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Ei tullut veneentervauspäivää huhtikuussa, ei tule aina, tosin
harvallapa enää on tervattavaa venettäkään, johtuisiko sitten
siitä. Se on semmoinen päivän tai kahden "hellejakso", kun
aurinko paistaa kuumana venerantaan ja terva on notkeaa
ja imeytyy kuumenneeseen puupintaan tiukasti. Talvi loppui
aikaiseen kuten viime vuonnakin, mutta kesä antoi itseään
odottaa, vasta 25. toukokuuta mitattiin Mäntlahden sääase-
malla terminen kesä alkaneeksi, viimeksi se alkoi näin myö-
hään vuonna 2008. Kevät oli pitkä ja mitäänsanomaton,
kuin huhtikuu, tuo kuukausista turhin.

Vihreys tulvahti viimein sitten ympärille hitaasti mutta var-
masti toukokuun lopuilla, kuunvaihteessa laitettiin Mäntlah-
den Simonmäentien nurmikenttäkin pelikuntoon ja riemu-
kas yhden pompun lentopallo kaiken ikäisille alkoi taas joka
tiistai klo 18. Maanviljelijöille kevät on ollut vetinen, kuiva,
kolea ja kaikinpuolin ylimääräisiä kustannuksia sekä huo-
noa satoa ennakoiva, kuten ennenkin. Ehkä lentopallon pe-
luu nurmikentällä olisi varteenotettava vaihtoehto maanvilje-
lykselle?

Niille, joilla on aikaa viettää kesää, on kylillä tarjolla aiempaa
enemmän mahdollisuuksia laatuajan viettoon, varsinkin Vi-
rolahden puolella Klamilan alueen kylissä. Klamilan Kelkka-
niemessä, siis siellä missä Kalasatamakin sijaitsee, on jo eh-
ditty avata kaikille avoin yleinen uimaranta, sellainen hiekan
ja veden sulava yhdistelmä, hiekkaa on rannalla ja myös ve-
den alla, siinä on turvallista pientenkin lasten kanssa tassu-
tella ja uida, viettää vaikka koko kesäisen päivän.

Kelkkaniemessä on myös frisbeegolfrata, sauna, ravintola,
kioski, risteilypalvelu, vesijettivuokraamo ja sataman palve-
lut veneilijöille bensoineen ja muine huoltopalveluineen. Kla-
milan satamaan kannattaa poiketa jos sattuu veneilemään
itäisellä Suomenlahdella.

Ankeaa lössähtänyttä talvea elettäessä tarkkaavaiset havain-
noitsijat huomasivat, että valtakunnassa tulisi viettää edus-
kuntavaalit huhtikuussa - ja niin ne viettettiinkiin! Uusi halli-
tuskin tuli muodostettua samaan syssyyn ilman sen kum-
mempia kommervenkkejä, keksittiin ottaa tällä kertaa vain
kolme johtajaa siihen, kuten Rannantaikaa väki ry:n hallituk-
sessa on menetelty jo alusta alkaen. Kolmijalka on tukevin ja

kustannustehoikkain rakenne niin pallille, pöydälle, raketin
laukaisujalustalle kuin ylipäätään kaikelle, mikä pyrkii ko-
hoamaan maan pinnalta ylöspäin tai edes pysymään pystys-
sä, saati sitten viuhumaan vauhdilla pitkin maita ja mantuja,
kuten Man-saaren myyttinen vaakunasymboli Triskelion:

Mutta kuinka mainio valtiollinen Kolmijalkamme pärjää suo-
malaisessa demokratiassa, kun ympäristönä on Kolmikanta,
jossa vain yhtä kulmaa kolmijalkamme hallitsee, toisessa
kulmassa on Elinkeinoelämän valtuuskunta ja kolmannessa
Ammattiyhdistysliike? Työnantajat, työntekijät ja hännän
huippuna itse Valtio kaikessa vauraudessaan. Ratkaisua etsi-
tään käsitteestä Yhteiskuntasopimus. Mitä se sitten tarkoit-
taa ja kuinka kestävä se on, aika näyttää. Aika on lahjoma-
ton, mutta ennalta arvaamaton.

Maailma muuttuu ja sen myötä jokapäiväinen leipämme ja
elämämme sen ympärillä, totuttuja toimintatapoja joutuu
kyseenalaistamaan ja miettimään taas mitä osaa itsekukin
kosmoksen suuressa tanssissa esittää, minkälaista ihmisen
osaa minä esitän.

Se ei ole helppoa, mutta onneksi meillä on mennyt aika, jon-
ka voimme herättää henkiin ainakin muistoissa, tuossa pie-
nessä kultaisessa rasiassa kaikkeuden sisällä, josta voi myös
synnyttää teatteria. Risto Muurman on kirjoittanut ennakko-
tietojen mukaan ihanan kolkytlukulaista isänmaallista yle-
vyyttä hehkuvan näytelmän 120 vuotta sitten syntyneen
opettaja Saimi Mäkelän elämäntyöstä Mäntlahdessa, jonka
kyläteatteri Marmut esittää heinäkuussa menneitten aikojen
muistoksi ja muistamiseksi kolmesti Mäntlahden Toivolassa,
sekä elokuussa vielä kerran Kuorsalossa.

Kylä maailmassa festivaali Rantaituvalla puolestaan jälleen-
syntyy uusin nuorin voimin, yhdessä vietetään niin 60 kuin
20 vuotissyntymäpäiviä (päivänsankarien nimet julkistetaan
myöhemmin). Lastenpäivää sen sijaan vietetään perintei-
seen tapaan ja myös Paussi kioski ja galleria Kymen Kulta
ovat kesällä avoinna satoi tai paistoi, kuten kylälle viimein
saatu postilaatikkokin ja mikä parasta, kylästölle saadaan
uusia työntekijöitä palkattua yhdistysten voimin uuden tuki-
menetelmän ansiosta, niin Haminan kuin Virolahdenkin puo-
lelle.

Rannantaikaa lehti jatkaa ilmestymistään, mutta kirjoitusten
ja muun aineiston jättöpäivää aikaistetaan kahdella viikolla,
enää ei ehdi ilmestymiskuukauden puolessa välissä, vaan
takaraja on ensimmäinen päivä. Jospa saisimme lehden täl-
lä tavoin ilmestymään ilmestymiskuukautensa aikana.

Oravien kanssa kinastellen linnun laulu korvissani,
kesän kultaista laastia olkapäillä,

tiistaina 2.6. 2015, Ilkka Ahmavaara

ILKKA AHMAVAARA:

Tiesitkö, että Rantaituvan sääasemalla mitatut säätiedot päivittyvät internettiin 5 minuutin välein yötäpäivää? rantai.fi
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KYLÄSTÖN KESÄ Kulttuurin viriliys on sen kyvyssä ottaa
vastaan vieraita vaikutteita. Kulttuuri, jo-
ka on puolustuskannalla ja suljettu, tuo-
mitsee itsensä rappioon.

Milan Kundera

KELKKANIEMEN UIMARANTA, VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA



KAAKONRANTALAINEN KYLÄKULTTUURILEHTI XVI VUOSIKERTA
Rannantaikaa väki ry:n jäsenlehti, sekä Sydänkylän ja Rakilan
osakaskuntien tiedotus.
Julkaisija: Rannantaikaa väki ry, rantai.fi

Simonmäentie 18, 49840 Mäntlahti
Vastaava ja taittaja: Ilkka Ahmavaara

p. 045 136 5882, erakko@dlc.fi
Toim.siht: Mervi Hyppänen (ent. Värri)

p. 044 506 0370, mervi@saunalahti.fi

Paino: Solver Palvelut, Anjalankoski
Lehti verkossa: rantai.fi

Tämä painos 520 kpl Ilmestyy kerran vuodenajassa
PANKKITILI: FI95 5506 0020 0615 50
Lehteen tulevat jutut pyydetään toimittamaan lehden
toimitukseen ilmestymiskuukausien alussa:
1. helmikuu 2. toukokuu 3. elokuu 4. marraskuu

LÄHETTÄKÄÄ AINEISTONNE LEHTEEMME HYVISSÄ AJOIN!
Ettei juttunne julkaisu jää seuraavaan numeroon.

ISSN 1795-1054 (Painettu)
ISSN 2324-0792 (Verkkojulkaisu)

s.2. Kylästön kesä, paraatikirjoitus, Ilkka Ahmavaara
s.3. Hyvästi ikävä, Erkki Kupari
s.4. Kaupungin tervehdys, Hannu Muhonen
s.4. Postilaatikon paluu, Mervi Hyppänen
s.5. Työllistä rohkeasti, Sari Kinnunen
s.5. Työllistämisen vaiheet, MH
s.6. Yhdistys työllistäjänä, MH
s.7. Kulttuurityöhön Mäntlahteen, Kati Forknall
s.7. Kirppis Toivolassa, Arja Iljin-Laine
s.8. Käyännöllisiä asioita, Tuomo Peltola
s.10. Uunon Baskeri avasi kevään, EK
s.12. Viimeinkin Vappu, Oscari Oravikoski
s.14. Vappumarssi pohjoiseen, MH
s.16. Huurteiset retkellä, MH
s.18. Saimi Mäkelä 120 vuotta, Susanna Korpela
s.19. MRP 100 vuotta, Matti Seppälä
s.20. Sanantaikaa, kevään satoa, Pertti Lommi, Vap-
pu Harjumaaskola, IA
s.22. Kesän rennoin satamafestari, Satu Liikkanen
s.24. Klamilan sataman baari, Taija Mänttäri

s.26. Kylä maailmassa synttärit, IA
s.26. Paskajuttu, EK
s.27. Galleria Kymen Kulta, Herman Poelman
s.28. Nokkonen, Heini Ekholm
s.29. Kansainvälinen ravintolapäivä, MH
s.30. Palvelut ja ammatinharjoittajat kylillä
s.31. Sydänkylän osakaskunnan tiedote kalastajille
s.32. Ilmoitukset ja tapahtumat

SEURAAVA NUMERO ELOKUUSSA, AINEISTO VIIMEISTÄÄN 1.8.2015 !

RANNANTAIKAA LEHDEN TILAAMINEN

Voit tilata lehden (4 nro/v) kahdella tapaa, maksa-
malla yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun 12 euroa,
tai maksamalla lehden tilausmaksun 20 euroa.

Yhdistyksen tilinumero on FI95 5506 0020 0615 50.

Muista maksun yhteydessä mainita postiosoite, jo-
hon lehden haluat.

Nettiosoite muuttunut!

Lehden vanhemmat numerot luettavissa netissä:
rantai.fi
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KLAMILAN IERIKKA -
HYVÄSTI IKÄVÄ!
Tarvitsin kesäksi katiskan, joka perkaa, fileroi ja
paistaa kalat. Kävin Vaalimaalla marketissa katso-
massa, josko löytyisi. Ei ollut valmista.

Poikkesin muutamassa kalakaupassa katso-
massa millaisia kaloja on olemassa perattuina ja
suolattuina. Mietin, että itsekö itsensä hoitavat lop-
puun saakka.

Menin sitten meren rantaan ja heitin ongen
veteen. Ahven nappasi. Irroitin sen koukusta ja sa-
noin: "Kerro miten saan sellaisen pyydyksen, joka
perkaa ja paistaa kalan." Ahven siihen: "Semmoi-
sen tiedän, joka toimii hauelle, mutta ei ahvenel-
le."

Tyydyin sitten riisuttuun hauki-malliin. Ahve-
nen mukaan se syntyy katiskasta, johon liitetään
kaasuliesi ja saapasharjateline.

Hauki ui saapasharjojen läpi ja suomustuu.
Saa siitä vauhtia ja hyppää paistinpannuun. Katis-
kan reuna raapaisee mahan auki ja sisäkalut va-
joavat ravuille meren pohjaan. Samaan aikaan va-
lokytkin napsauttaa tulen hellaan ja pannu kuu-
menee.

Kalamiehelle jää vain kyljen kääntö ja syön-
ti.

Tällä konstilla ahven pelasti henkensä.
Katiskani pyytää nyt omia aikojaan Klami-

lanlahden mittaamattomassa ruovikossa. Ihme-
laitteen valmistumisen jälkeen en ole kalatonta
päivää nähnyt.

Toivoisin näkeväni.
Erkki Kupari
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KAUPUNGIN TERVEHDYS, HANNU MUHONEN:

UUDISTUKSET KOLKUTTAVAT
OVELLA

Tätä tervehdystä kirjoittaessani (28.5.2015) uusi halli-
tusohjelma on julkistettu ja osa ministereistä nimetty.
Hallitusohjelma tuo paljon uutta myös kunnille. Linjaus
sote-palvelujen järjestäjästä, maakunnista, oli odotettu.

Haminan kohdalle se tarkoittaa, että yli puolet (n. 600)
kaupungin vakituisista työntekijöistä siirtyy uuden pal-
velujen järjestäjän palkkalistoille. Muutos on niin suuri,
että se vaikuttaa kaikkeen kaupungin toimintaan. Kun-
tien ja kaupunkien rooli muuttuukin entistä enemmän
palvelujen tuottajasta elinvoiman ylläpitäjäksi, eli elin-
keinopolitiikka, asuminen ja kuntalaisten hyvinvointi
ovat päätehtäviä.

Hallitusohjelma lupaa mm. myös, että heti ryhdytään
purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia
normeja, määräyksiä ja ohjeita. Tämän uudistuksen
otamme kaikki ilolla vastaan, koska asioiden hoitami-
nen ja arkielämä on Suomessa tehty liian vaikeaksi.

Säätelyä toki tarvitaan, mutta se tulee tarkkaan harki-
ta.

Myös Haminan kaupunki on uudistusten edessä. Kau-
punginvaltuusto käsittelee 2.6.2015 organisaatiouudis-
tustamme, jolla pyritään nykyaikaistamaan palvelu-
jamme, säästämään ja nostamaan tuottavuutta. Ta-
voitteena ovat entistä sujuvammat palvelut ja talouden
saattaminen tasapainoon. Jos valtuusto niin päättää,
uudistus tulee voimaan heinäkuun alusta lukien.

Hyvät lukijat. Toivon, että Hamina pystyy teille tarjoa-
maan niitä yksityisiä ja julkisia palveluja, joita tarvitset-
te. Palaute on aina tervetullutta. Hyvää kesää, nähdään
Hamina torilla.

Hannu Muhonen

kaupunginjohtaja

MERVI HYPPÄNEN:

POSTILAATIKON PALUU

Mäntlahden Paussi -kioskin eteen on saatu Postilaatik-
ko kesän ajaksi palvelemaan niin kyläläisiä kuin
Museotiellä kulkijoita. Laatikko tyhjennetään arkisin
klo 10.00. Paussi-kioskilla on myynnissä postimerkkejä
kirjeisiin ja kortteihin sekä postikortteja.

Postilaatikko saatiin kylille, kun allekirjoittanut tie-
dusteli asiaa helmikuussa kaupunginjohtajan aamu-
kahveilla. Paikalla oli silloin Postin edustajia ja he suh-
tautuivat asiaan myönteisesti luvaten selvittää asiaa.

Huhtikuussa vaihdettiin muutamia sähköpostivies-
tejä postin edustajan kanssa ja hän kävi toukokuussa
Paussi -kioskilla sopimassa postilaatikon paikasta Laila
Poelmanin kanssa. Toukokuun lopulla postilaatikko
pystytettiin kioskin aidan viereen.

Kylällä postilaatikon paluu on otettu myönteisesti
vastaan. Onhan jo menetetty palvelu saatu takaisin.
Toivottavasti laatikolle on käyttöä, jotta sille voitaisiin
loppukesästä anoa jatkoaikaa ja kenties kylällä on koh-
ta postilaatikko ympärivuotisesti. Muutoksia postin ja-
keluun laatikko ei aiheuta ja postinjakaja ottaa edelleen
postilaatikosta sinne jätetyn postin kunhan on muista-
nut laittaa heijastimen merkiksi.

Mervi Hyppänen

Paussikioski on avoinna tiistaista sunnuntai-
hin klo 11.00-18.00

puh. 0400 663 637 (Laila Poelman).

Postilaatikko tyhjennetään arkisin klo 10.00

Uusi uljas postilaatikko Paussikioskin edustalla.

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA
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Yhdistyksissä on valtavasti työtä ja joskus talkoilukin
uuvuttaa - silti se, että osa hommista teetettäisiinkin
palkatulla työntekijällä, voi olla uusi ja isokin ajatus.
Yhdistyksistä löytyvät tehtävät ovat usein sellaisia, jot-
ka sopisivat hyvin nuorillekin ja joihin he tuntevat aitoa
kiinnostusta, kuten harrasteryhmien ohjaaminen, kesä-
kioskin pitäminen tai tapahtumien järjestäminen. Jos
yhdistys toimii isommalla volyymilla, voi harkittavaksi
tulla yhdistyssihteerin tai jopa toiminnanjohtajan palk-
kaaminen. Erilaisia yhteistyöllistämismallejakin voi ko-
keilla. Useamman kylän yhteinen kylätalkkari voisi
mahdollistaa ikäihmisten asumista pidempään itsenäi-
sesti. Jos yhdistyksellä on taitoa paketoida näitä hyvin-
vointipalvelujaan myytäviksi tuotteiksi, voisivat ne tar-
jota yhdistykselle myös ihan merkittävän tulonlähteen.

PALKKATUKI – YHDISTYKSET ERITYISASEMASSA

Palkkatukilaki uudistui vuoden alussa. Tukea voi saada
henkilö, jonka tuottavuus tarjolla olevassa tehtävässä
on alentunut esimerkiksi pitkän työttömyyden, vam-
man tai sairauden vuoksi. Palkkatuen myöntää TE-toi-
misto ja sen suuruus ja kesto määräytyvät työttömyy-
den keston tai vamman/sairauden perusteella. Palkka-
tuen normaali määrä on 30-50% palkkauskustannuk-
sista.

Yhdistykset ovat työllistäjinä kuitenkin erityisasemas-
sa. Jos yhdistys palkkaa yli kaksi vuotta työttömänä
olleen henkilön palkkatuella, se saa 100%:n palkka-
tuen 65%:iin työajasta saakka ensimmäisen vuoden
ajan ja vielä toiselle vuodelle 30%:n tuen.

TILAPÄISLAINA JEESAA TYÖSUHTEEN KÄYNNISTÄMI-
SESSÄ

Joskus työsuhteen käynnistäminen voi kariutua yhdis-
tyksen kassavarojen niukkuuteen, sillä TE-toimiston
palkkatuki saadaan jälkikäteen. Haminan kaupunki
myöntääkin yhdistyksille tilapäistä työllistämislainaa
palkkatukityöllistämisen alkukuluihin. Laina on yhdis-
tykselle koroton, eikä sitä vastaan pyydetä vakuuksia.

Tilapäinen työllistämislaina on kohdistettu niille pitkä-
aikaistyöttömille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea
vähintään 300 päivää. Näin pyritään helpottamaan
kaikkein pisimpään työttöminä olleiden tilannetta. Työ-
suhde saadaan alkuun lainoittamalla 1-3 ensimmäisen
kuukauden palkkakustannuksia siltä osalta, jonka TE-
toimiston jälkikäteen maksama palkkatuki kattaa, kui-
tenkin enintään 1300 euroa kuukaudessa.

Lainaa voidaan myöntää haminalaiselle yhdistykselle,
joka työllistää haminalaisen pitkäaikaistyöttömän palk-
katukityösuhteeseen vähintään kuudeksi kuukaudeksi,

tai siihen saakka kun työssäoloehto täyttyy. Näin
myös henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan (ansio-
päivärahaan tai peruspäivärahaan) palautuu.

Tilapäislainalla halutaan kannustaa kaikkia yhdistyksiä
toimialaan katsomatta pohtimaan omia työllistämis-
mahdollisuuksiaan. Jos palkkatukityöllistämisen haku-
kuviot ovat itselle vieraita, voi tukea hakuprosessiin
saada TE-toimistosta tai esimerkiksi Etelä-Kymen työt-
tömät ry:ltä, joka on kokenut palkkatukityöllistäjä.

Lainaa haetaan hakemuslomakkeella sen jälkeen kun
TE-toimiston palkkatukipäätös on saatu ja lainahake-
muksia voi jättää jatkuvasti. Hakemuslomakkeet ja toi-
mintaohjeet löytyvät kaupungin internet-sivuilta osoit-
teesta: www.hamina.fi ->työllisyysyksikkö

Yhdistykset, tervetuloa mukaan työllistämistalkoisiin!

Sari Kinnunen
työllisyyskoordinaattori

Haminan kaupunki

SARI KINNUNEN:

TYÖLLISTÄ ROHKEASTI YHDISTYS!

TYÖLLISTÄMISEN VAIHEET (Mervi Hyppänen)

1. Yhdistyksen hallitus päättää työntekijän palkkaami-
sesta
2. Yhdistys hakee Y-tunnuksen, jos sitä ei ole
3. Yhdistys ilmoittaa työvoiman tarpeesta Väylään
4. Väylä etsii sopivan työntekijän
5. Yhdistys valitsee työntekijän
6. Yhdistys täyttää palkkatukihakemuksen
7. Väylä tekee palkkatukipäätöksen
8. Yhdistys hankkii lakisääteiset vakuutukset
9. Yhdistys hakee tarvittaessa työllistämislainaa kau-
pungilta
10. Kaupunki myöntää lainan
11. Yhdistys tekee työsopimuksen työntekijän kanssa
12. Yhdistys kirjautuu palkka.fi -sivustolle ja avaa veroti-
lin
13. Työntekijä aloittaa työt
14. Yhdistys maksaa palkan palkka.fi -sivustoa hyödyn-
täen
15. Yhdistys hakee palkkatuen maksatusta ELY-keskuk-
selta
16. ELY-keskus maksaa palkkatuen
17. Työsuhde päättyy
18. Yhdistys saa viimeisen pakkatuen ELY-keskukselta
19. Yhdistys maksaa lainan takaisin kaupungille tai
palkkaa uuden työntekijän palkkatuella



MERVI HYPPÄNEN:

YHDISTYS TYÖLLISTÄJÄNÄ

Suomessa on lähes 300 000 työtöntä, joista reilut 100
000 ovat pitkäaikaistyöttömiä eli olleet työttöminä yli
vuoden. Valtiovalta on etsinyt keinoja uusien työpaik-
kojen luomiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden katkai-
suun. Yhtenä keinona on nähty kolmas sektori ja val-
tiovalta haluaa tukea kolmannen sektorin mahdolli-
suuksia työllistää työtön henkilö. Vuoden alusta yhdis-
tyksille on myönnetty 100 % työllistämistuki, jos yhdis-
tys palkkaa pitkäaikaistyöttömän töihin.

Rannantaikaa väki ry on jo usean vuoden ajan
tehnyt yhteistyötä työvoiman palvelukeskus Väylän
kanssa. Kun ilmeni, että yhdistys voisi palkata työnte-
kijän, jonka kustannuksiin voisi hakea palkkatukea
ELY-keskuksesta, päätyi yhdistyksen hallitus palkkaa-
maan yhden työntekijän ja selvittämään mahdollisuut-
ta palkata useampikin työntekijä.

Huhtikuun alussa aloitti Ilkka Ahmavaara työt yh-
distyksessä osa-aikaisena ATK-vastaavana. Ensimmäi-
senä työnään hänellä oli yhdistyksen nettisivujen ajan-
tasaistaminen. Työn tulokset löytyvät osoitteesta ran-
tai.fi.

Mäntlahden kesäkioski Paussi toimii myös kylän
infopisteenä ja tänä vuonna kioskin eteen on saatu
postilaatikko palvelemaan sekä kyläläisiä että Museo-
tietä pitkin kulkevia matkaajia. Kioskissa on useana
vuonna ollut myynnissä yhdistyksen tuotteita, joilla on
kerätty varoja yhdistyksen toimintaan. Rannantaikaa
väki ry pitää tärkeänä sitä, että kylällä on Paussi -kios-
ki palvelemassa ihmisiä ja haluaa omalta osaltaan tu-
kea Laila Poelmanin toimintaa. Kun Paussi -kioski avaa
ovensa kesäkuun alusssa, yhdistyksen toinen osa-ai-
kainen työntekijä Kati Forknall aloittaa työnsä yhdis-
tyksen palveluksessa. Kulttuurityöntekijänä Kati toimii
osan työajastaan Paussi -kioskilla.

Kolmannenkin työntekijän, Kyläavustajan, yhdis-
tys voisi palkata auttamaan kyläläisiä niissä arjen as-
kareissa, jotka eivät vaadi ammattitaitoa. Kylissä on
myös yhteisiä töitä, jotka Kyläavustaja voisi tehdä. Vali-
tettavasti sopivaa henkilöä ei vielä ole löytynyt, mutta
etsintä on edelleen käynnissä. Työstä kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä Mervi Hyppäseen puh.
0445060370. myös Paussi -kioskilta saa lisää tietoa
asiasta.

Työllistäminen Suomessa ei ole aivan yksinkertaista,
vaan se vaatii tietämystä ja henkilön, joka jaksaa tehdä
kaiken ”paperityön”. Väylä ja kaupungin työvoima-
koordinaattori Sari Kinnunen tukevat omalta osaltaan,
mutta työsopimusten teko, palkkojen ja muiden työllis-
tämiseen liittyvien maksujen hoito sekä maksatuksen
hakeminen ELY-keskukselta jäävät työllistävälle yhdis-
tykselle.

Internetistä löytyy ilmainen palkka.fi -sivusto,
jossa on kaikki tarvittava tieto, mitä uusi työnantaja
tarvitsee. Sivustolta löytyvät tiedot lakisääteisistä va-
kuutuksista, mitkä työnantaja joutuu tekemään sekä
palkanmaksun ohjeet. Sivustolla oleva ohjelma tekee
valmiiksi palkkalaskelman kullekin työntekijälle, kun
sinne on ensin syöttänyt tarvittavat tiedot. Ohjelma te-
kee myös ilmoitukset sekä verohallinnolle että vakuu-
tusyhtiölle.

Yhdistyksellä pitää olla varoja työntekijän palk-
kaamiseen, sillä ELY -keskus maksaa palkkatuen vasta
jälkikäteen ja viive on vähintään kolme viikkoa, ruuh-
ka-aikana se voi olla pitempikin. Tästä saattaa seurata,
että yhdistyksen toiminta lamaantuu kokonaan, kun
rahat menevät työllistettävän palkkaukseen. Haminan
kaupunki on onneksi ymmärtänyt tämän tilanteen ja
tukee hienosti työllistäviä yhdistyksiä antamalla yhdis-
tyksille korotonta lainaa kolmen kuukauden palkan
verran työllistettävää kohti. Koroton laina antaa mah-
dollisuuden pienellekin yhdistykselle työllistää.

Yhdistykset voivat myös tehdä yhteistyötä niin,
että joku yhdistys, joka jo toimii työnantajana, työllis-
tää henkilön, joka voidaan edelleen sijoittaa toiseen
yhdistykseen töihin. Edelleen sijoittaminen tehdään
työntekijän suostumuksella ja kaikesta on tehtävä kir-
jalliset sopimukset, mutta se ei ole vaikeaa.

Rannantaikaa väki ry:llä on aiempaa kokemusta
työllistämisestä ja kevään aikana sitä on tullut rutkasti
lisää. Kylillä on paljon tekemätöntä työtä. Siitä löytyy-
kö kyliltä pitkäaikaistyöttömiä ei ole tietoa. Mutta , jos
joku keksii uusia ideoita, miten tekemätön työ ja työ-
tön voisivat kohdata, ottakaa reilusti yhteyttä lehden
toimitukseen tai Paussi -kioskiin. Kyläavustajalle aina-
kin on heti tarjolla työtä.

Mervi Hyppänen
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Kuntouttavasta työtoiminnasta on tullut orjatyön symboli
viime vuosina, nyt järjestelmästä on mahdollisuus päästä
eroon palkkaamalla työntekijä oikeasti. Kuva: sosiaalisessa
mediassa yleisesti leviävä kuva.



KATI FORKNALL:

KULTTUURITYÖHÖN MÄNTLAHTEEN

Olen 52 v heinähattu Helsingistä, luontofriikki lintu-
bongari, kahden lapsen äiti. Tällä hetkellä kahden koi-
ran huoltaja. Ihastunut näihin nurkkiin ja ihmisiin.

Kirjoja kuluu kilokaupalla, koiraparat kärsii kun emän-
tä tuppaa unohtamaan niiden olemassaolon! 2008 la-
ma söi työpaikan Helsingissä joten muutin maalle rau-
hoittumaan. En rauhoittunut!

Haminassa olen opiskellut asiakaspalvelua ja venäjän
kieltä, viriketoimintaa sekä sisustus-suunnittelua. Käsil-
lä tekeminen kiinnostaa, mutta into tahtoo lopahtaa
jos heti ei mene putkeen!

Englannissa tuli asuttua n. 10 vuotta ja britin kanssa
oltua avioliitossa parikymmentä vuotta. Matkustami-
nen olisi leipälaji, jos vaan rahaa löytyisi. Ei löydy, ai-
nakaan vielä! Ehkä Mäntlahdessa kulttuurityöntekijä-
kääntäjänä onni potkaisee ja saan taas sekä ansioita
että uusia kokemuksia. Mökkiin ulkomaalit pitää aina-
kin ansaita ja terassikin olisi kiva rakentaa!

Kesää odotellessa

Terkuin Kati

Mäntlahdella seurantalo Toivolassa järjestettiin äitien-
päiväaattona 9.5.2015 kirppistapahtuma. Myyjiä oli
paikalla 13 ja asiakkaita ihan riittävästi ja kauempaa-
kin kuin omasta kylästä. Kaupanteko tapahtui leppoi-
sassa ilmapiirissä samalla kuulumisia vaihdellen tuttu-
jen kanssa ja tutustuen uusiin ihmisiin. Myytävänä oli
pienistä huonekaluista lähtien astioihin sekä leivonnai-
sia. Mäntlahden Rannapojat ry. järjesti omasta puoles-
taan kahvion, jossa tarjolla oli suolaista ja makeaa se-
kä pihalla grillimakkaraa. Sää suosi myös tapahtumaa
ja ulkonakin tehtiin kauppaa auringonpaisteessa. Myy-

jät ja asiakkaat toivoivat tapahtumalle jatkoa tulevai-
suudessa.

Seurantalo Toivolan pihalle on valmistunut viime vuon-
na Kehittämisyhdistys Sepra ry:n rahoituksella uusi
monitoimitila yhteisprojektina Metsästysseuran kanssa,
jossa on kylmätilat isompienkin tilaisuuksien tarpee-
seen.

Arja Iljin-Laine

Mäntlahti

ARJA ILJIN-LAINE:

KIRPPIS TOIVOLASSA
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VALOKUVAT: ARJA ILJIN-LAINE

Monitoimirakennus. Toivola.
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TUOMO PELTOLA:

KÄYTÄNNÖLLISIÄ ASIOITA

Virolahden merenranta-alueiden
osayleiskaava ajantasaistusta on
ryhdytty valmistelemaan jo
2004. Viranomaisneuvottelut
2009. Muutoksen laatimisen vi-
reilletulosta kuulutettiin 2010.
Maanomistajille tiedotettiin asias-
ta kirjeitse. OAS pidettiin yleisesti
nähtävillä 25.11.2010-3.1.2011.
Osallisilla oli mahdollisuus ilmais-
ta aineistosta mielipiteensä. Kaa-

voitus käynnistettiin 2014 kaa-
voittajan valinnalla ja muutoskoh-
teiden selvityksellä. Muutoskoh-
teita on otettu mukaan 120 paik-
kaa. Pääosa muutoksista on
myönnettyjen poikkeamien ja lu-
pien mukaisia korjauksia. Lisäksi
teknisiä korjauksia on melko pal-
jon.

Tekninen lautakunta päätti
29.04.2015 asettaa Virolahden

merenrantayleiskaavan ajanta-
saistuksen kaavaluonnoksen
yleisesti nähtäville 4.6.-6.7. väli-
seksi ajaksi. Asiasta tiedotetaan
lehtikuulutuksella, kunnan netti-
sivuilla ja muutoskohteiden raja-
naapureita kirjeitse. Osallisilla on
mahdollisuus ilmaista aineistosta
mielipiteensä. Muilta osin vanha
kaava säilyy muuttumattomana
voimassa.

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavan karttoja. Kartat tulevat kokonaisuudessaan katseltaviksi Virolahden kunnan sivuille www.virolahti.fi
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Tekninen lautakunta käsitteli
25.05.2015 Klamilan veneilijöi-
den vuokrasopimusta Klamilan
kalasatamasta. Lautakunta hyl-
käsi yksimielisesti ehdotetun so-
pimuksen. Vanha vuoden 2017
lopussa päättyvä sopimus on
edelleen voimassa. Laituri 1 me-
renpuoleinen reuna pidetään ai-
nakin tämän vuoden yleisenä
vierasvenelaiturina eikä vuokrata
677,42 euroa/vuosi alv 0% vene-
seuralle 20 vuodeksi.

Lautakunta otti huomioon
seutukunnan yhteisen edun, vie-
rasvenelaiturin, matkailun, kios-
kin asiakkaat, ravintolanasiak-
kaat, tarvikkeiden ja rakennus-
materiaalin rahtaamisen saariin,
läpikulkuliikenteen, mahdollisen
kalankasvatustoiminnan ja ka-
lastajien tulon kalasatamaan.

Vierasvenelaiturille ei päätet-
ty maksuja vuodeksi 2015.
Myöskin linjattiin, että laituri
2:een ei voi laittaa poijupaikkoja
laituri 1:n puolelle. Seurataan tä-
mä kesä löytääkö venekansa
Klamilan kalasataman palvelut.

VENELAITURIN VUOKRAUSPÄÄTÖS

Jätelaissa 30.04.2012 on kaksi
käytettävissä olevaa jätteenkuje-
tusjärjestelmää, kunnan järjestä-
mä jätteenkujetus, jolloin käytän-
nön kilpailutuksen hoitaa kunnal-
linen jäteyhtiö Kymenlaakson jäte
oy. Jäteyhtiö tekee hankintalain
mukaisen julkisen hankinnan ja
hankinnan voittanut yritys hoitaa
kuljetuksen Kymenlaakson jäte
Oy:n lukuun.

Virolahdella on valittu kiin-
teistön haltijan järjestämä jätteen-
kujetus, jolloin hän itse kilpailut-
taa paikalliset jäteyhtiöt ja päättää
kenen palveluja ja millä hinnalla
lain edellyttämiä palveluja käyt-
tää.

Kymen jätelautakunta teki
26.03.2015 päätöksen uusista jäte-
huoltomääräyksistä. Käykää katso-
massa nettistä www.kymenjatelau-
takunta.fi kuinka ja millä edellytyk-
sillä teidän jätehuolto tulee hoitaa.
Virolahdella on 1604 asuntokuntaa
ja 1636 kesämökkiä, noin 800:lla
jätehuolto ei ole nykyisen lain mu-
kaisessa kunnossa. Jätelaki edellyt-

tää kaikkien kiinteistöjen kuulumis-
ta jätehuoltoon. Jäterekisterin ja
ekomaksurekisterin perusteella tie-
detään kiinteistöt, joille kyselykirje
jätehuollon hoitamisesta voidaan lä-
hettää.

Tuomo Peltola

JÄTEHUOLTO KUNTOON

Siistit lukolliset jätteenkeräyspisteet
saaristolaisille. Roskaviestissä kevät
2015 kerrotaan kuinka Kotka ja Pyhtää
ovat hoitaneet oman saaristonsa jäte-
asiat. Samaa järjestelmää on suositeltu
myös Virolahteen ja Haminaan. Kuva
lehden sivulta 8. Lehti on luettavissa
netissä osoitteessa www.kymenlaakson-
jate.fi. Sivustolta www.kymenjatelauta-
kunta.fi voi puolestaan tarkistaa kuinka
ja millä edellytyksillä oma jätehuolto
tulee hoitaa uuden jätelain mukaisesti.

KUVA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJALI ITTEESTÄ.
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Kirkon Ladyjen Simat oli juotu ja
munkit syöty, kun juhlapuhuja
Risto Kouki julisti kevään avatuksi
Klamilassa. Hän kannusti paikalli-
sia yhteisöjä ja aktiivisia ihmisiä
tukemaan toistensa hankkeita,
joilla kylä pidetään elinvoimaise-
na.

Kouki painotti uuden koulun mer-
kitystä. Se edustaa paitsi edistys-
tä ja sivistystä myös uskoa tule-
vaisuuteen. Vilkkaaseen ja moni-
puoliseen maalaiskylään voi syn-
tyä omin voimin uutta palvelu- ja
muuta elinkeinotoimintaa. Sata-
man ja sen ympäristön uudet
hankkeet ovat sellaisia. Lopuksi
Risto Kouki kertoi yleisölle vapun
passausjuomaohjeen.

Juhla alkoi perinteisellä Uunon
Vappuhattulaululla, johon sanat
oli tehnyt Veli-Matti Kouki. Yhteis-
laulun jälkeen Helena Byckling lu-
ki runonsa:

”Nyt Klamilan Olutsilta
kevättä juhlistaa,

ja ennen kuin tummuu ilta
Uunon pysti baskerin saa”

Toinen runoilija oli Erkki Kupari,
jonka runossa kamppailtiin tak-
kuilevan tietoliikenteen kanssa:

”Pysähtelee postin kulku
odottaa laskun lähtö
Ei tavoita ihmistä
Kirous on mielessä”

Juhlapaikalle Klamilan kirkon-
mäelle kuvanveistäjä Ben Renval-
lin veistämän Uuno Klamin rinta-
kuvan ympärille oli kerääntynyt
lähes sata klamilalaista. Juhla
huipentui baskerin passaamiseen
pystin päähän. Sen tekivät Mar-
jatta Malmi ja Seppo Suoknuuti.

Lopuksi paikalla veisattiin Vap-
puhattulaulun kaksi viimeistä
säettä. Pian poksahti useampi
kuohuviini juhlistamaan vappua.
Keväinen hymy oli juhlijoiden
huulilla.

Erkki Kupari

ERKKI KUPARI:

UUNON BASKERI AVASI KEVÄÄN

VALOKUVA: MARJA-LEENA KOSKELA

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: MARJA-LEENA KOSKELA

Helena Byckling lausuu runoa.

Shampanja kuuluu Vappuun.
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KATKOS VERKKOYHTEYDESSÄ

Tuuli yli kylän puhaltaa
Lehdet, roskat sivaltaa
Ajaa pitkin maantieta
Karttaa tiedon valtatietä

Pysähtelee postin kulku
Odottaa laskun lähtö
Ei tavoita ihmistä
Kirous on mielessä

Pitäisikö viestit muuttaa
Musiikiksi säveltää
Orkesterin soittaa
Kaiut ilmoille saattaa

Toinenkin on vaihtoehto
Ääni letkus kuljettaa
Kuin Afrikassa konsanaan
Kärsäst häntään töötöttää

Vaan sepä ei käy maalla meillä
Kaapeleita kuljetella
Talo elää tyhmyydessä
Iloitsee impivaarassa.

Mitä siitä laulelen
Turhaa tarinaa haastelen
Jukolassa sivistystä
Jo tukastani puistelin

Impivaaraan tahdon käydä
Karhun kanssa taisteloon
Kaupunkeihin piuhat kuuluu
Jääkööt meidän muisteloon

Erkki Kupari

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: MARJA-LEENA KOSKELA

Marjatta Malmi ja Seppo Suoknuutti lakittivat Uunon patsaan.

Risto Kouki piti juhlapuheen.

Kirkon Ladyjen sima ja munkkipavjiljonki.

Väkeä kerääntyi paikalla satakunta.
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VIERASKIRJOITUS, OSCARI ORAVIKOSKI:

WAU, VIIMEINKIN VAPPU!

ON sitä odotettukin, vappua ja sen myötä edes vä-
hän lämpöä ja valoa pimeän ja kylmän talven jäl-
keen. Kun tulin Oravikoskelle, luulin aluksi että olen
Siperiassa kun aina on niin kylmää ja pimeää.

Ennen tänne tuloani olin saksalaisen posti-
myyntifirman hyllyllä odottamassa pääseväni ope-
tusvälineeksi johonkin oppilaitokseen, lääkärin tai fy-
sioterapeutin vastaanotolle. Haaveeni seisoa jonkin
luokkahuoneen edessä meni samantien, kun joku
valokuvausta harrastava Hinkula huomasi minut
poistomyynnistä. Se tarvitsi jotain mallia, joka ei sa-
no vastaan, vaikka se taivutettaisiin millaisiin ku-
vauksiin.

Lämpimän luokkahuoneen sijasta olen pelas-
tautunut avannoista, tehnyt lumitöitä ja istunut pilkil-
lä – palellut ja kastunut, aina hymy huulilla jos Sep-
po on hymyä kuviinsa halunnut. Ja vielä se sen koi-
ra, Pena. Onneksi Seppo on muistanut ruokkia sitä
Penaa. Joskus se on katsonut mua nälissään, ja olen
jo ollut kauhuissani että tuleeko se jyrsimään sääri-
luuni .. mutta aina se on onneksi saanut ruokaa en-
nenkuin on käynyt minun luihini käsiksi...

MONENLAISTA olen ehtinyt Sepon ja Penan muka-
na kokea. Olihan se virkistävä päivä sekin, kun Sep-
po vei minut naapurin Oivan ja Tarjan rantteelle kla-
pitalkoisiin. Se oli ihan uusi kokemus, sillä aikaisem-
min en ollut pitänyt sahaa tai kirvestä kädessäni. Mi-
tenpä sellaisia taitoja voisi oppiakaan, kun olen kö-
köttänyt melkein koko olemassaoloni ajan pahvilaa-
tikossa ilman seuraa, poistomyyntikappaleena.

Täytyy sanoa, että nautin talkoopäivänä aurin-
gonpaisteesta. Se paistoi kirkkaasti puidentekopai-
kalle, joten ei tarvinnut kärsiä kylmyydestäkään.
Onneksi nyt koittaa kevät. Minun on jo onnistunut
hymyillä ihan luonnostaan. Ja nämä suomalaiset
naiset kevään tullen - tanssimassa, moottoripyörällä,
jäätelötreffeillä... voi kun minä rakastan kevättä! En
lähde enää mihinkään luentosaliin täältä Oravikos-
kelta!

PÄÄSIN minä alkukeväästä tanssiparketillekin. Olin
pitkin talvea kateellinen Sepolle, kun se otti tanssi-
kengät mukaansa ja häipyi Kuntotalolle Soisalo-opis-
ton lavatanssikurssille. Seppo väitti, että minut on

Julkaistu myös Soisalon Seudussa 28.04.2015. Valokuvat: Seppo Hinkula

Onneksi aurinko tuli esiin, kun kävin Millan kanssa jäätelöllä. Tuli ihan vappuisa olo!



vaikea ilmoittaa kurssille, kun ei ole oikein niitä tar-
vittavia tietoja... mutta Seppo oli kuitenkin ottanut
asian puheeksi toisen tanssinopettajan, Annen kans-
sa, ja hän oli lupautunut antamaan minulle yksityiso-
petusta.

Parketilla mentiin sitten foksia, tangoa ja pyörit-
tiinpä vielä kädenalitanssejakin. Kaikkein eniten mi-
nua lämmitti, kun lähtiessämme Anne totesi, että
olen varmaan edellisessä elämässäni ollut parketeil-
la, sen verran syvälle luihin ja ytimiin ovat tanssin
rytmit painuneet... eli hyvin meni!

PIKKUHILJAA olen saanut Sepon avustuksella
vaatteitakin paljaan runkoni peitoksi, kuten moottori-
pyöräkuvauksiin kunnon nahkaliivin. Sekin oli muka-
va päivä samoin kuin illan esiintyminen paikallisessa
pubissa bändin kanssa.

Olenhan minä ennenkin Pub Vanha Kaivokses-
sa laulanut, tosin vain karaokea Miian kanssa. Mutta
nyt halusin elävää musiikkia taustaksi, ja päätin ko-
keilla olisiko Rockin Riveristä minulle taustabändiä.
Rokki soi ja porukka viihtyi lavalla. Mutta kun minä
itse pidän enemmän punkahtavasta musiikista, niin
en välittänyt tehdä vielä poikien kanssa sopimusta.

ON tämä maailma ihmeellinen. Bändikeikalla tutus-
tuin pikaisesti yhteen Millaan. Hätäpäissäni sitten ky-
syin, että lähtisikö hän minun kanssani jäätelölle.
Olin niin iloinen kun Milla suostui. Mutta - taivas oli
pilvessä, vettä satoi kun kävelin Hennan puotiin. Me-
nikö tapaamisemme ihan mönkään, ehdin jo surra.

Mutta ihme ja kumma - kun saimme kaupasta
jäätelöt, niin pilvet väistyivät ja aurinko alkoi paistaa.
Siinä me saimme Millan kanssa kaikessa rauhassa
nauttia jäätelömme kevätauringossa.

Seppo on väittänyt, että jäät sulavat järvestä.
En oikein uskonut sitä ennen kuin näin kesäisiä ku-
via. Ja taitaa se totta olla, sen verran haperoilta nuo
rantajäät jo näyttävät. Seuraavaksi odotan pääseväni
ongelle laiturille, veneilemään ja istumaan nuotiolla
iltaa auringonlaskua katsoen Millan kanssa...

Oscari

P.S.

Facebookista minut löydät nimellä Oscari Oravikoski
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Tanssiparketilla Annen kanssa oli mahtavaa! Ja vielä pa-
rempi mieli tuli, kun Anne kiitteli rytmitajuani.

Joskus minusta tuntuu, että Seppo teetättää minulla omia
hommiaan.

Vaikka rokki soi ja porukka viihtyi, pidän enemmän punkah-
tavasta musiikista. Siksi en vielä tehnyt Rockin Riverin poi-
kien kanssa sopimusta.

Klapitalkoot oli hauska ja opettava kokemus. Kiva kun sai
olla naapureille avuksi.
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MERVI HYPPÄNEN:

VAPPUMARSSI ETELÄN SIJASTA
POHJOISEEN

Tänä vuonna alkoi huhtikuussa näyttää siltä, että perin-
teinen Vappumarssi Paussi-kioskilta Mattolaiturin nuotio-
paikalle ei toteudu. Osa ydinporukasta oli lähdössä mat-
kalle, osalla käsi oli vammautunut. Niinpä kukaan ei
aloittanut varsinaisia Vappumarssin järjestelyjä.

Sääennusteet lupailivat kylmän ja sateisen ke-
vään Vapuksi poutasäätä ja lämpötilankin ennustettiin
kohoavan yli 10 asteen. Useana vuonna oltiin puhuttu
Kodalle menosta, viimeeksi joskus Pääsiäisen tienoossa.
Niinpä sovittiin Köpin kanssa, että lähdetään Vappuna
käymään Kodalla. Ilkka teki ilmoitukset ja ilmoitti suun-
nitelmista myös Facebookissa.

Vapunpäivänä Paussi kioskille kokoontui sovittuun ai-
kaan neljä henkilöä tavoitteenaan marssia Kodalle. Köpi
oli jo lähtenyt edeltä sytyttelemään tulia. Koska lähtijöitä
oli vain muutama ja Ilkalla oli mukanan kamera varustei-
neen, päätettiin ajaa autolla Lähesuontietä niin pitkälle
kun päästään ja vasta loppumatka kulkea jalan.

Kodalle vievä polku löytyi helposti ja se oli hyväs-
sä kunnossa vaikka ojat Lähesuon pellolla olivat täynnä
vettä. Maisema polun alussa oli muuttunut viime käynnil-
tä, sillä polun oikealla puolella oleva metsä oli kadonnut
hakkuiden seurauksena. Marssijat olivat laittaneet var-
muuden vuoksi saappaat jalkaan, mutta matkan edetes-
sä todettiin, että hyvillä lenkkareillakin olisi pärjännyt.

Matka sujui joutuisasti hyvässä seurassa ja perillä
marssijoita odotti hyvä tuli, joka oli ehtinyt jo vähän läm-
mittää Kotaa. Tulen ääressä oli rattoisaa istuskella tari-
noita kertoillen ja ajankohtaisista asioista keskustellen.
Juttelun lomassa paistettiin makkaraa ja nautittiin eväitä.
Liian äkkiä kello oli puoli kolme ja oli aika suunnitella ko-
tiin lähtöä. Jossain välissä Mari ehti lakaista Kodan pen-
kit ja vessan, joten Kota jäi siistiksi seuraavia kävijöitä
varten.

Kotimatka sujui joutuisasti marssien. Lähesuon-
tieltä Ilkka ja Mirja, joka oli tullut Klamilasta asti, jatkoivat
matkaa autolla. Muut päätyivät marssimaan kotiin asti.

Päivä oli onnistunut ja kotimatkalla mietittiin, että on hie-
noa, kun on käytettävissä sellainen ”tukikohta”. Pitäisi
vaan useammin tehdä sinne retkiä yhdessä. Miten olisi
vaikka lettukestit Kodalla?

Mervi Hyppänen
mukana ollut

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA

Alkutaipaleella marssittiin perinteisen hakkuuaukean halki.

Pitkospuiden jälkeen juhlavasti koivukujaa pitkin..

Tältä näyttää tyypillinen eksynyt ryhmä Mäntalahden met-
sissä.

Mutta ei hätää, olihan marssijoilla kaikilla mukana osallis-
tujille jaettu maastokartta.



RANNANTAIKAA... Numero 2 2015 TOUKOKUU Sivu nro 15

Vaikka tuntuu, ettei kotaa näy mailla halmeilla metsässä, yhtäkkiä aivan puun takaa se onkin siinä, perillä ollaan!

Ja älykännykällä pääsi tarkistamaan vaikkapa lämpötilan.. Keittiömestari valmistelee Vappubrunssia.

Saniteettitilojen takana on vedenkeräin tulipalon varalta.

Mielikuvitus lähtee met-
sässä helposti laukkaa-
maan keskellä kirkasta
päivääkin.
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Klamilan Huurteisten uimareiden kevätretki suuntautui
tänä vuonna Pajulahden urheiluopistoon Nastolaan,
missä vesi avannossa osoittautui lämpimämmäksi
kuin Huurteisille varattu sauna.

Lauantaiaamuna 28.3. klo innokas joukko Huurteisia
uimareita lähti Klamilasta kohti Pajulahtea. Huolta ei
ollut, sillä sauna ja lounas oli tilattu jo hyvissä ajoin ja
vielä aamulla Koukin Riku oli varmistanut puhelinsoi-
tolla Pajulahteen, että kaikki oli kunnossa.

Mäntlahdesta ja Haminan linja-autoasemalta
bussiin nousi lisää väkeä. Matka Pajulahteen meni rat-
toisasti jutellessa, vitsejä kerrottaessa ja aikaisempia
Huurteisten retkiä muistellessa. Matkalaisten mieleen
muistui retki Saimaalla rannalla olevaan matkailukes-
kukseen. Siellä ei oltu muistettu lämmittää saunaa ja
iloiset uimarit joutuivat itse lämmitettävän saunan. He
eivät malttaneet odottaa riittävän kauan saunan läm-
penemistä vaan kaikki tunkivat 40 -asteiseen saunaan
yhtä aikaa. Löylyä ei kunnolla tullut, mutta se ei avan-
touimareita haitannut. Kun sauna viimein alkoi olla
lämmin, osa uimareista oli saanut tarpeekseen uimi-
sesta ja lähti syömään. Näin jälkeen päin mietittiin,
miksi kaikkien piti saunoa samaan aikaa ja eikö olisi
voitu odottaa saunan lämpiämistä?

Saimaan reissua muisteltiin huumorilla varmana siitä,
että sauna olisi nyt lämmin, oltiinhan menossa tunnet-
tuun Pajulahden urheiluopistoon saunomaan. Nasto-
laan saavuttaessa Suoknuutin Eila otti mikrofonin kä-
teensä ja kertoi muille matkustajille Nastolasta, jossa
hän oli asunut useita vuotta. Näin Nastola tuli tutuksi
muille matkalaisille ja Pajulahti löytyi helposti, kun
matkassa oli hyvä opas.

Pajulahteen saavuttaessa Koukin veljekset kävi-
vät selvittämässä, missä sauna oli ja johdattivat Huur-
teiset uimarit rannalla olevaan rakennukseen, josta
löytyi kolme saunaa. Suurin, sauna numero 3 oli varat-
tu huurteisille. Varatut tilat käsittivät takkahuoneen,
yhden pukuhuoneen, suihkuhuoneen ja saunan. Tilaa
riitti, vaikkakin pukuhuone ja pesuhuone olivat yhtei-
set miehille ja naisille. Se ei tahtia haitannut, sillä yhtei-
seen pukuhuoneeseen oltiin totuttu jo Klamilassa van-
han saunan aikoina, jolloin käytössä ei ollut kuin pieni
pukuhuone ja yksi suihku.

Pukuhuoneen löydyttyä innokkaimmat alkoivat
riisuutua ja pukea uikkareita. Kohta kuului kuitenkin
huuto: ”Sauna ei ole lämmin”. Vaatteiden riisuminen
loppui siihen ja ruvettiin selvittämään tilannetta. Sauna
oli unohdettu laittaa päälle ja tuli tieto, että se olisi
lämmin tunnin kuluttua. Osa porukasta lähti urheiluo-
piston ravintolaan kahville ja osa jäi saunalle tutustu-

MERVI´HYPPÄNEN:

HUURTEISET RETKELLÄ

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA

Avantoa pidettiin sulana poreallastekniikalla. Ruokailuhetkeä seurasi ikkunan takaa valkoinen flamingo.

Risto Kouki opasti matkalaisten mieltä ja terveyttä
maisemien halki.

Uimareille oli myös asetettu näytteille aito railo.
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maan avantoon ja mittaamaan veden lämpötilaa. Nau-
rulle ei meinannut tulla loppua, kun huomattiin, että
saunassa oli nolla astetta ja veden lämpötila oli kuusi
astetta. Vesi oli lämpimämpää kuin sauna.

Osa porukasta lähti saunaan heti, kun se vähän
lämpeni. Heitä varoitettiin heittämästä löylyä haalealle
kiukaalle. Kiulua ja löylykauhaa ei annettu saunojille,
vaan ne jätettiin takkahuoneen pöydälle. Ne tuotaisiin
saunaan, kun sauna olisi varmasti lämmin. Kun tunti
oli kulunut, lähti loppuporukka saunaan kiulu ja löyly-
kauha mukanaan. Kovin haaleat oli löylyt, jotka saatiin,
kun vettä heitettiin kiukaalle.

Saunassa viihdyttiin pari tuntia, mutta löylyä ei
koko aikana tullut kunnolla. Joku epäili, että kyseessä
oli kiuasmalli, joka ei sietänyt vettä. Mutta kun vähän
tutkittiin kiuasta, huomattiin, että toinen vastus oli pa-
lanut. Asia ei huurteisia kuitenkaan haitannut, sauna
oli tilava ja avanto hyvä. Juttu saunassa luisti, kuultiin
monia hauskoja tarinoita ja muisteluja ja kuten aina
avantouimareiden saunoessa, nauru raikasi.

Saunan jälkeen siirryttiin urheiluopiston täpötäy-
teen ruokasaliin ruokailemaan. Uimareiden ruokailu oli
sovittu alkavaksi tuntia aikaisemmin, mutta koska sau-
nominen viivästyi tunnilla, siirtyi ruokailukin tunnilla
eteenpäin sillä seurauksella, että ruokalassa oli kova
ruuhka. Kaikki saivat kuitenkin ruokaa ja istumapaik-
kakin löytyi jokaiselle. Enne kotiin lähtöä Riku kävi te-
kemässä reklamaation kylmästä saunasta. Se kannatti,
sillä maksusta saatiin satanen alennusta.

Kotimatkalla poikettiin Kouvolan Veturissa, jossa
tehtiin vähän ostoksia ja lopuksi Huurteiset tarjosivat
koko porukalle kahvit Kahvila Naapantuurassa. Retki
oli onnistunut, kuten Huurteisten retket aina, eivätkä

pienet vastoinkäymiset haittaa, kun niihin suhtaudu-
taan huumorilla. Retkellä mukana olleet kiittävät retken
järjestäjiä ja jäävät odottamaan ensi kevään retkeä.

Mervi Hyppänen

Yksi retkeläisistä

Satoi kun lähdimme ulos viitoitettua tietä pitkin.

Kauppakeskuksessa näytti modernilta.

Pyhä huurteinen konklaavi seurasi tarkkaan minkä väristä höyryä huurteisesta kiukaasta nousee, vai nouseeko ollenkaan.
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SUSANNA KORPELA:

OPETTAJA SAIMI MÄKELÄ -
39 VUOTTA VALISTUSTA JA VAIKUTTAMISTA

Tänä vuonna tulee täyteen 120 vuotta siitä, kun Veh-
kalahden oman aikansa suuri kulttuurivaikuttaja, alku-
jaan orimattilalainen Saimi Mäkelä (os. Samola) syn-
tyi. Hän aloitti työnsä opettajana Mäntlahdessa silloi-
sessa Mäntylahden kansakoulussa virkavapaalle jää-
neen Alma Metsistön sijaisena Suomen itsenäistymis-
vuonna 1917 ja jatkoi aina eläkkeelle jäämiseensä asti
Mäntlahden, Brakilan ja Pyötsaaren kylien lasten kas-
vattamista vastuullisiksi isänmaan kansalaisiksi vaikei-
na kansalaissodan jälkeisinä aikoina.

Hänet tunnettiin esimerkillisenä, suoraselkäisenä hen-
kilönä, jolla oli merkittävä vaikutus paikkakunnalla
niin kulttuuri-, sivistys- kuin liikuntaelämässäkin. Saimi
oli aktiivisesti mukana mm. marttatoiminnassa ja
maanpuolustuksessa, ja onpa hänen mainittu olleen
myös yksi voimistelu- ja urheiluseura Mäntlahden Ran-
nanpoikien alkuaikojen toimintojen innoittajakin.
Vuonna 1965 kuollut Saimi Mäkelä on haudattu avio-
miehensä kuvanveistäjä Sulo Mäkelän kanssa Myllyky-
län hautausmaalle.

Hänen syntymänsä juhlavuoden kunniaksi Sulo Mäke-
lä Seura järjestää tänä kesänä kolme tapahtumaa;
Juhlamessun ja Saimi Mäkelä – juhlan, joihin kutsuvie-
raina ovat Mäntlahden koulussa Saimi Mäkelän mel-
kein neljäkymmentävuotisen työuran aikana (1917-
1956) olleet oppilaat, sekä Kyläteatteri Marmutin esit-
tämän tositapahtumiin perustuvan näytelmän Opetta-
ja.

Tervetuloa!

Susanna Korpela

TAPAHTUMAT:
1. JUHLAMESSU sunnuntaina 26.7. klo 10.00 Marian
kirkossa

2. SAIMI MÄKELÄ-JUHLA sunnuntaina 26.7. klo 11.30-
13.00 Simeon- salissa - kutsuvieraina Mäntlahden kou-
lussa olleet Saimi Mäkelän aikaiset oppilaat

3. KYLÄTEATTERI MARMUT ESITTÄÄ: OPETTAJA
Katkelmia Saimi Mäkelän os. Samolan elämästä. Perus-
tuu tositapahtumiin, jotka ajoittuvat koko itsenäisyy-
temme ajalle.

Käsikirjoitus: Risto Muurman
Ohjaus: Henri Saarainen

ESITYSAJAT MÄNTLAHDEN TOIVOLASSA:
Pe 24.07. klo 18:00
La 25.07. klo 18:00
Su 26.07. klo 18:00

La 08.08. klo 14:00 Kuorsalon seurojentalo

Liput 10 euroa
Paikkavaraukset Susanna Korpela p: 044-3039369,
email: suskukoo83@gmail.com

Saimi Mäkelä teki elämäntyönsä Mäntlahden kansakoulus-
sa, jääden eläkkeelle arvostettuna opettajana ja kyläläisenä
vuonna 1956. Kuvassa Saimi Mäkelä kukitettuna koulun
kuistilla. Kuva Timo Porkan arkisto. (Lähde: Mäntlahden
kansakoulun muistokirja, Rannantaikaa väki ry 2005.)

Valokuvia Opettaja -näytelmän harjoituksista. Valokuvat: Risto Muurman.
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MATTI SEPPÄLÄ:

MRP VALMISTAUTUU
100-VUOTISJUHLIIN !

Vuonna 1917 perustettu Voimistelu-
ja Urheiluseura Mäntlahden Ran-
nanpojat viettää kahden vuoden
kuluttua satavuotisjuhlia. Juhlaa ja
juhlavuotta ei ole vielä tarkemmin
suunniteltu, mutta tavoitteena on
saada omistuksessa olevat puitteet
juhlakuntoon. Seuratalo Toivolaa
on viime vuosikymmeninä remon-
toitu ja kesinä 2015 - 2016 tehdään
pihan viimeistely ja seurantalon jul-
kisivumaalaus.

Vuodenvaihteessa saatiin päätök-
seen kolmivuotinen projekti yhdes-
sä Kehittämisyhdistyksen Sepran ja
Mäntlahden Erämiesten kanssa.
Kolme vuotta ja 2000 tuntia talkoo-
työtä on aikaansaanut 60 m2:n ko-
koisen monitoimitilan, jossa onnis-
tuu riistaeläinten käsittely ja kylmä-

säilytys. Rakennus toimii myös
metsästystapahtumien tukikohta-
na, kun rakennuksesta löytyy tau-
kotupa, sosiaalitila ja varasto.
Hankkeen myötä Toivolan tie ja
parkkipaikka on perusparannettu
sekä myös Seurantalo on liitetty
Mäntlahden vesiosuuskunnan vie-
märiverkkoon.

Rannanpojat on viime vuosina kes-
kittynyt kuntourheiluun. Toivola
mahdollistaa sisäliikuntaa sekä
kiintorastit ja Rannanpoikien kota
omaehtoisen luonnossa liikkumi-
sen. Vanhan 5 kilometrin hiihtola-
dun merkitseminen tulevana kesä-
nä lisää vaellusmahdollisuuksia.

Monitoimitilassa on toistaiseksi kä-
sitelty hirviä, mutta uudet tilat tar-
joavat puitteet Toivolan monipuoli-
semmalle ja tehokkaammalle käy-
tölle, onhan uudessa tilassa 6 met-
riä työpöytätasoa ja 20 m3:n kyl-
miö.

Matti Seppälä

Ilkka Ahmavaaran besserwisser 3-d mallinnus maaliskuussa 2014 summittaisten
rakennuspiirustusten pohjalta. Mallia voi pyöritellä Risuparran sanomissa rantai.fi
tai mantlahti.fi sivustoilla (vaatii java scriptin).Suihkutila.

Lihakeittiö.

Monitoimirakennus ulkoa.

Tie Toivolaan on mutkaton.

VALOKUVAT: MATTI SEPPÄLÄ
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VAPPU SAARISTOSSA

Valkenipa uusi aamu, Vapun aatto,
salmessa on vankka jäiden saatto,

ulappakin valkeana hohtaa,
lautat sadat toisensa siel’ kohtaa.

Keväitä on ollut monta – monta…
Joskus hanget olleet, joskus lumetonta.

Kahta samanlaista tuskin näät,
niin monenmoiset keväiset on säät.

Vene vajassa ja verkot vuottaa,
tämän Vapun kuitenkin kai suotta.

Jäinen riutta rannan kivet saartaa,
teeret, metsot soidinpaikkaan kaartaa.

Vaan kevättä käy kohti ajan kulku,
pian helpottavi jäiden sulku,

vene, verkot pääsee apajien laitaan,
se on vasta sitä kevätajan taikaa.

Jäistä vapaana jo välkkyy kotilahti,
liekkö antoisana meille Ahti?

No tulihan se sieltä ensihauki,
nyt on meille kalakesä auki.

Pertti Lommi

KESÄN ENSIMMÄINEN RIKOS

Kahvinjuonti salpaa hengityksen, vai oliko se
tupakointi, ikääntyminen vie terveyden
ja maailma on tuhon oma -
uutisia kilvan radiossa, internetissä, siellä
missä maailma nykyään on.
Tänä vuonna ruoho on kasvanut laiskasti
viileässä keväässä, kimalaisia ei näy
ja vuosi vuodelta on metsä talon ympärillä
rispaantunut reikäisemmäksi,
kuin muisti,
mutta linnut laulavat, lirkuttavat ja sirkuttavat
aamusta syksyyn asti.

SANANTAIKAA:

KEVÄÄN SATOA 2015
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Täällä pohjolassa
aina tulee syksy ja aina täytyy talveen varautua
kun ei tarvitse lämmittää,
onko polttopuita, onko savuhormit kunnossa?
Istun rappusilla tulia poltellen
piipussani.
Naapurin radiosta raikuu kesän hittibiisi
"Sotiminen kannattaa aina",
mitä minä kuulen, linnut laulavat.
Tänä kesänä kiukkuiset oravat tulivat takaisin,
viime vuonna näätä söi ne,
ottivatko opikseen?
Istun rappusilla, maailma on tuhon omaisuutta,
talon rappusilla istuminen välinpitämättömyyttä,
rikos ihmisyyttä vastaan,
luonnon salaliitto.

Ilkka Ahmavaara

METSÄN ANTIMIA

Kun kuljen metsässä
näen sen
vanamon hennon kauneuden.
Kuulen tuulen huminan,
lintujen viserryksen.

Kun kuljen metsässä
maistan sen
mustikan marjan sinisen,
puolukan heleän punaisen.
Poimin kanttarellin
kauniin keltaisen.

Kun kuljen metsässä
tallaan sen
oman jälkeni
sammaleeseen pehmoiseen,
löydän luonnon rauhan ja hiljaisuuden.

Kun kuljen metsässä
kaipaan noita
paikkoja ennen tallatuita
missä lapsena kuljettiin,
metsän ihmeitä tarkkailtiin.

Mitä löysit sinä
ystävä sieltä
kulkiessasi lapsuutesi
metsätiellä?

Vappu Harjumaaskola
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SATU LIIKKANEN:

KESÄN RENNOIN SATAMAFESTIVAALI
TULEE TAAS

Fish & Soul - satamafestivaali järjestetään tänä kesänä
11.7. lauantaina klo 14 – 01.00. Jo kolmatta kertaa
Klamilan kalasatamassa Pro kelkkaniemi ry:n järjestä-
mään tapahtumaan odotetaan kävijöitä ainakin yhtä
paljon kuin viime vuonna. Viime kesän festivaalissa
sää oli mitä mahtavin ja tapahtumakävijöitä oli päivän
ja illan aikana yhteensä noin 4000. Kävijämäärä ylitti
odotukset ja festivaali halutaan järjestää yhä uudelleen.
Tänäkin vuonna päiväohjelma klo 14-18 on kaikille
avoin ja maksuton (pysäköintimaksu 2e). Maksullinen
iltaohjelma alkaa 19.00. Yhteistyökumppaneiden ja
sponsoreiden avulla päiväohjelmaan on pystytty pa-
nostamaan tänä vuonna entistä enemmän. Pääyhteis-
työkumppanina päiväohjelman toteutuksessa on Viro-
lahden kunnan kulttuuritoimi. Tapahtumaa mahdollis-
tamassa on myös useita pienempiä sponsoreita.

Ohjelmassa on kalaa ja soulia, mutta paljon muutakin.

Tapahtuma-alueella on myynnissä kalaa monessa
muodossaan, lähiruokatuotteita, pientä purtavaa mo-
neen makuun, erilaisia käsityötuotteita yms. Lapsille
odotetuin kohokohta on varmasti Suomen suosituim-
man lastenorkesterin keulahahmojen saapuminen Vi-
rolahdelle: HERRA HEVISAURUKSEN ja MUFFIPUF-
FIN keikka tapahtumassa.

Lisäksi ohjelmalavalla esiintyy MADDALEENA esittäen
lastenlauluja ja taikatemppuja. Alueella on lapsille eri-
laisia työpajoja, HANNA HAUKI- maskotti, merirosvo-
valokuvausta, pomppulinna ja paljon muuta.

Soulin tunnelmaan päästään heti iltapäivän aikana kun
kuullaan paikallisen naisvoittoisen SOULMATES - trion
esittämää tunnelmallista soulmusiikkia sekä Kymen-
laaksolaisen PLEH! & SOUNDS – yhtyeen ohjelmistoa
rennolla otteella. Ohjelmalavalla kahdesti päivän aika-

OHJELMA - FISH&SOUL
11.7.2015 KLO 14-01:00

PÄIVÄOHJELMA KLO 14-18.00
Maksuton koko perheen päiväohjelma. Upeita esiintyjiä,
jokaiselle jotakin. Tule viihtymään!
pysäköintimaksu 2e

14.00 CHEERDANCE-ryhmä
14.30 MADDALEENA - TANSSIVA JA LAULAVA NUKKE
Taikuutta, tanssia, lauluja ja leikkejä…
15.30 HERRA HEVISAURUS & MUFFI PUFFI Suomen suo-
situimman lastenyhtyeen keulahahmot esiintyvät duo-ko-
koonpanolla.
16.30 SOULMATES Soulhenkinen trio esittää tunnelmal-
lisia covereita akustisella meiningillä.
17.00 CHEERDANCE-ryhmä
17.15 PLEH! & SOUNDS Kymenlaaksolainen bilebändi
esittää sielukasta musiikkia rennolla otteella.
HANNA-HAUKI ilahduttaa lapsia tapahtumassa klo 15:15,
16:15 ja klo 17:15

VERKKOVAJASSA:
14 - 16.30 MERIROSVOVALOKUVAUS valokuvaaja Sofia
Virtanen
17.00 - 18.00 SUOMENLAHDEN TILA - luento Seppo
Knuutila & Pentti Välipakka
Ja paljon muuta...
... kalaruokakilpailu, lasten työpajoja, pomppulinnat (sää-
varaus), Hanna Hauki, kasvomaalausta..... Tuotemyyn-
tiä, kalaherkkuja ja pientä naposteltavaa moneen makuun
koko tapahtuman ajan!

ILTAOHJELMA 19-01:00
Lippujen ennakkomyynti 1.4.-30.6.2015 lippu.fi alkaen
16,50e (sis.palvelumaksun)
Lipunmyynti tapahtumassa klo 18 alkaen 20e / lippu
Tapahtumassa ei ole ikärajaa (alle 12-vuotiaat huoltajan
seurassa). Anniskelualue K18.
Luvassa svengaavaa tunnelmaa, keinuvia suomireggaen-
rytmejä, bilemeininkiä ja soulia suurella sydämellä. Ja tie-
tenkin rentoa satamamenoa upean merimaiseman äärellä
Klamilan kalasatamassa Virolahdella.

19.00 SWENGIN´WINDS puhallinorkesteri
20.30 AURORA
22.00 JANNE ORDÉN
23.00 SOUL TRAIN

SWENGIN´ WINDS puhallinorkesterikokoonpano starttaa il-
taohjelman noin 15 soittajan voimin ja johdattaa kuulijan-
sa svengaaviin ja viihteellisiin tunnelmiin.
NAISREGGAEARTISTI AURORA tuo iltaan keinuvaa suomireggae-
ta ja naisenergiaa! Hittisinglellään kultalevyn saavuttanut
ja Suomen ensimmäiseksi naisreggaeartistiksi tituleerattu
laulaja julkaisi debyyttialbuminsa, Kadotaan kaupunkiin
tammikuussa.
Kymppilinja yhtyeessä räppärin uransa aloittanut JANNE

ORDÉN nousee lauteille illan hämärtyessä ja tuo mukanaan
kunnon bileet. Illan kruunaa SOUL TRAIN - yhtyeen Soul
Show. Luvassa soulia suurella sydämellä! 11-hengen ko-
koonpano puhallinsektioineen nostattaa tunnelman kat-
toon sielukkaalla ja tanssittavalla soulmusiikilla, asenteel-
la ja ammattitaidolla aina ikivihreistä soulklassikoista eri
vuosikymmeniltä 1960-luvulta nykyaikaan.
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FISH AND SOUL – FESTIVAALI
KUTSUU MUKAAN TALKOISIIN

Festivaalin järjestelyissä tarvitaan myös talkoolaisia.
Tapahtumaviikolla apua tarvitaan esim. telttojen
pystytykseen ja alueen aitaamiseen yms. Kyse on
muutaman tunnin työpanoksesta, jonka vastineeksi
tarjolla on hyvät eväät ja iltaranneke. Mukaan tal-
koolaiseksi voi ilmoittautua sähköpostilla prokelkka-
niemi@gmail.com.

Terveisin ohjelmakoordinaattori Satu Liikkanen

Aurora esiintyy illalla klo 20:30. Fish & Soul 2014.

na esiintyy iloisella ja pirteällä tanssiesityksellään Viro-
lahden naisvoimistelijoiden nuorten tyttöjen energinen
CHEERDANCE-ryhmä.

Päiväohjelman lomassa paras kalaruoka palkitaan 100
euron lahjakortilla ja kirjalahjalla. Mukaan kisaan pää-
sevät ne, jotka ovat toimittaneet tarjoiluvalmiin ruuan
ja sen reseptin Fish and Soul -tapahtumaan Klamilan
Veneilijöiden kioskilla sijaitsevaan vastaanottopistee-
seen lauantaina 11.7. klo 14.00 - 14.30 välisenä aika-
na. Kilpailun tuomarit julkaistaan kesäkuun aikana. Vii-
me vuonna palkinnon sai Jallo Malmin kalapekonipul-
lat. Kilpailuun toivotaan tänä vuonna rohkeaa osallistu-
mista, monenlaisia kalaruokia ja luovaa otetta. Ruoka
voi olla yksinkertainen ja tavallinenkin – ei välttämättä
tarvitse pyrkiä erikoisuuksiin. Kilpailuun toivotaan saa-
van mahdollisimman paljon eri-ikäisiä osallistujia. Suo-
men herkulliset ja laadukkaat raaka-aineet suorastaan
odottavat pääsyä mukaan ensi kesän kisaan. Tarkem-
mat ohjeet löytyvät www.fishandsoul.fi tapahtumasi-
vuilta.

Merellisistä maisemista voi lähteä nauttimaan halutes-
saan myös meriteitse, sillä A-oikeuksin varustettu laiva
M/Y Charlotte kuljettaa yleisöä risteilylle Klamilan saa-
ristoon usean kerran päivän ja illan aikana. Risteilylip-
puja voi varata tapahtumapäivänä Sataman baarista,
joka on avoinna koko tapahtuman ajan. Päiväohjelman
loppupuolella kuullaan vielä Klamilan Olutsilta ry:n
isännöimä mielenkiintoinen luento Suomenlahden ti-
lasta joka kutsuu kuulijoita mielenkiintoisen aiheen
ympärille. Luennoitsijoina Suomen ympäristökeskuk-
sen tutkija Seppo Knuuttila & Kaakkois-Suomen Ely-
keskuksen luonnonsuojelupäällikkö Pentti Välipakka.

ILTAOHJELMASSA ON MONIPUOLINEN ESIINTYJÄKAAR-

TI

Tunnelma halutaan pitää letkeänä ja leppoisana koko
tapahtuman ajan. Iltaohjelma käynnistyy svengaavalla
ja viihteellisellä meiningillä klo 19 kun Kymenlaakson
puhallin-musiikkiyhdistyksen Swengin´winds puhalli-
norkesterikokoonpano konsertoi tapahtumassa 15 soit-
tajan kokoonpanolla.
Alkuillasta lavalle nousee odotettu, äskettäin kultale-
vynkin saavuttanut Suomen ensimmäiseksi naisreg-
gaeartistiksi tituleerattu suomireggaetähti Aurora bän-
dinsä kanssa.

Ohjelma ei jätä ketään kylmäksi kun Kymppilinja yh-
tyeessä räppärin uransa aloittanut nykyisin soolokeik-
kaa tekevä Janne Ordén lupaa kunnon bileet meneväl-
lä ohjelmistollaan.

Loppuilta tuo mukanaan ”Soulia suurella sydämellä”.
Soul Train yhtye esittää sielukasta ja tanssittavaa soul-
musiikkia asenteella ja ammattitaidolla. Ohjelmisto
koostuu ikivihreistä soul-klassikoista eri vuosikymme-
niltä 1960-luvulta nykyaikaan. 11-muusikon kokoonpa-
no puhallinsektioineen takaa festarimeiningin säilymi-
sen tapahtuman loppuun saakka. Tapahtumassa ei ole
ikärajaa, lukuun ottamatta anniskelualuetta. Alle 12-
vuotiaat pääsevät iltaohjelmaan vanhempien seurassa.
Iltalippuja festivaaliin voi ostaa edullisemmin ennak-
koon lippupisteestä osoitteesta lippu.fi tai R-kioskeilta
kesäkuun loppuun saakka. Tapahtumassa lipun myyn-
ti alkaa klo 18.00. Festaribussi kuljettaa yleisöä Klami-
lan kalasatamaan Virojoelta ja Miehikkälästä. Tarkempi
aikataulu ja reittitiedot julkaistaan tapahtumasivuilla.

Terveisin ohjelmakoordinaattori Satu Liikkanen
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TAIJA MÄNTTÄRI:

KLAMILAN SATAMAN BAARI

Kesäravintola Sataman Baari palvelee Klamilan sata-
massa. Sataman Baari on varusteltu A-oikeuksin ja
sieltä löytyy syötävää niin isoon kuin pieneen näl-
kään.

Alkunsa Sataman Baari sai keväällä 2014. Silloinen
telttarakennelma kokosi yhteen niin paikkakuntalaiset
kuin kesämökkiläiset nauttimaan ruoasta ja juomasta,
unohtamatta kaunista merimaisemaa ja hyvää tunnel-
maa.

Suosion myötä tänä vuonna teltan tilalle rakentui kiin-
teä rakennus, jota eivät merituulet uhmaa. Uuden ra-
kennuksen myötä asiakaspaikkojen määrä kasvoi lä-
hemmäs kahteensataan, sisällä on tilaa noin sadalle
hengelle ja ulkona kaksi terassia baarin molemmin
puolin vetää toiset sata henkeä.

Tarja Mänttäri

AUKIOLOAJAT:

Aukioloajoissa joustamme sään ja
asiakkaiden mukaan.

Keittiö on avoinna klo 11-20. Ruoat
mahdollista tilata mukaan.

1.6. – 14.6.
ti-to ja su klo 11-20, pe ja la 11-23

15.6. - 31.7.
ma-to ja su klo 11-20, pe ja la 11-23

1.8 – 31.8. Maanantaisin suljettu.

Syyskuussa avoinna viikonloppuisin.

Meihin voit ottaa yhteyttä soittamalla
044 9759591 tai info@satamanbaa-
ri.fiTAPAHTUMIA:

19.6. JUHANNUSAATTONA HARRI & MINNA

SAKSA

20.6. JUHANNUSPÄIVÄNÄ KARAOKE

18.7. KARAOKE

25.7. TERÄSSIIPI

7.8. MIIKA MAMIA DUO

15.8. KARAOKE

22.8. RAPUJUHLAT

12.9. SIKAJUHLAT

26.9. KARAOKE

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät kotisi-
vuiltamme www.satamanbaari.fi

VALOKUVAT: ILKKA AHMAVAARA

Molemmin puoli baaria on terassit. Kuvassa rannan puoleinen.Vappuattona oli baariin asiakkaita, jonoa koko illan!

Avarasta sisätilasta on näköala merelle.
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Kokki Dayu Mustamaa ja tarjoilija Taija Mänttäri.



"Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain". No ei oikeas-
taan, vaan siitä kun Hasse Walli pohdiskeli joskus vuonna
2006 Ylen aamuteeveessä, miksei Suomessa ole pieniä
kodikkaita festivaaleja, vaan keskitytään aina tuhansien
ihmisten kävijämääriin. Kaivoin esiin Hassen puhelinnu-
meron, se löytyi hänen kotisivuiltaan, ja soitin. Tässä kun
oli ympärilleni ilmestynyt pieni maatila viehättävine piha-
piireineen, että eikös täällä voisi pitää yleisöjuhliakin?
Olimme suunnitelleet rakentaa kesäksi pihan reunaan 60-
luvulla puretun hevostallin paikalle pienen ulkokatoksen
villalankojen värjäyspäiviä varten sateensuojaksi, ehkäpä
siitä olisi myös esiintymislavaksi?

Hasse innostui ideasta ja sovittiin tapahtuman aika elo-
kuun 26. päiväksi. Hälyttelin luotettavia kavereita ympäri
Suomea rakennustalkoisiin, paikallisiakin yritettiin mu-
kaan saada, jopa työllistettyinä, mutta vain naureskelivat
rakennesuunnitelmilleni: rakennetaan maaston mukaan
jätetavarasta semmoinen kun tulee. Tampereelta löytyi
kaksi päteviksi käsityöläisiksi tietämääni kaveria (Kössi
Kiirikki ja Juha Hostikka), joiden kanssa sitten härveli ra-
kennettiin satunnaisten apurien avustuksella ja saatiin se
valmiiksi paria päivää ennen ensimmäistä sovittua Kylä
maailmassa -tapahtumaa, jonka vetonaulana oli Hassen
soolokonsertti.

Koska festis onnistui hyvin, päätettiin jatkaa. Kylä maail-
massa tapahtuma on sittemmin käynyt lävitse erilaisia
vaiheita. Alkuaikoina yritettiin EU rahoituksella Sepra ry:n
kautta saada olennaiseksi osaksi myös ns. korkeakulttuu-
ria, klassista kamarimusiikkia ja modernia tanssitaidetta,
mutta kuvio kaatui Sepra ry:n viimetingassa vedettyä ra-
hoituksen pois tekosyyllä, että "ettette kuitenkaan ehdi
tämmöistä järjestää".

Oli siinä sitten oma hommansa perua häpeästä punaise-
na kaikki yksityiskohtaisesti sovitut keikat mm. Sibelius-
Akatemian ja Tommi Kitti Co tanssiteatterin kanssa ja
keksiä halvempia esiintyjiä tilalle kun rahaa ei ollutkaan -
ja niitähän sitten löytyi niin rock-, kantri- ja bluesporukoit-
ten kuin punkkareidenkin tahoilta. Onneksi nyt sitten
myöhemmin on syntynyt kiertävä Kaakon kamarimusiiki
-festivaali paikkaamaan tätä aukkoa alueella toisten toimi-
joiden ansiosta. Lienevät järjestäjät paikallisten sukujen
edustajia, kun heiltä ei rahoitusta ole vetäisty alta pois.

"En ole katkera, mutta kuitenkin". Saimme silti aivan lois-
tavia esiintyjiä juhliin, kuten Venäjän karjalaisia bändejä ja
jossain vaiheessa Kylä maailmassa juhlat jo alkoikin lei-
maantua maailmanmusiikin juhliksi (vaikkakin punkjuh-
liksi niitä koko kylätapahtumaa vastustavien toimesta ha-
luttiinkin leimata). Myös punkkarit järjestivät iltapäiväta-
pahtumansa monena vuonna, ja täytyy todeta, että niin
yleisö kun esiintyjät niissä olivat ylivoimaisesti siisteim-
piä: aamulla kaikki oli siivottu kuin mitään ei olisi tapah-
tunutkaan, eikä torpan vaksien tarvinnut tehdä mitään.

Yhteistyö kaupungin viranomaisten kanssa on sujunut
hyvin tapahtuman suhteen, vaikka ylimääräistä työtä on-
kin aiheutunut muutaman kyläläisen päättäväisestä kiu-
kuttelusta, kaikinpuolisesta yhdistyksen toiminnan vai-
keuttamisesta "tiskin alta" ja myös huhukampanjoin ym.
Tapahtumissa käynyt yleisö puolestaan on pitänyt koke-
mastaan, joukossa myös syntyperäisiäkin mäntlahtelai-
sia, joten toimintaa ei sentään ole päätetty lopettaa, mut-
ta iän ja tautien karttuessa on Rantaituvan vahtimestarit
mielellään siirtämässä vetovastuuta nuoremmille ja ter-
veemmille. Viime vuonna vietettiin nuorten suurelta osin
järjestämä "Mäntlahti rokkaa ja humppaa" ja kun tänä
vuonna alkoi kiiriä huhuja Rantaituvan kesäfestarista,
alettiin ottaa asiasta selvää. Päätettiin sitten elvyttää Kylä
maailmassa festivaali henkiin, kunnes huomattiin, ettei se
mitään elvytystä tarvinnut - uudesti syntynythän tuo oli.

Nyt sitten vietetään Kylä maailmassa syntymäpäivää lau-
antaina 18.7.2015, järjestelyihin voi osallistua facebook
ryhmässä "Kylä Maailmassa 2006 - 2200". Vetäjinä yhdis-
tyksen hallituksen jäsen Samuli Jääskeläinen ja muusik-
kokunnan edustajana Mikko Haaja. Aivan oikeasti viete-
tään syntymäpäiväjuhlat kahdelle henkilölle, toinen täyt-
tää 20 vuotta ja toinen 60, myös esiintyjät ovat paikallisia
ja juhlat viedään läpi omakustannushintaan talkoona, jo-
ten myös taloudellinen tuki on tervetullutta!

Ilkka Ahmavaara
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ILKKA AHMAVAARA:

KYLÄ MAAILMASSA SYNTYMÄPÄIVÄT
LAUANTAINA 18.7.2015

ERKKI KUPARI:

PASKAJUTTU

Tällä kertaa kuvassa on karhun paska Klamilasta.

Erkki Kupari

VALOKUVA: ERKKI KUPARI
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HERMAN POELMAN:

GALLERIA 'KYMEN KULTA'
KESÄ 2015 EXPOSITION 'SANATON TARINA'

Kauniin Museotien varrella Mänt-
lahden kylässä on Paussin Kioskin
pihaliiterissä sijaitseva galleria Ky-
men Kulta. Työpajassa on esillä
taideharrastaja Herman Poelmanin
tekemät 3D-objektit, jotka hän on
koonnut kierrätysmaterialista, löy-
tänyt luonnosta tai lähialueelta.

Vanhoilla esineillä on oma historia
ja myös oma kauneus: ne kertovat
omaa tarinaansa. HP ottaa näitä
esineitä ja materiaaleja ja antaa
niille uuden värin, muodon, paikan
tai ympäristön. Tällä tavalla hän
luo uuden objektin ja samalla kek-
sii uuden tarinan käytetyille esineil-
le. Katsoja voi myös keksiä oman
tarinan ja kuvituksen.
Niin syntyy kolme erilaista visuaa-

lista sanatonta tarinaa.

Katsominen tai vain hyvän musii-
kin kuunteleminen (Marin Marais,
Takemitsu, Juhani Aho) on vapaa-
ta. Objektien myyminen ei ole tar-
koitus; barter (vaihtaminen) on
mahdollinen.
Näyttelytila on myös muiden käy-
tettävissä.

Tietysti Paussi kioskissa on saata-
villa kahvi ja muita herkkuja.

Jos tarvitaan enemmän tietoa, ot-
takaa yhteyttä via Paussi-kioski,
puh. 0400 663637 (Laila)

Herman Poelman

Uni rengas ja sikkeli (uusi työlainen
simpooli)

Rekka retki.
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HEINI EKHOLMI:

NOKKONEN – MONIKÄYTTÖINEN
RIKKARUOHO

Nokkonen lienee tunnetuin ja käytetyin villivihanneksemme. Ei-
kä ihme: se on yleinen, helppo tunnistaa, maistuu hyvältä ja on
vielä terveellinenkin. Nokkonen sisältää runsaasti mm. rautaa ja
kalsiumia sekä monia vitamiineja. Rautaa on huomattavasti
enemmän kuin Kippari Kallen suosimassa pinaatissa, ja kalsiu-
mia on lähes viisinkertainen määrä maitoon verrattuna. Nokko-
nen sopii moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin ravinnoksi:
langaksi, hiusten hoitoon, rohtokasviksi ja lannoitteeksi, mutta
tässä jutussa keskitytään sen käyttämiseen ruokana.

Ruokana nokkonen sopii hyvin käytettäväksi pinaatin tapaan
esim. keitoissa, kastikkeissa ja sämpylöissä. Salaattivihannek-
seksi siitä ei ole, sillä nokkonen pitää ryöpätä tai kuivata ennen
käyttöä poltinkarvojen tuhoamiseksi. Mikäli nokkosta haluaa
säilöä talveksi, sopivia säilöntätapoja ovat kuivaaminen tai ryö-
pättyjen nokkosten pakastaminen.

Kerääminen kannattaa tehdä alkukesästä ennen kukintaa. Pie-
nimmät ja hennoimmat nokkoset voi käyttää kokonaisina, isom-
mista nokkosista kannatta käyttää pelkät lehdet. Uusia pikku-
nokkosia saa kasvamaan koko kesän, kun niittää isoksi kasva-
neet nokkoset. Poimiessa on syytä käyttää hanskoja, jotta nok-
koset eivät pääsisi polttamaan. Nokkosta ei suositella kerättä-
väksi lantaloiden tai ulkohuussien läheltä, sillä hyvin typpipitoi-
sessa maassa nokkoseen kertyy liikaa nitraattia.

Lähteet:
Yrttitarha: Nokkonen http://www.yrttitarha.fi/kanta/nokkonen/
Nokkonen – Fineli http://www.fineli.fi/food.php?foodid=334

ALKUKESÄN TOFU-NOKKOSPIIRAKKA

TAIKINA:
100 g margariinia
1 dl täysjyvävehnäjauhoa
2 dl vehnäjauhoa
1 tl leivinjauhetta
n. 3 rkl vettä

TÄYTE:
2 l nokkosia + vettä ryöppäämiseen
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
2 rkl öljyä
ripaus chilijauhetta

1-2 rkl silputtua tuoretta basilikaa (tai 1-2 tl kuivattua)

1 paketti (300g) pehmeää tofua
2 rkl sitruunan mehua
1 tl Dijon-sinappia
suolaa

(paprikaa tai tomaattia koristeeksi)

Kuumenna uuni 225 asteeseen. Nypi margariini, molemmat jau-
hot ja leivinjauhe murumaiseksi seokseksi. Lisää sen verran vet-
tä, että saat sekoitettua taikinaksi. Voitele piirakkavuoka ja levitä
taikina siihen. Paista 7-10 min.

Ryöppää nokkoset keittämällä niitä parin minuutin ajan. Valuta
ja purista kuivaksi. Silppua hienoksi. Kuori ja silppua sipuli ja
valkosipuli. Kuumenna öljy pannussa ja kuullota sipulia ja chili-
jauhetta kunnes sipulit pehmenevät. Lisää valkosipuli ja basilika
ja kuullota vielä minuutin verran. Sekoita tofu, sitruuna, sinappi
ja suola sauvasekoittimella. Sekoita kaikki täytteen aineet keske-
nään ja levitä esipaistetulle pohjalle. Jos haluat, levitä päälle
paprikasuikaleita tai tomaattisiivuja. Paista 25-30 min tai kunnes
piirakka näyttää valmiilta.

NOKKOSLETUT

2 l nokkosia + vettä ryöppäämiseen
1 l makeuttamatonta soija- tai kauramaitoa
3 dl vehnäjauhoja
3 dl ohrajauhoja
1 tl suolaa
1 rkl öljyä

margariinia tai öljyä paistamiseen

Vispaa soijamaito, vehnäjauho ja ohrajauho sekaisin ja anna tur-
vota puolisen tuntia. Ryöppää sillä välin nokkoset keittämällä
niitä pari minuuttia. Huuhtele kylmällä vedellä, purista kuivaksi
ja hienonna. Lisää nokkoset, suola ja öljy turvonneeseen taiki-
naan. Paista taikinasta isoja tai pieniä lettuja paistinpannulla.
Tarjoile letut esim. puolukkahillon ja salaatin kera. Isoista letuis-
ta voi tehdä myös täytettyjä rullia. Täytteeksi sopii vaikkapa
paistetut sienet ja kasvikset.

Heini Ekholm

VALOKUVA: HEINI EKHOLM
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MERVI´HYPPÄNEN:

KANSAINVÄLINEN RAVINTOLAPÄIVÄ

Ravintolapäivä syntyi, kun helsinkiläisten ystävykset
Antti Tuomola, Olli Siren ja Timo Santala vuonna
2011 ideoivat päivän, jolloin kuka tahansa voi perus-
taa päiväksi ravintolan, kahvilan tai baarin haluamaan-
sa paikkaan ilman byrokratiaa. Ensimmäistä Ravinto-
lapäivää vietettiin 21. toukokuuta vuonna 2011. Muka-
na oli 40 ravintolaa yhteensä 13 paikkakunnalta. Nel-
jäntenä Ravintolapäivänä helmikuussa 2012 mukana
oli jo kolmisen sataa ravintolaa lähes 50 paikkakunnal-
la 12 eri maassa.

Ravintolapäivää vietetään neljä kertaa vuodes-
sa, kerran vuodenajassa ja päivän avainsana on va-
paus. Päivä avaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen,
hauskan pitämiseen ja ihmisten kohtaamiseen ruoan
ympärillä, kuten Timo Santala kiteyttää Ravintolapäi-
vän idean. Hänen mukaansa ruoka yhdistää ihmisiä
kaikkialla maailmassa riippumatta taustasta, kansalai-
suudesta, sukupuolesta tai iästä.

Villenkatu 6:sen asukkaat lähtivät mukaan Ravintola-
päivään tämän vuoden helmikuussa. Talon yhteiseen
kokoontumistilaan Ollikkaan pistettiin pystyyn ravinto-
la Villen Kuppila yhdeksi päiväksi. Työt sovittiin järjes-
telyihin mukaan tulevien kesken ja jokainen osallistui
halujensa ja kykyjensä mukaan. Onhan päivän avain-
sana vapaus. Ensimmäinen Ravintolapäivä onnistui
hyvin ja yhdessä tekeminen osoittautui niin hauskaksi,
että päätettiin osallistua päivään uudelleen kuluvan
vuoden toukokuussa.

Päivän valmistelut aloitettiin jo hyvissä ajoin hel-
mikuussa. ”Henkilökunnalle” hankittiin samanlaiset
essut, joihin talon ompelija Kaarina ompeli etutaskut.
Kirpputorilta löytyi Ville-nukke ja hänet vaatetti käsis-
tään taitava Anita. Ruoan valmistuksesta ja leipomisis-
ta sovittiin yhdessä. Ensimmäisellä kerralla teemana
oli keitto ja nyt päätettiin tarjota laatikkoruokia.

Varsinainen Ravintolapäivä yllätti iloisesti Villen
Kuppilan pitäjät. Jo klo yksitoista tulivat ensimmäiset
asiakkaat, vaikka ravintolan oli määrä avautua vasta
klo 12.00. Ruoat eivät vielä olleet valmiina, joten tulijat
joutuivat odottamaan tunnin ravintoalan avautumista.
Kun kello tuli kaksitoista, nähtiin ikkunasta, että lisää
porukkaa oli tulossa. Kaikki halukkaat mahtuivat si-
sään ja neljän tunnin aikana ravinolassa kävi reilut kol-
mekymmentä ruokailijaa. Lämpimät ruoat loppuivat
kesken, mutta onneksi Lasagnea löytyi lisää, joten ei
tarvinnut käännyttää ketään pois ilman ruokaa.

Kokemus yhteisestä ravintolasta, Villen Kuppilasta, on
ollut hyvä. Ravintolatoiminnalla on kerätty rahaa talon
kerhohuoneen Ollikan toimintaan. Kun kaikki toimivat
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, ei tarvita vetäjää
eikä monia palavereja. Noin kuukautta ennen Ravinto-
lapäivää on Villen Kuppilan tiimoilta pidetty yksi varsi-
nainen palaveri, jossa on sovittu, kuka tekee lämpimät

ruoat, kuka salaatit ja kuka leipoo. Samassa palaveris-
sa on lyöty lukkoon Kuppilan aukioloajat. Loput on
hoitunut kuin itsestään, kun jokainen tekee sen mitä
pystyi ja ehkä vähän enemmänkin.

Kuppilassa kävijät ovat myös olleet tyytyväisiä,
tarjolla on ollut maukasta kotiruokaa ja tunnelmaa on
kehuttu hyväksi. Kasvissyöjät on huomioitu ja yksi
ruoista on aina valmistettu niin, että valmistuksessa ei
ole käytetty mitään eläinkunnan tuotteita. Viimeksi tar-
jolla oli täytekakkua tapahtuman 4-vuotissynttäreiden
kunniaksi ja toinen tarjolla olleista kakuista oli valmis-
tettu ilman munia ja maitotuotteita.

Mietin, mikä salaisuus piilee Villen Kuppilassa,
kun kaikki sujuu niin mukavasti ja kuin itsestään. Lop-
putuloksena on aina runsas herkkupöytä ja iloiset Ra-
vintolapäivään osallistujat. Lieneekö syynä se, että
Kuppila on saanut alkunsa saunan lauteilla ja sen toi-
mintaa suunnitellaan pääasiassa saunassa. Mutta toi-
saalta päivän järjestelyihin osallistuu myös heitä, jotka
eivät yhteissaunassa käy. Näyttää siltä, että asun ta-
lossa, jossa on hyvä henki.

Mervi Hyppänen

Timo Santala Facebookissa:

Kiitos kaikille mahtavasta Ravintolapäivästä!
Ruokakarnevaali sai arvoisensa 4-vuotisjuhlat ja eilen
avautui yhteensä 2497 yhden päivän ravintolaa 34
maassa. Kaikkiaan aiempina Ravintolapäivinä on yh-
teensä 19 940 pop-up ravintolaa tarjoilleet ruokaa ar-
violta 2,3 miljoonalle asiakkaalle 71 eri maassa. Se
on ihan huikea määrä iloa, kohtaamisia ja ainutlaatui-
sia kokemuksia ruuan äärellä ihan joka puolella maa-
palloa!
Seuraava Ravintolapäivä on 16.8.2015, merkatkaa
kalentereihin!

Villen kuppilan väki ryhmäkuvassa.

VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN



AURAUS, MAANSIIRTO, ym.

Martti Tamminen puh. 0400 464
170, auraukset, koneurakointi, ky-
lätalkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548
588, auraukset, maanrakennustyöt,
sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Teemu Kuokka puh. 040 748
5651
Jorma Kyötikki, puh. 040 594
7472, kaivinkone- ja traktorityöt
V. Takala & Kumpp. puh. 0400
256 906, kaivuutyöt, ruoppaukset

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 Min-
na, puh. 050 348 8589
Farmi Kormu, puh. 040 539 7390,
lampaantaljat
Sataman Baari, puh. 040 589
7962
Satamakioski, puh. 050 325
0552, 046 876 7123 (Ari Malmi),
rantasaunan vuokraus, polttoain-
nen myynti, kioski avoinna 1.6-30.8
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 kuntojumppa, kah-
vakuula, pyöräily
Kaakon Kuntohoito, puh. 040
7717 468, 040 596 4203, kuntohoi-
toa, hierontaa, fysioterapiaa, lymfa-
terapiaa, akupunktio
Kylmävesiuinti Huurteiset Ui-
marit ry, Kouki Risto, puh. 040
539 3681

KIRJANPITO

Tiekunnat, yhdistykset Heli Var-
jakoski, puh. 0500 844 547, he-
lisvk@gmail.com
Tilihanholmi, Outi Posti, KLT,
0400 807 778, outi.posti@tilihan-
holmi.fi

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
Veto-osaston hiihtomaja ja mä-
kimaja, Mattila Torsti, puh. 050
501 2571
Klamilan Martat, Piia Kääriä, puh.
040 583 3629, kahvinkeittimien,
kahvi- ja ruoka-astiastojen
vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK, Olli Vuokko, puh.
040 831 3162, kahvinkeittimen, as-
tiastojen ja liinojen vuokraus
Sydänkylän VPK:n talo, Martti
Pekkola

KOTIAPU, YM. PALVELUT

Iris Lehto, puh. 040 810 5315,
Korjausompelua, yhteydenotot 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, ka-
nanmunat, maito, ternimaito
Matti Olli, puh. 040 583 8751, pe-
runaa ja varhaisperunaa
Pasi Kauppinen, pkauppi-
nen@gmail.com, tuoretta, graavia
ja savustettua kalaa Klamilan kala-
satamasta pe 11-20, la klo 11-16
J. Reila, puh. 040 522 6591, huna-
jaa
Mirja Ripatti, puh. 040 576 0775,
leivonnaisia, hapanvelliä
Elina Talsi, puh. 040 516 1534,
hapanvelliä
Reijo Tinkanen, puh. 050 575
1880, mansikkaa

MAJOITUS JA VUOKRAHUVI-
LAT

Merimaja Oy, Pyötsaarentie 230
49840 Mäntlahti
puh.+35850 340 2831 merima-
ja@kymp.net
Niemistön Lomamökit, (2 mök-
kiä) Puh. 044-252 9886
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.jarvenky-
la@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
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 se-
kä tapetoinnit.

SÄHKÖTYÖT

T. Nurmelan Sähkö Ky, puh.
0500 552 219, aki.nurme-
la@co.inet.fi
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, pyörä-
tuolikuljetus), 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
Ari, puh. 046 876 7123
Sydänkylän jakokunta, Tuomo
Peltola, puh. 0400 650 470
Pentti Posti, puh. 0400 655 040

VENEIDEN TALVISÄILYTYS

Laitila Jukka, puh. 0400 978 885,
riitta.laitila@pp.inet.fi

RISTEILYT SUOMENLAHDELLA

East Island Oy, puh. +35850 342
6767
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PALVELUT JA AMMATINHARJOITTAJAT MÄNTLAHDEN JA
KLAMILAN SEUDULLA 2015:
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SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN TIEDOTE KALASTAJILLE



Su 21.6. klo 10:00
MESSU
Karvonen

Katso tarkemmat tiedot
Seurakuntauuttisista ja
ilmoitustauluilta.

KLAMILAN
KYLÄKIRKKO

RANNANTAIKAA... Numero 2 2015 TOUKOKUU

Kylätupa Ronkuli on avoinna
kesällä ti-to klo 10-17,

perjantaisin 13-20.
Puhelinnumeromme

05-3573103.

KYLÄTUPA RONKULI
VALOKUVA: ILKKAAHMAVAARA

Paussi kioski avasi jälleen ovensa kesäkuussa 2.
päivä. Myynnissä on tuttuun tapaa jäätelöä ja juo-
mia kesäjanoon sekä kylän yhdistysten tuotteita
mm. kirjoja ja lehtiä sekä joitakin käsitöitä.

Kioski toimii myös kylän infopisteenä ja yh-
teisenä olohuoneena. Kioskilla voi käydä vaikka-
pa päiväkahvilla ja vaihtamassa kuulumisia tai
vain haastelemassa. Tuoreita, omatekoisia leivon-
naisia ja kahvia on mahdollista nauttia sisätiloissa
ja sään salliessa myös ulkona.

Kioskin pihapiirissä toimii taidegalleria Ky-
men Kulta, siellä on esillä näyttely Herman Poel-
manin taiteestaan. Näyttelyyn voi vapaasti tutus-
tua kioskin aukioloaikoina. Kellä tahansa on mah-
dollisuus tuoda omia töitään näytteille pihapiirin
näyttelytilaan, kunhan asiasta sopii ensin Herman
Poelmanin kanssa via Paussi -kioski.

KESÄTORI KLAMILASSA perjantaisin
5.6.-14.8.
klo 18 alkaen (ei juhannusviikolla)

18.6.2015 to klo 13-17 JUHANNUS-
MARKKINAT Klamilan satamassa

10.-14.7. 2015 VIROLAHTI-VIIKKO
Kotiseututapahtumia kaiken viik-
koa ympäri kuntaa

11.7.2015 klo 14-24 FISH AND SOUL
-kalaa ja musiikkia koko perheelle
Klamilan satamassa, lisätietoja
www.fishandsoul.fi

12.7. 2015 klo 12 HAPANVELLIJUHLA
Virolahti-viikon pääjuhla Klamilan
satamassa

15.-18.7.2015 KAAKON KAMARI-
MUSIIKKI Virolahdella
Useita tapahtumia ympäri Viro-
lahtea! www.kaakkofestival.fi

18.8.2015 klo 18-23 KYLÄ
MAAILMASSA SYNTYMÄPÄIVÄT
Mäntlahden Rantaituvalla,
Simonmäentie 18
lisätietoja Kylä maailmassa 2006-
2200 -ryhmä facebookissa
ja rantai.fi

24-26.7. KYLÄTEATTERI MARMUT:
OPETTAJA
Mäntlahden Toivolassa, liput 10
euroa
Varaukset ja lisätietoja Susanna
Korpela puh: 044 3039369,
email: suskukoo83@gmail.com
(Sivu 18 tässä lehdessä)

27.9. 2015 klo 10-15 SILAKKAMARK-
KINAT
Klamilan satamassa
Huom. paikoitusmaksu 2 eu-
roa/ajoneuvo

KLAMILAN OLUTSILLAN KESÄOHJELMA
13.6. Kirkkovuoren retki eväät mukana. Lähtö baari Kujansuun
edestä polkupyörillä ja kippakyydeillä klo 10. Kesto noin kolme tun-
tia.

11.7. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila
kertoo itäisen Suomenlahden tilasta Fish & Soul tapahtumassa Kla-
milan satamassa klo 17. Omakustanteinen kuljetus Helsingistä. Il-
moittautuminen Sirpa Huostilan spostiin tittoli13@gmail.com
5.7.2015 mennessä. Lisätietoja http://www.fishandsoul.fi.

14. tai 15.8. Tähtien katselua Klamilan satamassa illan pimentyes-
sä. Keskustelu Kaakon Ursan perustamisesta.

12.9. Sieniretki. Lähtö baari Kujansuun edestä klo 10 pyörillä ja
kimppakyydeillä eväät mukana. Kesto noin kolme tuntia.

PAUSSI KIOSKI JA GALLERIA KYMEN KULTA AVOINNA KOKO KESÄN

VALOKUVA: ILKKA AHMAVAARA VALOKUVA: HERMAN POELMAN

KESÄN TAPAHTUMIA:


