu
tositapahtumiin, jotka ajoittuvat Talvisodasta
aina 1960-luvun loppuun.”

Käsikirjoitus: Risto Muurman
Ohjaus: Henri Saarainen

Esitysajat Mäntlahden Toivolassa 2014:
pe 25.07. klo 18.00
la 26.07. klo 18.00
su 27.07. klo 18.00
Lisäksi esitys Kuorsalon seurantalolla la 9.8.klo 14.00

Liput 10 euroa; paikkavaraukset Eeva Salasto p 0400-
423422, e-mail: eevasalasto@gmail.com

Tervetuloa teatteriin!

Risto Muurman
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JARI HARJU:

PRO KELKKANIEMI

Pro Kelkkaniemi -yhdistyksen hank-
keessa on uimarannan lisäksi myös
potkuriopaste Kalastamantien ris-
teykseen. Potkuriopaste toteutetaan
Sami Mikonheimon laatimien suun-
nitelmien mukaan.

Potkurin teräsbetoni jalusta on va-
lettu ja potkuri on asennettu jalus-
talleen. Vene aihio potkurin ympä-
rille toteutetaan teräksisenä, toteu-
tus on tilattu Jarmo ahoselta. Val-
mita tulee kesän aikana.

Opasteen ymäristön maisemointi
suoritetaan, kun rakennustyöt on
saatu päätökseen.

Pro Kelkkaniemi -yhdistyksen luot-
saama uimaranta on edennyt seu-
raavasti: Ely keskus on hyväksynyt
hankkeen ja myöntänyt sille avus-
tusta 27.5.2013.

Uimarantaa toteutetaan Hie-
takaulan alueelle joka on Klamilan
yleiskaavassa VR-1 aluetta(retkeily-
ja ulkolualue jolle saa sijoittaa pi-
nenveneiden ankkurointiin liittyviä
rakennelmia).

Rakennusvalvonta pyysi
lausuntoja hankkeesta eri tahoilta.
Ely keskus vastasi rakennusvalvon-
nalle niin, että ainoastaan yksityi-
seen käyttöön tulevalle laiturille ei
tarvitse hakea aluehallintoviraston
lupaa, joten laiturille tulee hakea
etelä-suomen aluehallintoviraston
lupa.

Pro Kelkkaniemen puheen-
johtaja oli yhteydessä ELY- keskuk-
sen esittelijään, jonka kansa pää-
dyttiin yhteisesti siihen, että jos ra-
kennusluvan hakijana on kunta, ei
Aluehallintoviraston lupaa tarvita,
uusi päätös saatiin ehdollisena niin,

että ellei kukaan valita päätöksestä
niin, lupaa ei tarvita.

Laiturista on saatu kolme tarjousta,
laituri on tilattu Saamo Hakulilta.
Laituri saataneen paikoilleen kesä-
kuun aikana.

Virolahden kunta on vuokrannut
yhdistykselle 2000 neliön suuruisen

määräalan kymmeneksi vuodeksi.

Uimaranta tulee Klamilan Vedon
mökin länsipuolelle. Uimarannalle
on tarkoitus tehdä myös parkki-
paikka ja lentopallokenttä, mutta ne
toteutetaan myöhemmin erillisellä
hankkeella.

KLAMILAN KALASATA-
MAN RISTEYKSEN POT-
KURIOPASTE

KLAMILAAN YLEINEN UIMARANTA

VALOKUVA:ILKKA AHMAVAARA
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Pro Kelkkaniemi Ry järjestää Kla-
milan Kalasatamassa Fish&Soul ta-
pahtuman 12.7.2014 klo 14-24. Ta-
pahtumassa on mukavaa menoa
musiikin siivittämänä kaiken ikäsil-
le, lapsille on oma ohjelma tarjon-
ta. Illan pääesiintyjänä on maan-
mainio bilebändi Osmo`s Cosmos
jota lämmittää useat muut esiinty-
jät. Tarjolla tulee olemaan myös ka-

laa ja muuta syötävää. Satamassa
toimii ainakin Sataman Baari tarjo-
ten virvokkeita ja ruokaa, mahdolli-
sesti myös muita anniskeluravinto-
loita.

Päivällä on mahdollisuus Vesijettien
kokeiluun edulliseen hintaan.

Tilaisuuden iltaohjelma on maksul-

linen, rannekeen hinta on enna-
koon ostettaessa 10 euroa/ranneke
ja paikanpäällä lipunmyynnistä 12
euroa/ranneke.

Jari Harju

Pro Kelkkaniemi

hallituksen puheenjohtaja

Klamilassa vesijettien, vesisuksien ja -lautojen yms.
vuokrausta. Kalustona on kuvan mukaiset Yamaha
VX DELUXE jetit ja tarvittaessa kaksi SeaDoon vas-
taavaa jettiä.

Vuokraaminen ei ole sidottu pelkästään Klamilaan,
sillä käytössä on kuljetuskalusto, jolla laitteita voi-
daan kuljettaa muillekin paikkakunnille. Tarvittaessa
jetit myös toimitetaan haluttuun paikkaan.

Palvelutarjontana on myös opastettuja täyden palve-
lun retkiä itäisen Suomenlahden saaristoon asiakkai-
den toiveiden mukaisesti.

Yhteydenotot 0440 542758

VUOKRAHINNAT:
ENSIMMÄINEN TUNTI 70,00 EUROA/H

SEURAAVA 50,00 EUROA/H

ILTA 18:00-22:00 140,00 EUROA

PÄIVÄVUOKRA 10:00-17:30 230,00 EUROA

VUOROKAUSI 10:00-09:00 295,00 EUROA

VIIKONLOPPU PE 18:00-SU 18:00 420,00 EUROA

TOIMITUS MUUALLE 40 EUROA/SUUNTA, MAX 60 KM,
PIDEMMÄT MATKAT ERIKSEEN NEUVOTELLEN.
NOUDETTAESSA VAPAASTI KLAMILASSA.
VARUSTEET

VESISUKSET+ VETOKÖYSI 25 EUROA/VUOKRAUS

WAKEBOARD + VETOKÖYSI 45 EUROA/VUOKRAUS

DONITSI 25 EUROA/VUOKRAUS

Vuokrahinnat eivät sisällä polttoainetta, laitteiden
kulutus on n. 7-15l/h

FISH & SOUL SATAMAFESTIVAALI

KLAMILAN SATAMASSA VESIURHEILUA!

VALOKUVA:I JARI HARJUN ARKISTO

VALOKUVA:I JARI HARJUN ARKISTO

SATAMAN KIOSKI AVOINNA:
• ti-to klo 14-18,
• pe klo 14-19, la-su klo 12-16.
• Maanantaisin suljettu.
• Juhannusaattona- ja päivänä suljettu.
• Polttoainemyynti toimii samoin kuin edellä.
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ILKKA AHMAVAARA:

mantlahti.fi
Rakilan, Mäntlahden ja Pyötsaa-
ren kyliltä on useitakin nettisi-
vustoja eri toimijoiden toimesta,
mutta ei yhtään vuorovaikut-
teista sivustoa, jossa kyläläiset
ja vapaa-ajan asukkaat voisivat
tiedottaa ja keskustella heitä
kiinnostavista asioista. Kesä-
kuussa sellainenkin kylille saa-
daan, löytyy osoitteesta mant-
lahti.fi.

Sivusto on toteutettu osana Ky-
menlaakson kylät ry:n Kyläportaali-
hanketta. Mäntlahtelaisena vastuu-
yhdistyksenä on Rannantaikaa väki
ry.

Sivuja on rakennettu kaikille avoi-
men työryhmän toimesta viime syk-
systä alkaen ja nyt kesäkuussa on
tarkoitus saada viimeisetkin tekniset
ongelmat ratkaistua ja sivut viralli-
sesti julkisiksi.

Sivustolle pääsee laatimaan omia
artikkelisivujaan rekisteröitymällä
Kyläportaalin käyttäjäksi. Tämän
jälkeen tarvitsee vain aina kirjautua
omalla käyttäjätunnuksellaan ja sa-
lasanallaan sisään.

Vasemmalla kuvallisia ohjeita, ohjei-
ta löytyy lisää itse sivustolta, jota voi
selata ilman tunnuksiakin.

KESÄKUUSSA ALKAA LENTOPALLO
JA KUHINA UUSILLA KOTISIVUILLA

Rekisteröityminen Kirjautuminen

Hallintanäkymä kirjautumisen jälkeen

Artikkelin kirjoittaminen ja kuvien
lisääminen.

Kaikki alkaa etusivulta.

Jo pitkään on esiintynyt toiveta, jahka julkaisisimme
lehtemme kaikki vuosikerrat kirjana, jossa olisi kaikki
numerot näköispainoksina. Kirjan tekoa tutkittaessa
käy ilmi, että sivuja on jo yli 800 ja lisää tulee koko
ajan, joten kirja pitäisi suuren sivumäärän vuoksi ja-
kaa ainakin kahteen osaan. Vieressä käppyrä tilan-
teesta.

Toinen kysymys on kustannuskysymys, kahden
tiiliskiven painattaminen maksaa, riittäisikö opuksille
ostajia?

Ilkka Ahmavaara

LENTOPALLOA
TIISTAISIN KLO 18

Mäntlahdessa Simonmäentiellä kun-
nostettiin lentopallokenttä 1.6. ja aloi-
tettiin pelikausi. Joka tiistai kokoon-
tuu kentälle kirjava joukko eri ikäisiä
eläjiä viettämään muutaman tunnin
pallon, tuon ehkä ihmeellisimmän ih-
miskunnan keksinnön parissa.

Pallon keksimistä ei voi vähä-
tellä, se mahdollisti esimerkiksi pit-
kän matkan huvimatkailun kun selvi-
si, ettei maan ääriltä voi pudota, kos-
ka maa onkin pallo, eikä mikään lit-
teä levy tai jääkiekko.

Pallopelejä on lukematon mää-
rä ja ei lienee maapallolla ihmistä, jo-
ka ei palloa tuntisi. Pallosta on tullut
niin suosittu, ettemme enää ymmär-
rä, kuinka ihmiset ennen pallon kek-
simistä ylipäätään tulivat toimeen.

Tunnettua valtiomiestä mukail-
len: "Kaiken viisauden alku on pallon
tunnustaminen."

Ilkka Ahmavaara

VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN

RANNANTAIKAA LEHTI VUOSIKER-
TAKIRJANA?

Rannanpojat Raikaa
2000 - 2003

Rannantaikaa 2004 -



Näin kesälomakauden aluksi jokaisen olisi hyvä
antaa hetki ajatuksistaan kodin/ kesämökin tur-
vallisuudelle. Koska viimeksi lääkekaapin sisältö
tuli tarkastettua, löytyykö sieltä kaikki tarpeelli-
nen? Toimivatko palovaroittimet? Onko pihapii-
rissä vaaranpaikkoja jotka olisi hyvä kunnos-
taa? Lomalla on aikaa harrastaa ja puuhailla,
yksin tai suuremmassa porukassa. Ja vaikka te-
kevälle jotakin pientä sattuisikin, niin hätä ei
ole kovin suuri kun on ennalta hyvin varautunut.

Mutta entä jos tapahtuukin jotakin vakavampaa. Entä
kun tarvitaankin yhtäkkiä ulkopuolista apua. Kaikki
tietävät että vakavan onnettomuuden tai sairauskoh-
tauksen yllättäessä soitetaan tietysti ambulanssi. Mut-
ta oletteko ajatelleet mistä se ambulanssi tulee ja kuin-
ka kauan sen tulo mahtaa kestää? Valitettavasti Klami-
lan seutu on ensihoidollisesti katvealuetta ja viive hätä-
puhelun aloittamisesta potilaan tavoittamiseen on
väistämättä liian pitkä.

Suositusten mukaan hätätilapotilas tulisi tavoittaa alle
15 minuutin viiveellä, mutta tällä hetkellä ambulanssin
tulo Klamilaan kestää vähintään 20 minuuttia ja usein
potilaan sijainnista riippuen vielä kauemmin. Tilanne
on huono kun ottaa huomioon että pysyviä soluvau-
rioita alkaa syntyä jo 4-6 minuutin hapenpuutteen seu-
rauksena. Lähimmät ambulanssit tulevat Haminasta ja
Miehikkälästä. On myös aivan sattuman kauppaa mis-
sä lähimmät ambulanssit sijaitsevat ja ovatko ne va-
paalla juuri silloin kun Klamilaan tulee hälytys.

Klamila on elinvoimainen pieni kylä jossa asuu vakitui-
sesti n. 750 asukasta ja kesäisin asukasmäärä monin-
kertaistuu kesäasukkaiden myötä. Klamila on hyvä

paikka asua ja harrastaa, täällä on helppo viihtyä. Täl-
lä hetkellä olemme kuitenkin melko turvattomia onnet-
tomuuden sattuessa. Aina ei riitä että oma koti on teh-
ty mahdollisimman turvalliseksi ja lääkekaappi hyvin
varusteltu. Tältä pohjalta olemme päättäneet lähteä
perustamaan Klamilaan omaa ensivasteyksikköä.

Toimivalla ensivasteyksiköllä saisimme lyhennettyä
huomattavasti viivettä avun saamiseen ja näin paran-
taa potilaan mahdollisuuksia. Paitsi että meillä on ky-
lällä ensivasteelle selkeä, perusteltu tarve, meillä on
myös hyvät puitteet toiminnan perustamiselle. Meillä-
hän on jo toimiva VPK, jonka yhteyteen ensivaste voi-
daan liittää ja hyvä ryhmä innokkaita, aktiivisia kylä-
läisiä, jotka ovat valmiita ryhtymään toimintaan. Suu-
rin haaste tällä hetkellä on rahoituksen hankkiminen.
Ilman rahoitusta ei ole varaa kouluttaa ensivasteen toi-
mijoita, eikä varaa hankkia välineistöä. Nyt kesän ai-
kana onkin tarkoitus järjestää erilaisia rahankeräys-
tempauksia ensivastetoiminnan rahoittamiseksi.

On ollut hienoa huomata kuinka ihmiset vetävät yhtä
köyttä yhteisen hyvän puolesta ja kuinka paljon innok-
kaita vapaaehtoisia löytyy näinkin pieneltä paikkakun-
nalta! Uskon vahvasti että pikkuhiljaa pääsemme ta-
voitteeseemme saada Klamilaan oma ensivaste, se ei
ehkä tapahdu vielä huomenna, mutta joka hetki olem-
me askelen lähempänä. Siihen asti olisi hyvä jos jokai-
nen antaisi hetken ajatuksistaan ja ajastaan oman lä-
hiympäristönsä turvallisuuden kehittämiselle. Myös
omat ensiaputaidot olisi hyvä kerrata ajoittain.

Klamilan ensivastetta odotellessa toivotan kaikille tur-
vallista kesää!

Leena Ballester
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LEENA BALLESTER:

TAVOITTEENA ENSIVASTE KLAMILAAN

LASTEN PYÖRÄVAELLUS
KOKO KESÄN!

Lasten pyörävaelluksen tarkoitukse-
na on että vanhemmat lähtisivät las-
tensa kanssa yhdessä ulos seikkaile-
maan. Lapset ottavat osaa pyörä-
vaellukseen vanhempiensa vastuul-
la, vanhemmat omalla vastuullaan.
Tapahtuma on maksuton.

Rastikortteja on saatavissa
Klamilan kylätuvalta ja Kahvila Ku-
jansuusta 1.5. alkaen.

Rastikorttiin kerätään kirjai-
mia/kuvioita rastipisteiltä. Jokaisella
rastilla kirjain/kuvio on erilainen.

Rasteja saa hakea omaan tah-
tiin 1.5.-31.8. välisenä aikana. Kun
kirjaimia/kuvioita on kertynyt halut-
tu 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 lähimaastossa, mutta jo
5:llä rastilla käymisestä saa kunnia-
kirjan.

Lisätietoja Kylätuvalta tai netistä:

www.kymenkylat.fi/klamila
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PALVELUHAKEMISTO 2014
PALVELUT JA AMMATINHARJOITTAJAT MÄNTLAHDEN
JA KLAMILAN SEUDULLA:

AURAUS, MAANSIIRTO, ym.
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset, koneura-
kointi, kylätalkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset, maanra-
kennustyöt, sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, kaivinkone- ja trakto-
rityöt
V. Takala & Kumpp. puh. 0400 256 906, kaivuutyöt, ruop-
paukset

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Sale, puh. 010 76 34 791, avoinna ma-la 7-21, su 9-21
Klamilan Kujansuu Oy, puh. 05-355 1506 (huoltoasema,
kahvila, asiamiesposti, kalastusluvat), avoinna klo 9-18
Klamilan Kylätupa Ronkuli, puh. 05-357 3103
Kukkapuoti Lumikki, Haaja Minna, puh. 050 348 8589
Farmi Kormu, puh. 040 539 7390, lampaantaljat
Sataman Baari, puh. 040 589 7962, 044 9759 591
Satamakioski, puh. 050 325 0552, 040 512 5467 (Jartti
Malmi)
Paussi-kioski, puh. 0400 663637

KAMPAAMOT, KUNTOHOITO JA ULKOILU
Kampaamo Jaakkola Mirva, puh. 044 565 9375
Kampaamo Tinka, Tiina Tasa, puh. 040 531 2445
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029 kuntoilua,
sauvakävelyä/juoksua, pyöräilyä
Kaakon Kuntohoito, puh. 040 7717 468, 05-3471 630,
040 596 4203, kuntohoitoa, hierontaa, fysioterapiaa, lymfa-
terapiaa, akupunktio
Kylmävesiuinti, Huurteiset Uimarit ry, Kouki Risto, puh.
040 539 3681

KOKOUS- JA JUHLATILOJA
Häppilän VPK talo, 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
Veto-osaston hiihtomaja ja mäkimaja, Mattila Torsti,
puh. 050 501 2571
Virolahden urheilu- ja nuorisotalo Oy (Pyölintalo), Tui-
ja Paalanen, puh. 050 570 5177
Klamilan Martat, Piia Kääriä, puh. 040 583 3629, kahvin-
keittimien, kahvi- ja ruoka-astiastojen vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK, Olli Vuokko, puh. 040 831 3162, kahvinkeit-
timen, astiaston ja liinojen vuokraus

KOTIAPU, YM. PALVELUT
Iris Lehto, puh. 040 810 5316, Korjausompelua, yhteydeno-
tot klo 17 jälkeen
T:mi Kotiapu Tuula Aalto, puh 040 840 6539, siivousta
ym.

LÄHIRUOKAA
Harri Olli, puh. 0400 750 805, Tuula Olli, puh. 0400 180
105, kananmunat, maito, ternimaito,
J. Reila, puh. 041 543 9568, hunajaa
Mirja Ripatti, puh. 040 576 0775, leivonnaisia, hapanvelliä

Elina Talsi, puh. 040 516 1534, hapanvelliä
Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880, mansikkaa
Matti Olli, puh. 040 583 8751, perunaa

MAJOITUS JA VUOKRAHUVILAT
Merimaja Oy, Pyötsaarentie 230, 49840 Mäntlahti
puh.+35850 340 2831 merimaja@kymp.net
Niemistön Lomamökit, Järvenkyläntie 4949860 KLAMI-
LApuh. +35840 1688 225 niemistonlomamokit@gmail.com,
Posti Pentti, puh. +358400 655 040
Suni Simo, puh. 05-345 0594, +358400 479 857
Loma-Harvaja Oy / Suortti Mikko, puh. +35840 556 5953
Parunranta Oy, puh. +35850 3250555, hanna-leena.jarven-
kyla@pp.inet.fi

NUOHOUS
Sauli Tiainen, puh. 0400 303 198, soittoaika klo 8-9, puh.
05-353 2560

POLTTOPUUT
Olli Harri, puh. 0400 750 805
Peltola Lauri, puh 040 845 2226
Peltola Seppo, puh. 040 842 0359
Suni Pertti, puh 040 559 9449, polttopuurankaa
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA JA SAHOJA
Takala Lauri, puh. 044 920 6028, Puutavaraa, sahattu ja
höylätty
Kalevi Suni puh. 0400 741 347, 05-345 9732 sahausta,
polttopuuta

RAKENNUSTYÖT
Pintakäsittelyliike Pikantti puh. 050 583 4500, Eveliina
Ihalainen, Rakila, sisä- ja ulkomaalaukset sekä tapetoinnit.

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
Kymenlaakson taksi, puh. 0100 87227

TERVEYS, APTEEKKI
Virolahden apteekin Klamilan palvelupiste kylätupa
Ronkuli puh. 05-357 3103

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

VENEIDEN TALVISÄILYTYS
Laitila Jukka, puh. 0400 978 885

RISTEILYT SUOMENLAHDELLA
East Island Oy, puh. +358400 551 171
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KLAMILAN
KYLÄKIRKKO
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KLAMILAN
KYLÄTUPA ON
AUKI 4/7
Avoinna:
ti, ke, to klo 10 - 17
pe klo 13 - 20
la - ma suljettu

19.8. alkaen
ti-to klo 10-14, pe klo 10-17

KESÄKALENTERI

• Voit tuoda veneen koska vain ja ha-
kea pois kun sinulle sopii. Mahdollista
saada oma avain ja turvakoodi.

• Teemme vuokrasopimuksen vuodek-
si kerrallaan, käsittäen yhden kalenteri-
vuoden.

• Satamassa on hyvä veneen lasku- ja
nostopaikka, sekä pesumahdollisuus.

• Venetrailerin voi jättää kesäksi omal-
le paikalle, lukittuun tilaan

• Kysy vuokrahintaa tai tule paikan
päälle: katsomaan - sopimaan ja neu-
vottelemaan.

Jukka Laitila
Puhelin 0400 978 885
Sähköposti: riitta.laitila@pp1.inet.fi

Hurmaava Kesäkioski
Paussi on toiminut jo
monta kesää Mäntlah-
dessa Museotien varres-
sa turistien ja kyläläisten
iloiksi! Kioskissa myy-
dään kahvia, leivonnai-
sia, jäätelöä, kylmiä vir-
vokkeita, sekä käsitöitä
ja paikallisia julkaisuja.

Kesäkioski on avoinna
kesäkuusta elokuun lop-
puun perjantaista sun-
nuntaihin klo 11-18, sekä
aurinkoisina päivinä
myös arkisin maanantai-
ta lukuunottamatta klo
11-18.

Tervetuloa kioskille!

Laila Poelman,

puh:0400 663 637

VENEENSÄILYTYSTILAA VAPAANA KLAMILAN
KALASATAMA-ALUEELLAPAUSSI

Klamilan kirkko
tiekirkkona
23.6-25.7.2014

Avoinna
ma-pe klo 11-16

myös basaari
ja kahvio

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA

Klamilan kesätori perjantaisin klo 18.00 Klamilan torilla

Lasten Pyörävaellus koko kesän. Kilpailulipukkeita Klamilan kylätuvalta ja Kujansuusta

Kaakon kamarimusiikki La 19.7. Klami-
lan kirkossa klo 13.00. Liput 18/20 eu-

roa. Bach, Prokofjev, Kuula, Klami, Ravel.

Juhannusmarkkinat
kalasatamassa

juhannusaaton aattona
eli torstaina 19.6.
klo 13-17.
Ei paikoitusmaksua.

Keskiviikkona 9.7. Satamakirppis
kalasatamassa klo 16-19. Tiedustelut

puh. 050 366 8835 tai prokelkkaniemi@gmail.com

Fish and soul -satamafestivaali
Kalasatamassa la 12.7. klo 14 alkaen

Virolahtiviikon päätös Hapanvellijuhla
Kalasatamassa sunnuntaina 13.7. klo

12.00 alkaen

Monitoimitilan
avoimet ovet

Mäntlahden Toivolassa
11.6. klo 10.00-14.00
(Leader hanke)

Anskun pesis
kerho 6-13 v.

maanantaisin ja keski-
viikkoisin 2.6.-18.6. klo
10-11.30
Klamilan vanhankoulun
kentällä, ohjaaja Ansku
Koso, Haka-osasto.

Hakan urheilukerho 6-13 v. tiistaisin ja torstaisin 3.6.-15.7. klo 10-11.30
Häppilän kentällä Häppiläntie 373, ohjaaja Mira Piispa, apuohjaajat Mar-
jo ja Simo, Haka-osasto.
Pienten leikki- ja pelikerho 3-6 v. Keskiviikkoisin 3.6.-15.7. klo 10-11.00
Häppilän kentällä Häppiläntie 373, ohjaaja Mira Piispa, apuohjaajat Mar-
jo ja Simo, Haka-osasto.

Lentopalloa Simonmäentien kentällä Mäntlahdessa tiistaisin klo 18.00

Maakirkko Mäntlahden Toivolassa 16.7.
klo 18.00

Mäntlahti rokkaa ja humppaa Rantaitu-
valla 19.7 klo 14.00-23.00

Lasten päivä Rantaituvalla 20.7. klo
12.00-15.00

Kuoro Mäntlahden Toivolassa 25.-
27.7 klo 18.00, Kyläteatteri Marmut

Ulkoilmaelokuvia ja
karaokea Rantaituval-
la Mäntlahdessa ilta-
päivisin, tarkemmat
tiedot myöhemmin il-
moitustauluilla ja net-
tisivuilla mantlahti.fi
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KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU

Eläkeliiton piirin Rantaonki-kisat
Kalasatamassa 7.7. klo 16-19.7

Kuoro Kuorsalon
seurantalolla

la 9.8.klo 14:00
Kyläteatteri Marmut
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