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

Kesä on vaihtumassa syksyksi ja pihlajissa on paljon
marjoja. Kesä tuntui tänä vuonna lyhyeltä. Kesäkuu
meni kesää odotellessa, sillä kesäkuussa paleltiin ja
kastuttiin. Vielä Juhannuspäivänä piti aamulla lenkille
lähtiessä laittaa lapaset ja pipo, jotta tarkeni. Heinä-
kuun alkupuolella tulivat helteet, joita riitti viisi viikkoa
ja ilmatieteen laitos varoitteli tukalista helteistä. Elo-
kuun puolivälissä sää jälleen viileni ja sateet alkoivat.
Muistimmeko nauttia kesän lämmöstä?

Rannantaikaa lehti ilmestyy nyt vasta syyskuussa, sillä
kovilla helteillä ei jaksanut paneutua lehden tekoon.
Mutta jotain sentään heinäkuussa puuhattiin. Klamilas-
sa Fish and Soul tapahtuma 12.7. keräsi jälleen run-
saasti yleisöä Klamilan kalasatamaan. Sataman baaris-
sa on riittänyt kävijöitä ja siellä on järjestetty erilaisia
teemailtoja ja karaokea.

Mäntlahdessa Rantaituvalla järjestettiin 19.7.
Mäntlahti Rokkaa ja Humppa tapahtuma sekä perintei-
nen lastentapahtuma seuraavana päivänä. Viikon pääs-
tä Toivola täyttyi yleisöstä kolmena iltana, kun kylä-
teatteri Marmut esitti Risto Muurmanin kirjoittaman
näytelmän Kuoro, joka kertoi katkelmia mestarihiihtäjä
Tauno Pulkkisen (s. 1923, k. 2006) elämästä.

Näytelmä oli mitä mainiointa kesäteatteria, haus-
ka ja rento. Näyttelijäsuoritukset olivat onnistuneita,
harjoitteluun käytetty aika ei ollut mennyt hukkaan. Ai-
he oli kiinnostava ja yleisö sai lisää tietoa kotikylän his-
toriasta. Olisiko näytelmä ollut vähemmän hauska, jos
Yhdysvaltojen maajoukkueen alkuperäisväestöä edus-
tavan hiihtäjän nimi olisi ollut Luistava Suksi Lipsuvan
Suksen sijaan? Näytelmässä mainittiin myös Kajaanin
sissien vierailu Mäntlahdessa vuonna 1918 kysymyksiä
herättävällä tavalla.

Rantaituvan tapahtumat onnistuivat hyvin, ylei-
söä oli sopivasti ja tunnelma oli korkealla. Järjestelyis-
tä huolehti omalta osaltaan Anni Arenius, jonka opis-
keluun liittyvään työharjoitteluun tapahtuman järjeste-
lyt liittyivät. Hän teki hienoa työtä. Annin käden jälki
näkyy myös tapahtumasta kertovilla sivuilla, sillä hän
on tehnyt sivut itse kuvien otosta taittoon asti. Kiitos
Annille, sillä ilman häntä koko tapahtuma lasten päi-
vää lukuun ottamatta olisi jäänyt järjestämättä.

Kesän riemujen keskellä saimme suruviestin, Rantaitu-
valla useasti esiintynyt Vekku (Raimo) Rastamo oli sur-
mattu Kotkassa. Vekun muistamme taitavana kitaristi-
na ja Bob Dylanin kappaleiden upeana tulkitsijana.

Elokuun loppupuolella tuli toinen suruviesti, Jart-
ti Malmi, Klamilan veneilijöiden kantava voima oli saa-
punut viimeiseen satamaan. Hänen poismenonsa jätti
suuren aukon Klamilan kyläyhteisön elämään.

Syyskuussa alkaa kansalaisopiston toiminnat sekä
Klamilassa että Mäntlahden Toivolassa. Tarjonta on
edellisten vuosien tapaan runsasta. Kansalasiopiston li-
säksi Klamilassa ja Häppilässä urheiluseurat järjestävät
toimintaa. Klamilassa on Pro Kelkkaniemi ry:n ja Kla-
milan Vedon yhteistyönä rakennettu 9-väyläinen fris-
beegolfrata. Työt ovat vielä hieman kesken, mutta Ka-
lasatamasta lähtevää rataa voi jo käydä kokeilemassa.
Jos rataa ei löydä, Sataman baarista voi kysyä neuvoa.

Rantaituvalla on koko kesän pelattu tiistaisin len-
topalloa ja loppukesästä on sääntöjä uudistamalla ke-
hitetty ”lentopallotennis”. Uusien sääntöjen myötä pe-
liin on tullut lisää vauhtia ja haastetta. Ja mikä parasta,
pelaajilla on ollut tosi hauskaa.

Virolahden kunta katsoo tulevaisuuteen ja huomioi
kaikki ikäluokat. Klamilaan rakennettiin uusi koulu se-
kä päiväkoti ja entisen Terveystalon vapautuneet tilat
on annettu nuorison käyttöön. Voimanostajat, kerhot ja
Klamilan vapis jakavat tilat.

Klamilan uusi koulu on iltaisin myös varttuneem-
man väen käytössä, kun kuntosali-illat alkavat. Loka-
kuusta lähtien ATK-luokkaan kokoontuvat tietokoneen
käytön opiskelijat Jouko Tompurin johdolla joka toinen
viikko. Ryhmään ovat tervetulleita myös naapurikun-
nan tietokoneen käytössä ohjausta tarvitsevat henkilöt.

Kyläportaalissa sijaitsevat vuorovaikutteiset nettisivut
ovat lähteneet nihkeästi liikkeelle. Kirjoittajia ei ole
montaa ollut, mutta toivottavasti syksyn kuluessa sivu-
jen käyttö lisääntyy. Lisää kirjoittajia kaivataan sekä
Klamilassa että Haminan itäisissä rannikkokylissä. Ra-
kila-Mäntlahti-Pyötsaari-sivustoa ei vielä löydy netistä
hakukoneilla vaan ainoastaan kirjoittamalla osoitteen
mantlahti.fi. Mutta syksyn mittaan asia korjaantuu.

Jäteasiat puhuttavat edelleen, sillä vielä on ihmisiä, jot-
ka eivät huolehdi omista jätteistään vaan sysäävät ros-
kiensa hävittämisen muiden kontolle. Honkaniemen
kankaalta löytyy jatkuvasti sinne vietyjä roskapusseja
samoin kuin Mäntlahden Hyötiksen pahvi- ja jätepape-
rikeräyslaatikoista. Jätelaki määrää kunnat valvomaan,
että kaikki kiinteistöt ovat jätehuollon piirissä eikä ”va-
paamatkustajia” sallita.

Lämpimiä syyspäiviä!

8.9. 2014 Mervi Hyppänen
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SYKSY TUO, SYKSY VIE..
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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 FI95 5506 0020 0615
50.

Muista maksun yhteydessä mainita postiosoite,
johon lehden haluat.

Lehden vanhemmat numerot luettavissa netissä:
www.saunalahti.fi/rantai
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Klamilassa aloittanut IT-vertaistukiryhmä jatkaa toimintaan-
sa. Ryhmä on kohdennettu senioreille, etenkin niille jotka ha-
luavat syventyä tietokoneen käyttöön hiukan syvällisemmin.
Nyt syksyllä aloitamme uudella koululla 7.10.2014, tiistaina
kello 18:00. Sen jälkeen kokoonnumme joka toinen tiistai.

Kurssilla on hyvä olla oma kannettava tietokone mukana, toki
osan asioista voi tehdä myös tablettitietokoneellakin. Pohjatie-
toja ei tarvitse olla, kunhan saa tietokoneen käynnistettyä ja
selaimen päälle. Koneessasi voit käyttää omaa nettitikkua,
mutta koululla on myös oma toimiva verkko. Käsiteltäviä
asioita ovat muun muassa selaimen käyttö, sähköposti, pank-
kipalvelut, lehdet, valokuvat ja kansionti. Kurssi on ilmainen.

Otan ehdotuksia vastaan. Minulle voi lähettää sähköpostia:
jouko.tompuri@gmail.com

Jouko Tompuri (0407382211)

KLAMILAN IT-VERTAISTUKIRYHMÄ JATKAA 7.10.2014 KLO 18:00

Keväällä kokeiluna aloittanut IT-vertaistukiryhmä
osoittautui niin tarpeelliseksi, että ilmainen opastus
jatkuu nyt syksyllä. Kokoonkutsujana Jouko Tompuri.



Virolahden kunnan ekomaksulla
ylläpitämät yleiset roskapöntöt
Jokinemellä, Kalasatamassa ja
vanhan koulun pihalla täyttyvät
edellisvuosien tapaan kyläyhtei-
sön tuomilla yhdyskuntajätteillä.

Jätehuoltolain 17.06.2011
mukaan kaikilla kiinteistöillä on
oltava oma jätehuoltosopimus.
Jätelautakunnan tekemän selvi-
tyksen mukaan Virolahdella jät-
teenkuljetukseen liittyneiden
osuudeksi arvioidaan n. 74 % kiin-
teistöistä.

Kymen jätelautakunta pitää
jätelain mukaista kiinteistöjen jä-
tehuoltorekisteriä Kouvolassa.
Alueen 9 kunnan tulee toimittaa
perustiedot jätehuoltolomakkeen
muodossa jätelautakunnalle. Suu-
remmat paikkakunnat Kotka ja
Kouvola keräsivät jätehuoltolo-
makkeet jo vuonna 2012. Virolah-
della määräraha myönnettiin
vuonna 2013, mutta teknisen toi-
men kiireiden myötä asia on vielä
hoitamatta. Valmistelua on hiljal-
leen aloitettu kunnallisen jätehuol-
toyhtiön Kymenlaakson jäte oy:n
kanssa, joka voisi kerätä kunnan
puolesta jätehuoltolomakkeet pe-
rustietojen saamiseksi jätelauta-
kunnalle.

Virolahden kunnan ylläpitä-
mä aluekeräysjärjestelmä on lope-
tettu ja jätteenkeräilypisteet on
poistettu. Virolahdella on voimas-
sa sopimusperusteinen jätteenkul-
jetus, jolloin jätteen haltijalla on
mahdollisuus ilmoittautua jäte-
huoltoyrittäjän perustamaan (lu-
kolliseen) yhteiskeräysastiaan, jo-

ka on tarkoitettu vapaa-ajan asun-
nolla tai muulla asunnolla synty-
ville yhdyskuntajätteille tai järjes-
tää oma jätteenkeräyspaikka
(kimppapytty), joka on jätteenke-
räysauton saavutettavissa.

Jätehuollon virkamiehet
käyvät tällä hetkellä läpi Kotkan
ja Kouvolan kiinteistöjen jätehuol-
tojärjestelyjä. Virolahden ja Hami-
nan aikakin koittaa, jolloin liitty-
mättömät kiinteistöt joutuvat an-
tamaan selvityksen jätelautakun-
nalle, kuinka asiat on hoidettu.
Tämän jälkeen uskoisin yhdys-
kuntajätteen tulvan yleisiin roska-
pönttöihin loppuvan.

Jätelautakunnan alueella
asuu 190 000 henkilöä, jotka tuot-
tivat viime vuonna yhdyskuntajä-
tettä 72 000 tonnia eli 378
kg/henkilö. Uusi jätedirektiivi on
tulossa, joka tuskin yksinkertais-
taa jätehuoltoa.

Tuomo Peltola
Jätelautakunnan jäsen
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TUOMO PELTOLA:

JÄTELAKI KOSKETTAA JOKAISTA

KALAVEDEN HOITOA

Ankeriaan istutus hoidettiin 22.7.
Tilatut 3000 ankeriasta saapuivat
Merikalastajain liiton toiminnan-
johtaja Tastin kyydillä lentoken-
tältä.

Osallistuimme istutusten
seurantaan laskemalla yhden laa-
tikon sisällön. Laatikoihin on pa-
kattu keskimäärin 1000 poikasta
painon perusteella. Laskennan
tulokseksi tuli 936 poikasta, joka
on sallitun 10% virhemarginaalin
sisällä.

Lisäksi hoidimme ELY kes-
kuksen varoin ostettujen 3000
poikasen istutuksen Klamilan
seutukunnan vesistöihin.

Ankeriaan poikasia 1000 kpl/laatikko

Ken uskoo keijukaisiin lienee arvellut, että hänen tuomansa roskat siivoaa
Roskakeiju. Eipä ole semmoista näkynyt.

VALOKUVA: JALLO MALMI

VALOKUVA: JALLO MALMI
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MERVI HYPPÄNEN:

SIIVOUSPÄIVÄN KIRPPIS
MÄNTLAHDESSA

Mäntlahden keskustassa on Hyötis-
piste, jossa aiemmin oli myös yh-
dyskuntajätteille tarkoitetut keräy-
sastiat. Ne kuitenkin poistettiin vää-
rinkäytösten vuoksi. Kesän aikana
on ongelmaksi muodostunut joi-
denkin välinpitämättömyys omia
jätteitään kohtaan. Roskapusseja
on huoletta laitettu sekä pahvinke-
räys että paperinkeräyslaatikoihin.

Laatikoiden tyhjentäjille on
tullut turhaa työtä, kun he ovat jou-
tuneet poistamaan roskapussit pah-
vien seasta pahvinkeräyslaatikoita
tyhjentäessään. Paperinkeräysas-
tioista ei roskapusseja ole välttä-
mättä heti huomattu, koska astiat
ovat isoja ja roskapussit ovat saat-
taneet hautautua lehtien alle. Toi-
von mukaan roskapussit eivät ole

pilanneet koko keräyserää.
Jätelaki on näkyny Mäntlah-

den Kylänrannassa, jonne on kesän
alussa ilmestynyt neljä kappaletta
lukittuja jätteenkeräysastioita. On-
neksi suurin osa ihmisistä huolehtii
tuottamiensa jätteiden asiamukai-
sesta käsittelystä.

Mervi Hyppänen

Lauantaina 30.8. järjestivät Ulla ja
Mika Arola ystävineen kirppiksen
Rantajoentien varteen. Myyjät oli-
vat keränneet pöydille tavaroita, joi-
ta eivät enää tarvinneet. Matot
vaihtoivat omistajaa, samoin virka-
tut pöytäliinat ym. pienet kodin ta-
vara. Olipa tarjolla 40 vuotta van-
hasta veneestä tehtyjä naulakoita-
kin. Veneestä oli sahattu laudan-
kappaleita, joihin oli hauskasti kiin-
nitetty yhtä vanhoja pikkulusikoita
ripustuskoukuiksi.

Kaupan oli myös itse kasva-
tettuja puutarhan tuotteita kuten
porkkanoita, kurpitsoita, kurkkuja
ym. Lisäksi myynnissä oli hilloja ja
kurkkusäilykkeitä sekä leivonnai-
sia, käsitöitä ja kauniita ruususy-
tykkeitä. Kaupanteon lomassa oli
mahdollisuus nauttia tuoreet pulla
tai leivoskahvit.

Kirppis oli piristävä tapahtu-
ma Mäntlahdessa. Toivottavasti nii-
tä tulee lisää. Kiitos rantajokelaisil-
le, juurekset olivat todella herkulli-
sia uunissa paahdettuna.

Mervi Hyppänen

SIISTIYTYYKÖ KYLÄNRANNAN HYÖTISPISTE VIIMEIN JÄTELAIN MYÖTÄ?

Aurinkoinen sää suosi kyläkirppistä Mäntlahden Rantajoentiellä.

Koditon keko talousjätettä, joka löytyi pahvin keräysastiasta. Uusia lukollisia jäteastioita Kylänrannassa.

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN

VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN
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TUOMO PELTOLA:

JÄTELAUTAKUNNAN LOMAKE

K
O
P
IO
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• Tyhjennysväli enintään 2 viikkoa, jos kiinteistöllä ei ole kompostointia.
• Tyhjennysväli enintään 4 viikkoa, jos kiinteistöllä kompostoidaan kelvollisella kompostorilla.
• Tyhjennysväli 4 viikkoa pidemmäksi, enintään 12 viikkoon, edellyttää kirjallista hakemusta kunnan
jätehuoltoviranomaiselta, joka on Virolahdella ja Haminassa Kouvolan Jätelautakunta.

SEURAAVAT ASIAT KANNATTAA MYÖS HUOMIOIDA:

• Syntyvän jätteen (pieni) määrä ja (puhdas) laatu.
• Talouden (pieni) koko ja asunnon käyttöaste.
• Kompostointi hyväksytyllä (tehdasvalmisteisella) kompostorilla.
• Jäteastian koko (jätettä n. 1 kg/henkilövuorokausi).
• Jäteastian sijoittaminen, hajuttomuus ja muu hoito
• Jätteen syntyminen, ostoskäyttäytyminen ja kierrätys yms. ekologinen elämäntapa.

KIELLETTYJÄ ASIOITA OVAT:

• Kotitalousjätteiden poltto ja maahan hautaaminen on lailla kielletty yksityistalouksilta vuonna 2000.
• Avotunkion pito on kielletty.
• Tyhjennysväli on ennakolta sovittava, soitosta tyhjennys on kielletty.

HUOMIOITAVAA LOMAKETTA TÄYTETTÄESSÄ

O
P
IO

KOPIO

Kirjoittakaa hyviä tarinoita, par-
haimmille on palkintona 12 vii-
kon tyhjennysvälit.

Jätehuollon toimivuuden valvon-
ta kuuluu kunnan ympäristötoi-
melle, käytännössä ympäristö-
ja terveystarkastajille, joiden
apuna naapurinne toimivat kii-
tettävällä tavalla.

Jätelain mukaisesti kaikki
Kymenlaakson jätelautakunnan
alueen jätteenkuljetusyrittäjät
joutuvat raportoimaan jätelauta-
kunnalle kaksi kertaa vuodessa
mistä osoitteesta ja kuinka usein
jätettä haetaan.

Jätelautakunta on viran-
omaislautakunta, jolloin sen vir-
kamiehillä on käytössä useita eri
rekistereitä, kuten kiinteistörekis-
teri, osoiterekisteri, kuljetusyrit-
täjien asiakasrekisterit, jäterekis-
teri ym.

Silloin kun jäteviranomai-
nen tiedustelee teiltä kuinka kiin-
teistönne jätehuolto on järjestet-
ty, on asia hoidettava kuntoon:
sopimus jätteenkuljetusyrittäjän
kanssa, tyhjennysvälipäätös, liit-
tyminen yhteisastiaan tai muu
jätelain hyväksymä järjestely.

Viranomainen tarkistaa
kuljetusyrittäjän raportoinnin.
Mikäli asiat ovat kunnossa, mi-
tään yhteydenottoa ei tule, ai-
noastaan jätehuoltolomakkeen
pakollinen täyttäminen ja palau-
tus riittävät.

Ylhäältä on annettu uusi
ympäristöministeriön laatima jä-
telaki, jota kaikkien on noudatet-
tava. Kuuluu samaan sarjaan
kuin Yle-vero ja jätevesiasetus.

Tuomo Peltola
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TAPANI KORPELA:

Matkailu on harrastuksena mielenkiintoinen laji. Sen
myötä voi vaikka kokea, ja tuntea kuinka mukavaa on
elämä, eikä siihen tarvita kuin vähän rahaa, vähän ai-
kaa, ja seuraksi hyviä ystäviä. Matkaillessa voi osallis-
tua monenlaisiin tapahtumiin, tutustua uusiin ihmisiin,
ja seurata vaikka terassilta vieraan maan arkielämää.
Näin mekin teimme Kaakonrannan Kyläyhdistyksen
järjestämällä Tallinnan matkalla 31.05.2014. Tällä ker-
taa oli seurueemme supistunut kuuteen henkilöön, joh-
tuen ajankohtaan osuneiden päällekkäisten tapahtu-
mien vuoksi.

Vaikka matka oli vain päivän kestoinen, jäi meille aikaa
reilusti kierrellä kaupungilla ostoksia suorittaen ja seu-
rata Vanhankaupungin torin ulkoilmanäyttämön kult-
tuuriohjelmia, ja juhlistaa päivää ravintolapäivällisellä.

Muuten päivä sujui edellisten matkojen kaavaa
seuraten, paitsi Vanhastakaupungista pois tulo. Suori-
timme sen arvokkaasti kahden uljaan hevosen vetä-
män ison vaunun kyydissä. Neljällä meistä oli vaunun
sisällä tilavat valkoiset nahkaistuimet, koska kaksi nai-
sistamme halusi istua vaunun takana ulkopuolella ol-
leella mustalla pehmustetulla nahkaistuimella. Kun
vaunut lähtivät liikkeelle, ja kääntyivät Virukadulta kah-
den nuoren univormupukuisen neidon ohjastamina
kohti satamaa, oli vaunuissa olo kuin kuninkaallisilla,
sillä ulkopuolella oli useita ulkomaalaisia turistiryhmiä
saattamassa meitä matkaan.

Aplodit raikuivat ja kamerat räpsyivät, kun jouk-
ko japanilaisturisteja halusi ottaa tilanteesta kuvia.
Lapset juoksivat vaunujen rinnalla, ja vilkuttivat meille
iloisesti.

Myös jännitystä mahtui matkaan, sillä kuljimme sata-
maan aivan muun vilkkaan liikenteen joukossa. Hevo-
set kulkivat kuitenkin rauhallisina, sillä ne olivat tottu-

neet liikenteeseen. Kun saavuimme satamaan, oli vas-
taanotto lähes samanlainen kuin lähtö Vanhastakau-
pungista. Satamassa oli muiden risteilyalusten lisäksi
vierailulla myös Englantilainen jätti luxusristeilijä, joten
turisteja riitti myös satama-alueelle. Meillä oli siinä ko-
kemusta kerrakseen, joten totesimme, että kyllä se
matkailu avartaa, ja on mukavaa, kun saa matkata hy-
vässä seurassa. Yllättäen ryhmästämme löytyi myös
herrasmies, joka ilahdutti seurueemme naisia, lahjoit-
tamalla heille upeat ruusut, eikä hän ollut tämän jutun
kirjoittaja.

Mukana olijoiden puolesta, kiitos taas Eevalle onnistu-
neesta matkasta.

Kuvat: Marja Taari
Teksti: Tapani Korpela

KYLÄYHDISTYKSEN MATKA

Hevosvaunut joilla ajelimme.

"Kuninkaalliset" Eeva Salasto ja Tuomo Montonen hevos-
vaunuissa matkalla kukkatorilta Sadamarkettiin.

Kirjoittaja parturissa käynnin jälkeen.



RANNANTAIKAA... Numero 3 2014 ELOKUU Sivu nro 9

Tesma Hellströmin piirtämä
Kaakonrannan Kyläyhdistyksen logo
vuodelta 2004.Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Salasto kukkaostoksilla.

Tarja Porkka ja Marjatta Korpela hevosvaunun kyydissä.
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ANNI ARENIUS:

LASTENPÄIVÄ RANTAITUVALLA

AUKEMAN TEKSTI , VALOKUVAT JA TAITTO ON TOTEUTETTU ANNI ARENIUKSEN HARJOITTELYTYÖNÄ LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTOLLE.
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SUSANNA KORPELA:

Kesällä 2014 Kyläteatteri Marmutin oh-
jelmistossa oli vuorossa komediallinen
draama nimeltä Kuoro. Tositapahtu-
miin perustuvan näytelmän pääosassa
on Mäntlahtelainen hiihtosankari Tauno
Pulkkinen (Ilkka Muurman), joka uran-
sa aikana mm. voitti useita Yhdysvalto-
jen hiihtomestaruuksia ja toimi vuoden
1962 Zakopanen MM-hiihdoissa Yhdys-
valtojen hiihtojoukkueen johtajana.
Taunon lisäksi näytelmässä ovat rooli-
hahmoina myös esimerkiksi hänen
vanhempansa Pulkkis-Matti (Tapani
Korpela) ja Lyydia (Marja Taari), kilpa-
kävelijä Leo Sjögren Brooklynistä
(Jarkko Korpela), mestarihiihtäjä Han-
nu Tolsa Kattilaisista (Pentti Järviö) se-
kä Norjan kuningas Olavi V (Pentti Jär-
viö).

Tapahtumat alkavat helmikuusta 1940,
jolloin Talvisodassa viholliskoneet pom-
mittavat Mäntlahden kylää. Kyläläiset
piiloutuvat ja vaaran mentyä ohi tulevat
esiin tarkastelemaan tilannetta. Näytel-
män edetessä seurataan mm. Taunon
menestystä hiihtokisoissa sekä hänen
lähtöään Amerikkaan, jossa kotikaipuu
ajoittain valtaa miehen mielen. Taunon
poissaollessa hänen seppä-isänsä saa
ajatuksen oman kuoron perustamises-
ta Mäntlahteen kuultuaan Kylänmäen
muijien laulua. Niinpä kyläläisistä koos-

tuva kuoro aloittaa harjoittelun, joka
näytelmän loppuun mennessä edistyy
jopa melkein harmoniseksi yhteislau-
luksi. Zakopanen MM-kisoja edeltävän
harjoittelun aikana Tauno päättää tulla
käymään kotikylässään tuoden hiihtä-
jät mukanaan kolmeksi päiväksi Mänt-
lahteen. Kyläläisten kiinnostus on taat-
tu, kun paikalle saapuu mm. Steven
Alaskasta (Risto Muurman), Mike Uta-
hista (Matti Seppälä) sekä apassi-inti-
aani Lipsuva Suksi (Timo Porkka). MM-
kisojen päätyttyä Tauno joukkueineen
pääsee vielä käymään Norjan Holmen-
kollenissa, jossa neljä kuninkaallista -
Norjan kuningas, hänen poikansa Ha-
rald eli tuleva kuningas (Eetu Tulkki),
Suomen päämies Urho Kekkonen (Ju-
ha Kajosvaara) sekä Amerikan hiihto-
kuningas Tauno - tapaavat toisensa.
Kuoron viimeisessä kohtauksessa ym-
pyrä sulkeutuu ja Tauno esiintyy yhdes-
sä isänsä perustaman kuoron kanssa
sen 10-vuotisjuhlassa.

Kuoron käsikirjoittajana toimi Risto
Muurman ja ohjaajana Henri Saarai-
nen. Jo aiemmin mainittujen lisäksi
näyttelijöinä olivat Aino Harju, Marjatta
Korpela, Eeva Salasto, Arto Tulkki,
Susanna Korpela, Tarja Porkka, Tuulik-
ki Valkonen, Marjatta Muukkonen sekä
radioäänenä Jaakko Ojanne. Äänimaa-
ilman loi Keijo Kumanto.

Kiitos tästä teatterikesästä yleisöllem-
me, palaamme jälleen ensi vuonna!

Susanna Korpela

KUORO

Tauno (Ilkka Muurman) esittelemässä
hiihtojoukkuetta; kuvassa Mike Utahis-
ta (Matti Seppälä) sekä Lipsuva Suksi
(Timo Porkka).

Hiihtosankari Tauno ja hiihtimet.

Pulkkis-Matin kuoroa kuuntelemassa
palautetta harjoituksista.

VALOKUVAT: NIKO SAKKO

ESITYKSET MÄNTLAHDEN TOIVO-
LASSA SEKÄ KUORSALON SEU-
RANTALOLLA SAIVAT JÄLLEEN
SUUREN MÄÄRÄN KATSOJIA. TÄS-
SÄ VIELÄ TERVEISIÄ NÄYTÖKSIS-
TÄ:

"Kyläteatteri Marmut yllätti jälleen kerran
ja oli saanut aikaiseksi mielenkiintoisen
esityksen, joka toi esiin ainakin itselle en-
tuudestaan tuntemattoman kylän hiihto-
sankarin Tauno Pulkkisen elämää ja sen
eri vaiheita. Mieleen jäi myös Amerikan
kävelymestari Leo Sjögren, kuten myös
sen aikaiset Suomen ja Norjan päämiehet
Kuningas Olavi V ja Kekkosen Urho jotka
Tauno tapasi. Hyvin kehittyi myöskin ky-
län oma Kuoro esityksen aikana."

- Niko Sakko-

"Jo kolmatta kertaa vieraili Mäntlahden
Kyläteatteri Marmut Kuorsalossa, tosin it-
se olen nähnyt valitettavasti vain nämä
kaksi viimeistä näytelmää. Tällä kertaa
näytelmän nimi oli Kuoro ja se kertoi
hiihtäjälegenda Tauno Pulkkisen elämäs-
tä ja ihmisistä hänen ympärillään koti-
seudulla sekä Amerikassa, kun taas viime
vuonnan näytelmä Kelmit kertoi paikalli-
sista yrittäjistä. Mielestäni Kelmit näytel-
mään verrattuna oli Kuoro aavistuksen
verran "vakavampi", mutta varmaan se
että Kelmit kertoi juuri yrittäjien toisil-
leen tekemistä viattomista kepposista,
teki siitä aavistuksen verran humoristi-
semman. Toki Kuoroonkin oli saatu huu-
moria mukaan, mutta ehkä sitä olisi saa-
nut olla hieman enemmin. Joka tapauk-
sessa voi vain ihailla, kuinka harrastaja-
teatterin näyttelijäkaartista löytyy näytte-
lijöitä, joilta löytyy taitoja ja kykyjä vaik-
ka suuremmillekin estradeille ja samalla
myös sitä että kyläyhteisöstä vielä nyky-
päivänä löytyy henkilöitä joilta löytyy ai-
kaa ja innostusta näytelmäharastuksen
ylläpitämiseen. On meidän katsojien onni
etteivät kaikki lahjakkaat näyttelijät siir-
rykään suurille estradeille, sillä silloin me
saattaisimme jäädä paitsi heidän esityk-
sistään. Kiitos vierailustanne Kuorsalossa
Marmutit. Jäämme innolla odottamaan
saammeko jälleen ensi kesänä nauttia esi-
tyksistänne Kuorsalossa. "

- Nainen, 50 v. –

"Olen aina suunnattomasti pitänyt Mänt-
lahden kyläteatterin näytelmistä. Kuoro
jatkoi samalla linjalla kuin aiemmat näy-
telmät: hyvät näyttelijäsuoritukset, am-
mattimaisella otteella kirjoitettu tarina ja
hieno äänimaailma. Tarina tempasi mu-
kaansa alusta lähtien ja eteni loogisesti
eteenpäin. Mielenkiinto ei herpaantunut
kertaakaan. Todella upeasti toteutettu
näytelmä kylän omasta pojasta Taunosta
ja hänen elämän vaiheistaan. Jään odot-
tamaan mielenkiinnolla mistä tarinasta
saamme jälleen ensi kesänä nauttia!"

- Tiina Porkka-
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Pommituksesta selvinneet Tauno (Ilkka Muurman), Kaisa
(Susanna Korpela), Elna (Aino Harju) ja Matti (Eetu Tulkki).
Lähimpänä suurinta paukkua ollut Kaisa huomaa menettä-
neensä hetkellisesti kuulonsa.

Rantakäräjillä Pentti (Pentti Järviö), Urho (Jarkko Korpela), Niilo (Risto Muurman) sekä Vihtori (Arto Tulkki) turisemassa
mm. Taunon lähdöstä Amerikkaan.

Kekkonen (Juha Kajosvaara) ja Olavi V (Pentti Järviö)
kohtaavat toisensa. Taustalla kruununprinssi Harald (Ee-
tu Tulkki) sekä Norjan hiihtoliiton edustaja (Aino Harju).

Kylänmäen muijat Lyyti (Marja Taari), Elna (Aino Harju), Tyyne (Eeva Salasto), Manta (Tarja Porkka) ja Elli (Marjatta Kor-
pela) laulamassa virsiä töiden ohessa.

VALOKUVAT: NIKO SAKKO
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ANNI ARENIUS:

MÄNTLAHTI ROKKAA JA HUMPPAA

Sain osallistua viime kesänä työharjoittelijana
Rantaintuvan musiikkitapahtumaan. Kokemus oli
media-alan opiskelijalle opettava, opin miten pal-
jon onkaan alkuvalmisteluja ja opin paikallisesta
musiikkikulttuurista.

Esiintyjiä ja sponsoreita en olisi löytänyt ilman
ystävien ja kyläläisten apua. Kiitos heille. Bändejä
alkoi löytyä enemmän kuin luulimme päivään
mahtuvan. Se päivän nimessä luvattu ”Mäntlah-
ti rokkaa ja humppaa“ ei kuitenkaan toteutunut,
olisi pitänyt toimia nopeammin sen luvatun van-
han tanssimusiikin suhteen. Siitä tuli jälkikäteen
kyselyjä: Missä se humppa oli?

Festaripäivä alkoi jo varhain klo 13.00 helteisessä
heinäkuussa, kun vain muutama kuuntelija oli eh-
tinyt paikalle. Kaunasin Kuu on akustinen kitara-
duo Kotkasta, lauloivat suomeksi.

Siitä jatkoi Trio Horsmankukat, kioskin ko-
koisia, karvaisia miehiä. Trion ohjelmistossa oli
mm. Irwinin hittejä syntikalla ja rummuilla säestet-
tyinä. Solistin äänikin oli kuin Irwinillä. Osuva nimi
bändillä.

Duo Nestorsista oli vain yksi Nestori paikal-
la. Laulelmia akustisella kitaralla suomeksi ja
englanniksi.

Sitten tuli pidempi tauko. Korpelan Tatu vaadittiin
lavalle esittämään yksi bravuureistaan, Lavin Si-
lakka-apajat. Sähkökatkos yllätti, vai yllättääkö se
enää Mäntlahdessa? Ihan kuuluisi kylän elä-
mään vähän väliä. Tatulta jäi se Mäntlahden jenk-
ka esittämättä. Ehkä ensivuonna.
Seuraavaksi Tapio Pyrhönen kokoonpano tarjo-
si hienoja rumpu/kitaracovereita mm. Iron Maide-
nin Trooperista ja Walking in the air-kappaleista.

AUKEMAN TEKSTI , VALOKUVAT JA TAITTO ON TOTEUTETTU ANNI ARENIUKSEN HARJOITTELYTYÖNÄ LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTOLLE.
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SIRU AHOPELTO:
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KALAHERKKUJA JA SOULIN SYKETTÄ

Kesällä 2013 onnistuneen läpimurron tehnyt satama-
festari Fish and Soul viihdytti yleisöä jälleen heinäkuus-
sa. Virolahti-viikko sai komean päätöksen pitäjän par-
haalla paikalla Klamilan satamassa, kun ensin juhlittiin
kalaa soulin sykkeessä ja seuraavana päivänä kaikui-
vat ylistyslaulut Hapanvellille. Festarin ohjelma oli to-
della monipuolinen ja ulottui laidasta laitaan: luennolla
kuultiin painavaa asiaa Suomenlahden tilasta ja ilta
päättyi riemuisaan bilemeininkiin. Jokainen kävijä löysi
taatusti itselleen mieluisaa tekemistä ja hyvää suuhun-
pantavaa.

OHJELMALAVA PURSUI ENERGIAA

Ohjelmalavalle kipusi ensimmäisenä Cheerdance –ryh-
mä ja energistä menoa jatkoivat Virolahden Musiikkiyh-
distyksen bändikurssilaiset opettajansa Antti Halmeto-
jan johdolla. Pelle Positiivi viihdytti, nauratti ja huudatti
ylen innokasta lapsiyleisöä, jolle löytyi tapahtumasta
runsaasti muutakin puuhaa: askartelutyöpajoja, pomp-
pulinna ja kasvomaalausta.

Edellisvuoden suosikkeja nousi lavalle toistamiseen.
Kylän omien poikien Koukin Kuoro esitti ikivihreitä taa-
tulla rempseällä ja yleisöön menevällä otteellaan. Britti
Daz Mason tulkitsi soulin klassikoita takuutyylikkäästi.
Paikallista osaamista edustanut Blue Balls –bändi päät-
ti alkuillan ohjelman vahvoihin rocktunnelmiin. Iltaoh-
jelma alkoi Kosmotet –yhtyeen nuorten muusikoiden
huippuesityksellä, josta ei puuttunut mitään: jazzklassi-
kot, soul ja groove soivat sulassa sovussa. The Soul
Solution nostatti tunnelmaa tutuilla soul-tulkinnoilla,
joissa Tea Tähtisen upea ääni pääsi oikeuksiinsa. Pan-
kin räjäytti kuitenkin tuttuakin tutumpi Osmo´s Cos-

mos, joka sai yleisön alkutahdeista lähtien liikkeelle ja
saatteli lämpimän kesäillan huikeaan loppuun super-
kuun loisteessa.

KALARUOKAKISASSA KUNNIAMAININTA

Ensimmäistä kertaa järjestetty kalaruokakilpailu ei saa-
vuttanut räjähtävää suosiota. Ainoan osallistujan Jallo
Malmin herkulliset kala-pekonipullat saivat tuomaristol-
ta kunniamaininnan. Kisan vähäisestä menestyksestä
huolimatta järjestäjät ja tuomaristo päättivät yrittää ki-
saa ensi kesänä uudelleen. Mukaan toivotaan monen-
laisia kalaruokia ja luovaa otetta ateriakokonaisuuksien
muodostamisessa. Suomen kesän herkulliset ja laaduk-
kaat raaka-aineet suorastaan huutavat pääsyä mukaan
ensi kesän kisaan. Talven aikana on hyvä hioa parhaat
reseptit kilpailukuntoon! Tässä Jallon hienoa esimerk-
kiä muille:

Kala-pekonipullat

500 g kalafilettä
100 g pekonia
sipuli
tilliä
2 kananmunaa
mausteita ja suolaa maun mukaan

Ainekset jauhetaan tehosekoittimessa ja muotoillaan
pihviksi sekä paistetaan molemmin puolin. Kastikkeek-
si sopii HP Sauce tai kermaviili, johon on pilkottu tuo-
retta tilliä sekä kevätsipulin varsia.

Fish & Soul sai yleisöä liikkeelle jopa 4000 kävijän ver-
ran. Päiväkävijöistä moni saapui vielä illalla uudestaan.
Paikalle tultiin paitsi festaribussilla kaukaa idästä, myös
viimevuotista useammin veneillä. Sataman laiturissa

FISH AND SOUL 2014

Kalaruokakisan tuomaristo: Velkka, Sisko, Vappu ja
kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Sari Rasi.

Bändikurssilaiset estradilla

VALOKUVAT: SIRU AHOPELTO



nähtiin myös uusi tuttavuus, kata-
maraani C-Adventure juhlaliputuk-
sessa. Vesijetit saivat kovaa kyytiä
ja Charlotten risteilyt olivat jälleen
suosittuja. Kalanmyyjiä oli paikalla
viimevuotista enemmän ja valikoi-
ma oli monipuolinen.

Fish & Soul on löytänyt paikkansa
ja yleisönsä. Tämän havaitsi myös
Kehittämisyhdistys Sepra ry, joka
palkitsi huhtikuussa järjestetyssä
gaalassaan Pro Kelkkaniemen
Fish&Soulin koko kuusivuotisen
hankekauden onnistuneimmaksi
kehittämishankkeeksi. Onnittelut
menestyksestä ja intoa myös tule-
vien vuosienkin varalle! Jotta ta-
pahtuma saadaan säilymään tuo-
reena ja elinvoimaisena, tekijöitä ja
talkoolaisten auttavia käsiä tarvi-
taan rutkasti lisää. Mukaanpääsyn
voi varmistaa jo nyt ilmoittautumal-
la mukaan osoitteessa www.fis-
handsoul.fi ! Sivustoa ja facebookia
kannattaa myös seurailla ensi vuo-
den tapahtuman tiimoilta.

Siru Ahopelto
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Osmo´s Cosmos takasi bilemeiningin

Kala-pekonipullat
VALOKUVAT: SIRU AHOPELTO
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Juon terassilla teetä

Hepokattien iltasoiton aikaan
juon terassilla teetä,
koira vieressäni ulisee unissaan,
lepakko lepattaa pihan yli.

Ruumiini on raihnainen,
näkö, kuulo, jalat pettävät,
mutta en valita,
elämä harvoin on näin mukavaa.

Aurinko laskee, ilta hämärtyy,
odotan kuuta.
Enemmistä iloista ei nyt väliä.

PIRKKO SORANTA:

JUON TERASSILLA TEETÄ



RANNANTAIKAA... Numero 3 2014 ELOKUU Sivu nro 19

Syksy

Syksyn lehdet puista putoo
hallayö usvaa kutoo
pudottaen lehdet puun.

Kukat lakkaa kukkimasta
metsä marjoja antamasta
sienet vielä nostaa pään
linnut lähtevät etelään.

Ruskan värit maisemassa
kauneudesta kertomassa,
auringon säteet loisteensa luo
kirkastaen värit nuo.

Tähtitaivas yöllä hohtaa
kuun silta valon johtaa
syksyiltaan pimeään.

VAPPU HARJUMAASKOLA:

SYKSY

VALOKUVA: VAPPU HARJUMAASKOLA



ILKKA AHMAVAARA:

OODI OODILTA POIS
15 YLISTYSLAULUA MÄNTLAHDEN RANTAITUVALLA EKSAKTISTI

OODI ITSENÄISYYDELLE
(21.5.2014 22:56:31, keskiviikko, +13/+24)

Ihminen on itsenäinen olento, joka tekee omat valin-
tansa itsenäisesti, myös manipuloituna.

OODI KOTIKYLÄLLE
(4.6.2014 15:29:12, keskiviikko, +15/+27,5)

Hymyn loistaessa päältä
paistaa irvistys sisään.

OODI AJALLEMME, BIG DATALLE
(5.6.2014 1:41:09, torstai, +12,5/+29)

Kokoajan hautautuu meidän tietomme,
umpsukkeloon menee,
datapilviin, avaruuksiin hukkuu.
Arkeologien hommaa on oleva
tietomme selville saaminen, joskus,
kauan sitten, kun niin pitkälle ovat
päässeet.

OODI 2000 LUVUN TIETEELLE
(6.6.2014 18:01:33, perjantai, +14/+27,5)

Prologi: ”Nykyään on vallalla sellainen käsitys, että fy-
siikan lait ovat ihmisen toiminnan aiheuttamia, jos jo-
ku toista väittää, syytetään häntä denialistiksi ja tie-
teen vääristelijäksi.”
-
Valistuksen ajan hengessä me tiedämme
ettei Jumala luonut fysikaalisia tosiasioita
vaan ihminen.
Maasta tuli pallo, ilmastosta lämpenevä,
hiilidioksidista elämän
synnyttäjä ja tuhoaja!

Vaviskaa denialististit, vaviskaa,
sillä kieltäjien jäljet ovat lyhyet!

Vain ihminen kykenee totuuteen,
vain ihminen säätää
todellisuuden toimintatapaa,
sillä vain ihminen sen on keksinyt!

Matemaattisfyysinen eksakti tiede ei kavahda

kieltäjiään:
piiloutukaa tai jatkakaa julistustanne,
laulakaa kuorossa tai yksin totuuttanne,
hirttäytykää vaikka historian hirttonaruun
siihen hiilidioksidista punottuun;
sankarinne seppelöidään, muumioidaan, unohdetaan,
mutta todellisuuden toimintatapa
jatkaa kulkuaan.

(Erään Edgar Allan Poen toistaiseksi Suomen kielelle
kääntämättömän runon innoittamana)

OODI MAAILMAN PELASTAMISELLE
(8.6.2014 16:50:43, sunnuntai, +8/+20)

70 luvulla laulettiin:
”Sillä maailma hukkuu paskaan
ja me vain luemme lehtiä.”

80 luvulla Pelle lauloi:
”Teevee on kuin veesee
sen ulosteet pahalle haisee
Ei tarvitse kuin nappia painaa
niin paska lentää aina..”

Nyt 2000 luvulla maailma on hukkunut paskaan
ja yhä me vain luemme lehtiä,
ehkä me vielä odotamme sitä jännää hetkeä
kun maailma kelluu
paskassa?

OODI URHEILULLE
(16.6.2014 19:39:06, maanantai, +7/+20)

Urheilu on aktiivista kuluttamista ja passiivista pake-
nemista, ihanteellista toimintaa suurilta joukoilta niin
hallinnon kuin talouselämänkin kannalta.

OODI JUHLAPYHILLE
(19.6.2014 21:06:01, torstai, +7/+19)

Aina olen ollut juhlapyhinä paikalla juhlimatta miten-
kään, katellut vaan kun tulevat, häsläävät jotain äly-
töntä, menevät, jää vain pakokaasun tuoksu ja roskia,
siistiä.
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OODI IKKUNALLE
(19.6.2014 22:44:48, torstai, +7/+19)

Katselen
sivistyksen
aukosta
ulos.

OODI SATEEN SATTUESSA
(29.6.2014 22:20:13, sunnuntai, +5,5/+16 )

Sataa, sataa, ovat linnut viluissaan
laulamatta,
on ollut sateinen päivä ja tuulee,
tulee sateinen yö. Siis sataa,
sataa pitkään.
Näkymä ikkunassa hämärtyy ja sataa,
sataa veden äänet avonaisesta ikkunasta,
soivat, täällä sisällä,
ei tuule.
Minä yksin olen sisällä lämpimässä
kuin kartanon herra.

OODI SÄKEIDEN VOIMALLE
(5.7.2014 02:15, lauantai, +11,5/+21,5)

Kuullostaa ihan siltä kuin kellot
soisivat onnea,
soisivat onnelliset kellot
onnea suvaiten,
eivät suitsisi onnea,
suvaitsisivat
onnea maan äärestä ääreen
ja soisivat
onnen.

OODI MILITARISMILLE
(18.7.2014 23:25:27, perjantai, +12/+24,5)

Punainen kehys, keltainen tausta, teksti musta:
Siviilialue,
militaristeilta
pääsy kielletty.

OODI KÖBÄLLE
(24.7.2014 1:34:58, torstai, +15/+29)

Suussa teknikon tekemät hampaat.
Tähystäjän silmillä silmälasit.
Jaloissa hidas, aikaileva askel.
Käsillä olut tölkki sentään,
toki vain pilsneriä.
Naiset yhä viehättäviä, mutta penis
amputoitu.
Totisesti,
ei ole Kööpenhamina kuin ennen.

OODI RAHALLE
(10.8.2014 19:40:47, sunnuntai, +11,5/+28,5)

Rahalla ei ole mitään matemaattis-fyysisen eksaktin
tieteen arvoa, se on humanistisen arvomaailman mitta,
samaan tapaan kuin Jumala, ja käyttäytyy yhtä oikuk-
kaasti.

OODI PAKOTTEILLE
(17.8.2014 21:01:31, sunnuntai, +11,5/+23)

Kannatanko pakotteita on yhtä absurdi kysymys kuin
kannatanko tuulivoimaa. Olen oppinut luultavasti vä-
hän luvattoman pitkäksi venähtäneen elämäni aikana,
ettei täällä yhteiskunnalle ylen hyödyllisten eläinten
miehittämällä planeetalla koskaan tehdä järkeviä pää-
töksiä, koska ei tiedetä mikä on järkevä päätös, ei ole
aikaa tutkia, vaan on tehtävä nopeasti jotain, näin ai-
nakin pysytään asian ytimessä. Tämä ei ole moite
vaan tosiasia.

Jos minun henkilökohtaisella kannallani taas olisi jo-
tain merkitystä, olisi se toki se, etten kannata pakottei-
ta, en tuulivoimaa, en ylipäätään minkään muotoista
sotaa ratkaisuna mihinkään, mutta lienee sanomatta-
kin selvää, ettei tällaisella unenomaisella näkemyksellä
ole jalansijaa todellisuudessa, joten näen koko kysy-
myksen asettelun absurdina. Valitettavasti, jos näin so-
pii sanoa.

OODI VOIMALLE
(17.8.2014 23:54:33, sunnuntai, +11,5/+23)

Muistan voimapaikan, jonne kannattaa mennä istu-
maan nurmelle puun alle hetkeksi, jos haluaa tietää,
miltä tuntuu olla paheksuttu.

RANNANTAIKAA... Numero 3 2014 ELOKUU Sivu nro 21

TUSSIPI IRROS: ILKKAAHMAVAARA 1 974, HELSINGIN KALLIOSSA



Ensimmäinen kesä on ollut asiakas-
määriltään vaihteleva, selvästi au-
rinko on saneleva tekijä tällaiselle
kesäpaikalle. Alkukesä oli todella
sanoisinko "talvinen" paras työvaa-
te oli toppahousut ja villapaita. On-
neksi heinäkuu antoi kesän oikeasti
tulla ja sen myötä asiakkaat.

Alkukesän tapahtumat oli selvästi
ilmojen armoilla, niistä mieleen par-
haiten nousee äitienpäivälounas, jo-
hon osallistui mukavasti äitejä per-
heineen. Juhannus veti kokkoineen
rannan täyteen ihmisiä, jos olen oi-
kein ymmärtänyt edellisestä kokos-
ta oli jo aikaakin. Juhannustanssit
tanssittiin Minna ja Harri Saksan
tahdittamana.

Kesämarkkinoilla on käynyt kivasti
väkeä ja satamakirppiskin toi mu-
kavasti väkeä myös meille. Karao-
keillat Tina Visurin vetäminä olivat
todella tykättyjä ja eikä ihme, sillä
laulajat ovat aivan ykkösluokkaa ja
sen myötä illat mielenkiintoisia ja
mukavia.

Kesän "kuumin" tapahtuma oli tie-
tysti Fich & Soul tapahtuma, jossa
väkeä riitti tiskien toiselle puolelle
mukavasti. Tässä tapahtumassa
päästään asian ytimeen; yhteistyö-

hön! Sen merkitys on aivan kiista-
ton etenkin tällaisten tapahtumien
järjestämisessä, onneksi olkoon ja
kiitos kaikille järjestäjille!

Kesä on ollut "opettelua" vähän kai-
ken suhteen ja parhaaksi opettajak-
si ja vahvuudeksi on noussut pai-
kallisten ihmisten tuki ja tietämys.
Eri toimijat ovat myös auttaneet

meitä todella paljon ja eri yritysten
kanssa toimiminen on kokoajan
vahvistunut.

Klamilan satama on mahtava paik-
ka, sinne on mahdollista tehdä
kaikki palvelut yms. mitä hyvä vie-
rasvenesatama tarvitsee, kyse on
siitä miten asiakkaita palvellaan,
jotta he laittavat hyvän "puskara-
dion" kiertämään ympäri Suomea
ja miksei myös naapurimaihimme!

Moni on kysellyt ensi kesää, siihen
voidaan sanoa, että tulossa ollaan
mutta millaisella toimintamallilla,
sen pähkäilyn teemme talven aika-
na Ruoka ja juoma tulee oleman
kaiken alku ja juuri, mitä muuta ?
Jää nähtäväksi!

On kiitoksen aika,
teemme sen nöyrästi ilolla ja kaikil-
le!
Ensi kesään;
yhteistyöterveisin Jarmo, Seppo ja
Marita
Sataman baari, Klamia,
www.satamanbaari.fi

MARITA NIEMI:

KESÄ SATAMAN BAARISSA
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Sataman baarin keittiömestari Seppo Tuomikoski helteen ytimessä.



LAILA POELMAN:

KIITOS KESÄSTÄ!

Kesä mennyt on ja syksy saapui.
Meidätkin erottaen, haikein mielin
Paussi-kioski suljin.
Kesän hauskat muistot mieleeni jäävät,
kun tarinakammarissa maailma parannettiin,
ja tietenkin muisteltiin entisiä "hyviä aikoja".
Kiitän teitä kaikkia ihanasta kesästä
ja kannatuksesta, ja pysykää
terveenä!
Suuret kiitokset Merville ja Tarjalle hyvistä neuvoista ja avusta!

Mäntlahdessa 26.08. 2014, Laila Poelman

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA
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MERVI HYPPÄNEN:

NUORISO MUUTTAA
KLAMILAN TERVEYSTALOLLE

Klamilan uuden koulun valmistuttua
siirtyivät kansalaisopiston toiminnot
Pyölintalolta sinne ja talon kohtalo
jäi avoimeksi. Pyölintalo on ollut Kla-
milan nuorison kokoontumistilana
yli 40 vuotta, talolla on toiminut
mm. Klamilan vapis. Talon alakerta
on ollut Klamilan voimanostajien
käytössä. Alakerran harrastetilat
ovat kylmät ja kosteat, keväisin saat-
toi nurkassa olla kaksikin senttiä vet-
tä.

Klamilan uudelle koululle ei
suunniteltu tiloja nuorison käyttöön,
joten tilat nuorisotoimintaan täytyi
etsiä muualta. Yhtenä vaihtoehtona
mietittiin vanhan Sadetakki- ja suksi-
sauvatehtaan tiloja, mutta tilat kaipa-
sivat remonttia. Joulukuussa 2013
Virolahden sivistyslautakunta päätti,
että Klamilan nuorisolle varattaisiin
tilat tyhjilleen jääneestä Terveysta-
losta. Loppukesästä tekninen lauta-
kunta ja kunnanhallitus tekivät lo-
pulliset päätökset Terveystalon tilo-
jen avaamisesta nuorison käyttöön.

Museotie 1931:ssä sijaitseva kaksi-
kerroksinen Terveystalo rakannettiin

ruotsalaisilta saaduilla lahjoitusva-
roilla vuonna 1949. Rakennuksen
ala- ja yläkerran välisessä portaikos-
sa on taulu, jonka laatassa maini-
taan lahjoittajan olevan Norrbärke
Smedjebacken kunnasta. Talossa
toimi viimeksi päiväkoti, joka muutti
uuteen Päiväkotiin koulun yhteyteen
tammikuussa 2014. Rakennus, jon-
ka rapistunut savupiippu on korjattu,
lämmityskattila vaihdettu ja katto
uusittu lähivuosina, jäi tyhjilleen.

Voimanostajat olivat ensim-
mäiset taloon muuttajat. He siirsivät
talkoilla välineensä Pyölintalolta Ter-
veystaloon lauantaina 30.8. ”Voima-
saliksi” on varattu talon ensimmäi-
sestä kerroksesta eteinen ja yksi iso
huone, jossa on talon korkein huone-
korkeus. Pojat ovat tyytyväisiä uusiin
tiloihin. Huoneet ovat korkeat ja va-
loisat ja mikä parasta, talossa on il-
mastointi.

Hyvin ovat pojat Pyölintalon
alakerrassakin harjoitelleet. Pauli
Kouki on voittanut useita palkintoja
Penkkipunnerruksessa. Viimeisin
mestaruus tuli Suomen mestaruuski-
soissa Lopella 17.8. penkkipunner-

ruksen K 66 kg avoimessa miesten
sarjassa tuloksella 157,5 kiloa. Penk-
kipunnerrus on yksi voimannoston
kolmesta liikkeestä. Punnerrus suori-
tetaan erityisellä penkillä selällään
maaten siten, että rintakehä on kaa-
rella ja hartiat ja pakarat ovat penk-
kiä vasten ja jalkaterät koskettavat
maata.

Alakerran muut tilat jaetaan
4H:n, partiolaisten ym. kerhojen se-
kä Klamilan vapiksen kesken. Ta-
loon tulee mm. huone konsolipelien
pelaamista varten sekä toinen huone
musiikin kuunteluun ja television
katseluun. Tarvittavat laitteet siirre-
tään syksyn aikana Pyölintalolta.
Yläkerran isoon huoneeseen tulee
biljardipöytä, mikäli se saadaan
mahtumaan portaista ja ovista.

Virolahden kunta antaa tilat
nuorison käyttöön ja huolehtii tilojen
lämmityksen, sähköt ja perussii-
vouksen. Käyttäjät itse ovat vastuus-
sa omasta toiminnastaan.

Mervi Hyppänen

Tuore suomenmestari Pauli Kouki (vas) purkamassa vanhan salin irtaimistoa, sekä muita salilaisia kantamassa vermeitä
uusiin tiloihin.

VALOKUVAT: ANNI ARENIUS
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Terveytalon portaikosta löytyy yhä Norrbärken seutuja kuvaava taulu.

Pyölintalo rakennettiin 60-luvun puolivälissä
Työväenyhdistyksen toimesta.

Terveystalo rakennettiin v. 1949 lahjoitusvaroin.

Talkooväkeä siirtämässä voimanostajien välineistöä Pyolintalolta Terveystalolle. VALOKUVAT: ANNI ARENIUS



ILKKA AHMAVAARA:

ODOTETTAVISSA VAROITUKSIA
SÄÄSTÄ

Ilmatieteenlaitos varoittelee yhä
ahkerammin milloin mistäkin sääil-
miöstä aivan toiseen malliin kuin
koskaan aikaisemmin, taustalla tie-
tysti syvä huoli ilmaston lämpene-
misen vaikutuksista säähän, vaikka
ilmasto ei toisaalta ole viimeiseen
noin 20 vuoteen lämmennyt mil-
lään mittarilla (kuva1).

Kun lämpeneminen on pitänyt
paussia, on suurimmaksi huolenai-
heeksi nostettu poikkeavat sääil-
miöt. Kansainvälinen meteororolo-
ginen instituutti keksi melko lailla
hatusta vedetyn raportin, jota laa-
jasti uutisointiin, että raportoidut
poikkeavien sääilmiöiden aiheutta-
mat tuhot ovat lisääntyneet valta-
vasti. Valitettavasti raportissa ei oltu
huomoitu lainkaan väestönkasvua,
ja toisaalta säätuhojen määrä ei pe-
rustunut mihinkään tilastotietoon,
vaan eri järjestöjen raportointiin,
siis raportoinnin lisääntymiseen il-
mastotuhoista (kuva2).

Tutkimustietoakin olisi ollut
käytettävissä, tosin sen valossa ih-
minen valtavasta väkiluvun ja ra-
kennuskannan lisääntymisesta huo-
limatta on onnistunut välttämään
sääilmiöistä aiheuvat tuhot infra-
struktuurillaan, ne ovat useiden eri
tutkimusten mukaan vähentyneet
reilusti (kuva3).

Maapallolla ei ole gloobalia vuode-
naikaa, vuodenajat ovat sen alueel-
lisia ilmiöitä. Kun pohjoisella pal-
lonpuolistkolla on kesä, on eteläi-
sellä pallonpuoliskolla talvi ja päin-

vastoin. Kun ilmastonlämpene-
misuutista ei muuten saada kasaan,
keksitään valita esimerkiksi yksittäi-
nen kuukausi, viimeksi kesäkuu, et-
tä se oli globaalisti lämpimin, tai ai-
nakin neljänneksi lämpimin kesä-
kuu, mittausdatasta riippuen.

Yksittäinen vuodenaika tai
kuukausi on globaalissa ilmastoda-
tassa lähinnä satunnainen poimin-
ta, sillä globaali luonto ei noudata
kalenteria. Viime kesäkuu ei glo-
baalissa katsannossa ollut millään
muotoa lämmin, jos sitä vertaa
lämpötilan kokonaiskehitykseen
maapallolla (kuva1).

On vain onnekas sattuma, et-
tä jokin tietty ajanlaskumme mukai-
nen kuukausi sattuu olemaan eri-
koisen lämmin globaalisti, täytyy
vaan odotella milloin saamme tu-
loksia islamilaiselta kalenterilta, tai
vaikkapa kuuluisalta Maya kalente-
rilta yms. Ja mimmoisia ennätyk-
siä on luvassa kun supertietokone
etsii kaikki yksittäiset kuukauden
päivät, tunnit..

Onko tehokkaan tiedonvälityksen ja
datan laskennan aikamme seurausta,
että ihmisten turvallisuudesta vastaa-
vat tahot löytävät omalta alaltaan
uusia uhkia ja varoituksen aiheita vain
tullakseen olemassaololtaan (ja rahoi-
tukseltaan) paremmin perustelluiksi,
tätä voi kysyä.

Ainakin Ilmatieteenlaitos tuntuu
rummuttavan jonkinlaista rahasam-
poa asiassa. Kesällä kuultiin monta
kertaa päivässä monen kirjavia va-
roituksia joka päivä helteestä, tuka-
lasta helteestä ja erittäin tukalasta
helteestä. Tuli vaikutelma, että ku-
lunut kesä oli toden totta harvinai-
sen kuuma, (kuva4) vaan eipä to-
den totta ollutkaan, aiemmin ei vain
helteistä varoiteltu joka päivä ja
näin massiivisesti.

Onneksi Ilmastovaroituksille on vie-
lä oma paikkansa radio ja tv lähe-
tyksissä, säätiedotukset, etteivät ne
sentään katkaise lähetystä, kuten
pelastusviranomaisten ”kohta seu-
raa tärkeä tiedote” varoitus, jolla
kerrotaan koko kansalle, että Kietä-
vänkutveleella on luultavasti nähty
Hepokatti maantiellä poikittain.
Mutta ehkäpä jo ensi kesänä saam-
me kesken Lauantain toivottujen
keskittyä valtakunnallisesti kuunte-
lemaan erittäin vakavaa säävaroi-
tusta: Ähtärin pehtoorin pihalla mi-
tattu +41,2 astetta äärimmäisen tu-
kalaa hellettä, ähtäriläisiä ja Ähtä-
rissä asioivia kehotetaan välttä-
mään liikkumista ilmastoimattomis-
sa tiloissa.

Varmastikin odotettavissa on lisää
varoituksia: syksyllä raivoisista tuu-
lista, ennätystulvista, talvella varoi-
tuksia liukkaan sään, erittäin liuk-
kaan sään ja äärimmäisen liukkaan
sään asteikon mukaan, sekä tietysti
poikkeuksellisista ääripakkasista ja
sään jumalan sanansaattajasta Tal-
viukkosesta, keväällä sitten taas uu-
det kujeet tulvia unohtamatta.

Ja tavanomaisesta tai keskimääräi-
sestä poikkeavaa on oleva aina, ka-
vahtakaa!

Rantaituvalla on menossa kahdek-
sas vuosi vuorokausilämpötilojen
mittausta ja tilastointia ja niissä ei
näy minkäänlaista signaalia paikal-
lisilmastomme lämpenemisestä, ai-
nakaan tähän astisesti. Tilastoja voi
tutkia nettisivuillamme osoitteessa:
http://www.saunalahti.fi/rantai/

Ilkka Ahmavaara.
ilmastonmuutoksen jalanjäljillä
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Käytettyjen kuvien linkit:
Kuva 1.
http://wattsupwiththat.com/2014/09/04/global-
temperature-update-no-global-warming-for-17-
years-11-months//
Kuva 2.
http://www.theguardian.com/environment/b-
log/2014/jul/14/8-charts-climate-change-
world-more-dangerous
Kuva 3.
http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2014/08/il-
mastonmuutos-tappaa-aiempaa-
enemman.html
Kuva 4.
http://rantai.pp.fi/lehdet/hetu.jpg

Kuva 1.

Kuva 2. Kuva 3.

Kuva 4.
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Siitä on nyt tasan kaksitoista kuu-
kautta kun muutin Tukholman tun-
temattomaan missä minua odotti
tutkinto sosiaaliantropologiassa
Tukholman yliopistossa. Saavuin
perille, jätin tavarat silloiseen
kämppääni Farstassa ja lähdin koh-
ti IKEA:aa, missä pyörin hämmäs-
tyneenä ruotsin kielen maailmassa.
Viiden kuukauden ajan kävelin Tuk-
holman katuja pitkin pilke silmäkul-
massa nautiskellen historiallisen
kaupungin koristeellisista raken-
nuksista ja puistoista. Opiskelu su-
jui hyvin, opin valtavasti, pää täyt-
tyi ajatuksista, ja tulevaisuuden
haaveet tarkentuivat. Mutta ennen
haaveiden toteuttamista oli lähdet-
tävä kohti valloittamatonta Irlantia,
missä minua odotti kevään luku-
kausi Maynoothin yliopistossa kak-
sikymmentä kilometriä Dublinista
länteen.

Siitä on nyt siis tasan seitsemän
kuukautta kun istuin Tukholman
lentokentällä ja odotin lentoani koh-
ti Irlantia. En tiennyt mitä odottaa,
olin kyllä Irlannissa käynyt, mutta
siitä oli jo monta vuotta. Minua oli
vastassa kentällä Nuala-äiti, joka oli
minun irlantilainen vuokraemäntä-
ni, ja jonka tunnistin ainoastaan pu-
naisesta lyhyestä tukasta. Ihana ih-
minen, niin avoin ja sydämellinen,
ominaisuudet joita voi luokitella
myös tyypillisesti irlantilaiseksi.
Maynooth oli mahtava kokemus, ta-
pasin niin monta erilaista ihmistä,
kaikki peräisin maailman kaukai-
semmista kolkista ja kulmista.
Asuin itse kolmen intialaisen ja yh-

den suomalaisen opiskelijan kans-
sa, ja voin sanoa, että oli mielen-
kiintoista yhdistellä näiden maiden
kulttuuriset tavat ja kulinaariset tra-
ditiot yhteen. Kyllä, Irlanti oli mah-
tava kokemus, ja olen erittäin onne-
kas, että saan palata siihen maahan
vielä muutamaksi kuukaudeksi
marraskuusta lähtien.

Keväällä Irlannista Suomeen. Siitä
on nyt kolme kuukautta kun pala-
sin takaisin Mäntlahteen kesä rin-
nassa täynnä työintoa ja matka-
suunnitelmia! Kesä menikin sitä
vauhtia, että toissapäivänä varasin

jo taas liput Tukholmaan aloitta-
maan kolmatta lukukautta Tukhol-
man yliopistossa. Mitä minulla on
edessä on vielä mysteeri, ainakin
Tukholmassa asustelua ja talvella
tutkimustyötä Irlannissa, ja toivon
mukaan valmistujaiset kesäkuussa
2015. Mutta mitä muuta, ken tie-
tää? Eli jääkööt kysymys vastaa-
matta, missähän ollaan kahdentois-
ta kuukauden päästä, sen näkee
sitten. Kaikki on mahdollista!

Sanna Poelman

SANNA POELMAN:

MIHIN KUUKAUDET KULUIVATKAAN?

Carrauntoohill:in Devil's Ladder-kohta

Kevään ensimmäiseen aurinkopäivään kuuluu ihanat kämppikset,
musiikki ja jalkapallo talomme etupihalla.

Retkeilyviikonloppu Irlannin korkeimmalle vuorelle
Carrauntoohill.

VALOKUVAT: SANNA POELMAN
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Kesäisin meillä pyöri urheilukerho isoille ja pienille leik-
ki-pelikerho. Haka myös järjesti pesäpallokerhon kesä-
kuussa Klamilassa, tähän saimme ulkopuolisen vetä-
jän, Anniina Koson Vilniemeltä. Talvikaudet meillä pyö-
rii Tapiolassa kaksi kerhoa; yli ja alle 6 vuotiaille. Tä-
män lisäksi järjestämme talvisin hiihtokisat ja kesäisin
yleisurheilukisat. Talvisin myös ylläpidämme n.20km
pitkää latureittiä Hakan toiminta-alueella eli Riko, Katti-
lainen & Häppilä ja luistelukenttää Häppilän kentällä.
Haka rakensi talkoovoimin ja Sepran tuella Häppilään
hienon leikkikentän vuonna 2011 kaikkien käyttöön -
tervetuloa!

Yritämme saada mahdollisimman monia liikkumaan.
Alueellamme asustaa n. 50 lasta ja he lähtevät aktiivi-
sesti mukaan kerhoihin ja kisoihin. Haastavinta on saa-
da aikuisia liikkeelle. Nykyelo on niin hektistä, ettei lii-
kunnalle tahdo jäädä aikaa. Kuitenkin me kaikki tie-
dämme, kuinka tärkeää on pitää itsestään huolta! Ha-
ka tarjoaa jäsenilleen 2h kuntosaliaikaa Klamilan kou-
lulla, lisäksi koulun salissa pyörii vapaamuotoinen peli-
kerho, jossa myös vanhempia on mukana sähläilemäs-
sä ja jalkapalloilemassa lastensa kanssa.

Haka järjesti viime talvena mukavan laskettelu-
päivän Uuperin rinteillä kera opetuksen ja hyvän seu-
ran. Lisäksi hakalaiset ovat päässeet tutustumaan Ha-
minan jäähalliin ja luistelun saloihin. Viime vuonna Ha-
ka vei Klamilan eskarit jäähallille pelailemaan ja luiste-
lemaan, myös opetusta tarjottiin.

Kaksi kertaa on järjestetty Hakan hiki -tapahtu-
ma, johon on kaikilla vapaa pääsy. Juosten tai kävel-
len voi porukalla tai yksin kirmata kauniissa maalais-
maisemassa joko n.10km tai 4km reitin. Lopuksi tie-
tysti tarjolla mehua ja suolapalaa!

Seuran peli- ja urheilukerhoja on vetämässä ensisijai-
sesti Mira ja Marjo Piispa. Kerhot ovat pyörineet pari-
sen vuotta ja niissä on rento ja hauska meininki. Kunta
tukee kivasti kerhotoimintaa ja olemme käyneet paris-
sa koulutuksessakin.

Lapset nauttivat liikkumisesta ja energiaa riittää.
Myös ääntä! Olemme saaneet edullisesti vuokrata
Häppilän Tapiolaa kerhotoimintaan. Siellä on hyvät
puitteet pelailuun talvikeleillä ja tärkeintä, että paikka
on lähellä.

Suurin osa lapsista voi tulla paikalle omin avuin

pyörällä tai kävellen. Paikan hyvän sijainnin vuoksi
kerhot on haluttu pitää "kylillä". Tulevana syksynä saa-
nemme uuden kerhovetäjän, joka pitänee sählykerhoa
Klamilan koululla, uuden koulun hienossa salissa.

Seurassa on muutamia nuoria, jotka ovat olleet aktiivi-
sesti mukana kerhoissa ja kesällä aloittelivat pienten
lasten kerhon ohjaustoimintaa aikuisen rinnalla. Iha-
naa, että kerhoihin saadaan lisää aktiiveja! Talkoovoi-
min ja vapaahetoistyöllä pyörivä seuratoiminta tarvit-
see lisää tekijöitä, ettei toiminta kuormita vain muuta-
maa.

Tänä vuonna Hakalla on juhlavuosi. Seura täyttää 70
vuotta ja sitä juhlistettiin lauantaina 23.8.

Syksyllä taasen touhut jatkuvat!

Hakan puolesta,

sihteeri Marjo Piispa

MARJO PIISPA:

HÄPPILÄN HAKA ESITTÄYTYY

HAKA-OSASTO 70 VUOTTA
Haka-osasto täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja sitä
juhlittiin 23.8. Häppilän Tapiolassa suurella joukolla.
Juhlassa julkaistiin Jaana Kokkalan suunnittelema
Haka-osaston logo, kukitettiin vanhoja puheenjohta-
jia sekä muistettiin aktiivisia toimijoita, kultiin Vuok-
ko Ollin kirjoittama urheiluaiheinen runo sekä Mauri
Harjumaaskolan laulua ja nähtiin lasten liikuntaker-
hon ohjelmaa mm. Nitta Jaakkolan kirjoittama näy-
telmä.

Kahvinjuonnin lomassa oli mahdollista tutustua sei-
nille valokuvista ja lehtileikkeistä koottuun Haka-
osaston historiasta kertovaan näyttelyyn. Onnistu-
nut juhla päättyi The Other Bandin tahdittamiin
tansseihin.

Toimitus

Yleisurheilukilpailun osanottajat yhteiskuvassa.

Luistelupäivä kauniissa talvisessa säässä.

VALOKUVAT: MARJO PI ISPA



Tämän vuoden marraskuussa tulee
kuluneeksi 75 vuotta Suomen Tal-
visodan syttymisestä. Miehikkälän
Salpalinjamuseolle elokuussa tuo-
tettu kantaesitys Rajalla on kuun-
nelmanäytelmä, joka vie kuulijat
sodan syttymishetkiin 30. marras-
kuuta 1939.

Rajalla on kirjailija-rovasti Lauri
Leikkosen kirjoittama pienoisnäy-
telmä, jonka Leikkonen kirjoitti
henkilökohtaisten sotakokemusten-
sa pohjalta. Näytelmän henkilöhah-
mojen esikuvat löytyvät Leikkosen
joukkuetovereista, oman kylän mie-
histä ja ystävistä, joiden rinnalla tä-
mä kulki läpi Talvisodan. Näytel-
mätekstin kirjoittamalla Leikkonen
on tehnyt näistä miehistä tavallaan
kuolemattomia.

"Todella vaikuttava ja ainutlaatui-
nen kokemus; Koko toteuttamista-
pa oli koskettava; Aito asia kosket-
taa."

Rajalla -kuunnelmanäytelmää esite-
tään Salpalinjamuseolla su 21.9.
saakka lavastettuna telttakuunnel-
maesityksenä. Näytelmän on oh-
jannut Henni Kiri. Miehikkälästä esi-
tys siirtyy Klamilaan, jossa se esi-
tetään su 28.9. klo 15.00 Klamilan
kirkossa.

Lauri Leikkonen oli kaikkien tunte-
ma ja pidetty pappismies, joka toi-
mi Virolahdella kappalaisena vuosi-
na 1944 – 1951 ja kirkkoherrana
1951 – 1971. Klamilan kirkon ker-
hohuoneessa on vielä valokuva kir-
kon vihkiäisistä vuonna 1955. Ku-
vassa kirkkoherra Leikkonen istuu
eturivissä muiden arvovieraiden
kanssa.

Klamilan Kirkon Tuki ry järjestää
näytelmävierailun ja toivottaa Leik-
kosen näytelmän lämpimästi terve-
tulleeksi. Kirkon leidit tarjoavat kah-
via ja leivonnaisia n. tunnin ennen
esityksen alkua kirkon kerhohuo-
neessa. Kahvion tuotto, sekä osa
esityksen lipputulosta käytetään
kirkon hyväksi.

Henni Kiri

HENNI KIRI:

RAJALLA, KLAMILASSA 28.9.2014
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Ajankohtainen kuunnelmaesitys RAJALLA - Aito asia koskettaa.

LIPUT: 10/8 EUROA, LIPUNMYYNTI PAIKAN

PÄÄLLÄ 1H ENNEN ESITYSTÄ. LIPPUVA-
RAUKSET JA LISÄTIEDOT: P. 045 120 7
608/ S-POSTI: HENNIKIRI@GMAIL.COM

RAJALLA-TYÖRYHMÄ:
KIRJ. LAURI LEIKKONEN

OHJ. HENNI KIRI

ÄÄNITYS JA ÄÄNITUOTANTO TERO TAXELL

VALOSUUN. JA ÄÄNITEKN. RAIJA BERNITZ

MUSIIKKI MATTI TOIKKA

VALOKUVAT ANNI ARENIUS

ROOLEISSA: EVELIINA ARMINEN, KARI

SUOKNUUTI, TIMO HÄRMÄ, ANTTI LEHTI-
NEN, ATTE NOTKOLA, HANNU NIEMINEN,
OLLE TEPPONEN, LASSI ARMINEN JA

HENRI SAARAINEN.

PROJEKTIA TUKEMASSA: TAITEEN EDISTÄ-
MISKESKUS/KAAKKOIS-SUOMEN TAIDE-
TOIMIKUNTA, MIEHIKKÄLÄN KEHITTÄMIS-
SÄÄTIÖ, MIEHIKKÄLÄN MATKAILU- JA

MUSEOTOIMI JA ISKELMÄ-KOTKA

VALOKUVA: ANNI ARENIUS

Tiedote 8.9.2014:

MÖRKÖJEN YÖ TULEE TAAS!

VALOKUVA: VESA HOVI

”KUKA ON KOVIN – JENNA SÄIKKYLÄ!”
Tervetuloa pelonpäihitysseikkailuun!

Entinen nynny-Jenna Säikkylä on päättänyt nujertaa pimeän pelkonsa ja aikoo..

45MIN. SOVELTUU HYVIN 4 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE JA SITÄ ISOMMILLE TEATTERIVIIHTEEN
YSTÄVILLE

HAMINAN TATTERISSA 15.9. KLO 18.00
HAMINAN TEATTERISS 17.9. KLO 18.00

LIPUT: AIKUISET 9/8/7 EUROA, LAPSET 5 EUROA.
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MERVI HYPPÄNEN:

FRISBEE RATA KLAMILASSA !

Frisbeegolf, suomeksi kiekkogolf tai liitokiekkogolf, on
golfia frisbeellä. Pelin tavoite on sama kuin golfissa,
väylistä koostuva rata pyritään kiertämään mahdolli-
simman pienellä heittomäärällä. Fresbeegolfissa väy-
län pelaaminen aloitetaan avauspaikalta eli Teeltä heit-
tämällä avausheitto. Seuraava heitto heitetään aina sii-
tä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Väylä päät-
tyy, kun kiekko on maalikorissa, jonka jälkeen siirry-
tään seuraavan väylän aloituskohtaan. Näin jatketaa,
kunnes kaikki väylät on heitetty. Fresbeegolf radat ovat
yleensä 9 tai 18 väyläisiä.

Käytettävät fresbeetgolfkiekot voidaan jakaa kol-
meen ryhmään: pitkälle lentäviin draivereihin, lähesty-
miskiekkoihin sekä lyhyisiin heittoihin ja lähipeliin käy-
tettäviin puttereihin.

Heitto-otteet kannatta harjoitella ennen pelin aloit-
tamista. Heitto-otteita ovat rystysotteet, joita on kaksi
sekä kämmenote. Fresbeegolf ei ole voimalaji vaan
tekniikkalaji, jonka perimmäisenä tarkoituksena on pi-
tää hauskaa.

Lajia voi harrastaa joko yksin tai ryhmässä, 2-4 pe-
laajan ryhmä on ihanteellinen. Peli sopii sekä aikuisille
että lapsille, joten siitä voi tulla koko perheen yhteinen
harrastus.

Klamilan kalasataman läheisyyteen on Siru Ahopellon
aloitteesta talkoilla rakennettu yhdeksänväyläinen fres-
beegolfrata osana ProKelkkaniemi-hanketta. Mukana
rakentamisessa ovat myös Klamilan Veto ja Virolahden
kunta. Rata on rakennettu kunnan maille ja paikalliset
maansiirtofirmat ovat lahjoittaneet mm. heittopaikko-
jen sepelit.

Rata on vielä keskeneräinen, mutta sitä voi jo
käyttää. Kesän mittaa radalla onkin ollut lukuisia pe-
laajia. Väylämerkinnät vielä puuttuvat ja Teet ovat kes-
ken, mutta viimeistään ensi keväänä saadaan rata val-
miiksi. Sami Poimelan suunnittelema rata on helpohko
ja väylät par 3 väyliä eli Teeltä maalikoriin pitäisi selvi-
tä kolmella heitolla. Suunnitelmissa on rakentaa yhdek-
sän vaativampaa väylää lisää, jolloin rata laajenisi 18

väyläiseksi ja sillä voisi järjestää kilpailuja.
Rahoitusta väylän rakentamiseen on saatu Pro-

Kelkkaniemi-hankkeesta ja Virolahden kunnalta. Myyn-
nissä on mainostarrapaikkoja väylän korien yläosiin.
Tarrapaikan hinta on 100 euroa. Pelaaminen radalla on
ilmaista.
- Fresbeegolfradan sijainti on erinomainen, maisemat
ovat kauniit ja sataman palvelut lähellä, kehuu Risto
Kouki ja vinkkaa: - Kalasatama on loistopaikka yritys-
ten TYKY-päivän viettoon. Päivän voi aloittaa Fresbee-
golfilla, sen jälkeen mennä saunaan ja uimaan ja lo-
puksi Sataman baariin syömään.

Mervi Hyppänen
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Väylä päättyy maalikoriin. Risto Kouki esittelee
lähiheittoa, "putteria".

VALOKUVA: ANNI ARENIUS



VALOKUVA: VELI-MATTI KOUKI

Tee on hiekkalaatikko, josta ensimmäinen heitto suoritetaan. Kuvassa Erkki Kupari esitttelee, kuinka frisbeegolfiin voi
yhdistää myös Taijiin.
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Säännöt:

1. Pelin tarkoituksena on saada
Frisbee mahdollisimman pienellä
heittomäärällä aloituspaikasta
maalikoriin.
2. Avausheiton jälkeen kauimpa-
na korista oleva pelaaja jatkaa
ensimmäisenä.

Seuraava heitto suoritetaan siitä
paikasta, mihin edellinen heitto
pysähtyi. Heittämistä jatketaan
kunnes kiekko lepää maalikoris-
sa. Muista laskea heittosi.
3. Frisbeen irrottua kädestä, hei-
ton saa astua yli 10 m tai lähem-
pää suoritettu heitto on putti. Sitä
ei saa astua yli.

4. Väylä on pelattu loppuun, kun
Frisbee on maalikorissa.
5. Voittaja on pelaaja, joka suo-
rittaa radan pienimmällä määräl-
lä heittoja.
6. Ota huomioon muut radalla
liikkujat, äläkä roskaa aluetta.
7. Frisbeegolf on ns. Spirit-laji –
tärkeintä on pitää hauskaa!

(Esimerkki tuloskortista.)



KLAMILAN
KYLÄKIRKKO
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KLAMILAN
KYLÄTUPA ON
AUKI 3/7
Avoinna
ti-to klo 10-17.
Ma suljettu.

Su 21.9. Klo 10.00
messu, Anna Kinnunen,
Inna Heikkilä, tekstinluki-
ja Sirkka Nakari.

Se 28.9. Klo 15.00
Rajalla kuunnelma, ohj.
Henni Kiri.

Parittomien viikkojen tiis-
tai klo 12.00-13.00 Raa-
mattu tutuksi-lukuhetki
ja klo 13.00-14.00 Klami-
lan seudun lähetyspiiri,
kevään viimeinen kerta
20.5.

Parittomien viikkojen
keskiviikko klo 17.00-
18.30 raamattupiiri. Piiri
jatkuu poikkeuksellisesti
ma 13.1. 2014 klo 13.
Siitä eteenpäin 29.1. pa-
rittomien viikkojen keski-
viikkona.

Parillisten viikkojen tiistai
klo 12.00-14.00 diakonia-
kerho, alkaen 2.9.

Tiistai klo 9.00 -11.00
perhekerho

Torstai klo 19.00 seura-
kuntakuoron harjoitukset

Mäntlahden Vanhakylässä on uusi Maa-
ilman Voittaja. Jan-Erik (Janne) Yrjö-
sen omistama dreeveri Fairhill Danielle
valittiin Helsingissä 8-10.8.2014 pide-
tyissä koiranäyttelyissä Veteraani Maail-
man Voittaja 2014-tittelin saajaksi. Tit-
teli annettiin parhaalle laatumaininnalla
erinomainen palkitulle, FCI:n tunnusta-
man rodun veteraaniurokselle ja vete-
raaninartulle.

Tammikuussa yhdeksän vuotta
täyttävä Danielle, kutsumanimeltä Iitu
on menestynyt koiranäyttelyissä kävijä.
Sillä on lukuisia ensimmäisiä sijoja eri
näyttelyistä ja se Suomen muotovalio.
Iitu ei ole pelkästään kaunis vaan se on
myös menestynyt ajokokeissa. Suo-
men käyttövalio-arvoon Iitu tarvitsee

vielä kaksi ajokokeen voittoa.

• 23.08.2009 Baltianvoittaja, Viro Tal-
linna 22.-23.8.2009, BALTV-09
• 22.09.2009 Venäjän muotovalio, RU
MVA
• 12.12.2009 Voittaja 2009, V-00
• 12.12.2010 Voittaja 2010, V-10
• 27.02.2013 Kansainvälinen muotova-
lio – Champion International de Beau-
te´, C.I.B
• 09.08.2014 Maailman veteraanivoit-
taja, Helsinki 8.-10.8.2014, MVV-14

Mervi Hyppänen

Maanantai
Klo 114.45-15.30 Seniorijumppa, Klamilan koulu
Klo 14.30-17.00 Kudonta, Klamilan pienteollisuustalo
Klo 17.00-19.15 Kitara/Piano, Klamilan koulu

Tiistai
Klo 17.30-18.15 Lihaskuntojumppa, Toivola Mäntlahti
klo 17.00-20.00 Avantouinti, Huurteiset, Klamilan kalasatama

Torstai
Klo 18.30-20.00 Naisten kuntojumppa, Klamilan koulu
Joka toinen viikko IT-vertaistukiryhmä senioreille (alka 7.9.) klo 18:00, Kla-

milan koulu
Joka toinen viikko (alk. 11.9.) klo 10.00-10.45 Vetreät, ikäihmisten kuntopii-

ri, Toivola Mäntlahti
Joka kuukauden ensimmäinen torstai (alk. 11.9.) klo 18.00-20.30, ilmaisu-

taidon opiskelua, Mäntlahti, Toivola

Perjantai
klo 17.00-20.00 Avantouinti, Huurteiset, Klamilan kalasatama

Muista myös Klamilan olutsillan teemailtapäivät kuukauden toinen lauantai

MAAILMAN VOITTAJA MÄNTLAHDESTA

HARRASTUKSIA
JOKA VIIKKO:

VALOKUVA: A. NAUKKARINEN

VALOKUVA: ANNI ARENIUS

Dreeveri kaipaa hellyyttä, niin myös Iitu.

Fairhill Danielle, Iitu, itsevarmana
Helsingin koiranäyttelyssä elokuussa.

Muotovalio:
Koiranäyttelyssä tuomari voi an-
taa rodun parhaalle urokselle ja
nartulle sertifikaatin. Kun koira
on saanut kolme sertifikaattia
eri palkintotuomareilta ja joista
yksi on saatu, kun koira on yli
24 kk, voidaan sille myöntää
muotovalion arvo. Dreeveri tar-
vitsee vielä hyväksytyn ajokoe-
tuloksen sertifikaattien lisäksi,
saadakseen muotovalion arvon.

SILAKKAMARKKINAT

Klamilan satamassa
su 28.9. klo 10-15.


