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"SOMETIMES I FEEL ..."

Kulttuurin viriliys on sen ky-
vyssä ottaa vastaan vieraita
vaikutteita. Kulttuuri, joka on
puolustuskannalla ja suljettu,
tuomitsee itsensä rappioon.

On kaksi tapaa viestinnässä vedota ihmisiin, joko tun-
teella tai älyllä. Minusta on hiljakseen tullut allerginen
kaikelle tunteeseen vetoavalle viestinnälle: sitä on ihan
melkein kaikki, mainokset tietenkin, viihde, kulttuurioh-
jelmat, dokumentit ja uutiset, jopa tiedeuutiset. Minusta
tunteisiin ei tarvitse vedota tiedonvälityksessä sen enem-
pää kuin taiteessakaan, vaan älyyn. Tunteet tulevat älyl-
lisyyden myötä, mutta tunteeseen vetoavan viestinnän
myötä ei tule älyllisyyttä, byäää!

Edellinen paraatikirjoitukseni päättyi: "Sitä, että pako-
laisvirta suuntautuu idästä länteen, eikä päinvastoin, voi-
taneen ehkä pitää länsimaisen sivistyksen ylivertaisuu-
den osoituksena. Mutta, onko meillä suomalaisilla riittä-
västi länsimaista sivistystä?"

Tuohon täytyy lisätä, että joskus tuntuu, että me
suomalaisetkin olemme pakomatkalla idästä länteen,
Jumalan valtakunnasta oikeusvaltioon.

Syksyn tulo oli tänä vuonna ihan WTF, ja talven alku
ihan LOL. Mutta päällisin puolin aika tavanomainen
syksy, satoi ja paistoi, elokuu oli kesän lämpö ja pitkälle
jatkui ihana sateettomuus, mutta sitten tuli sateet, tuulet
ja korkeat vedet, ennen talvea. Nähtäväksi jää, mimmoi-
nen talvi tällä kertaa tulee.

Ilmatieteenlaitos kohautti ilmoittamalla Yleisra-
diossa, että Suomen lämpötila olisi noussut jo kaksi
astetta 1850 luvulta alkaen (oikeampi luku lienee 1,7
astetta), mutta mainitsematta uutisessa jätettiin, että tuo
lämpeneminen tapahtui jo 1950 luvulle tultaessa ja sen
jälkeen ei pohjoismaissa, kuten Suomessakaan, ole mer-
kittävää lämpenemistä havaittu. Mieleen tulee Kari Hota-

kaisen romaanista Klassikko autokauppiaan slogan: "To-
tuus ja vain totuus, Arvi Lind".

Euroopassa vallitsee monin paikoin hätätila terrorismin
vuoksi, eikä hätätilasta kaukana olla Suomessakaan, to-
sin pääosin muista syistä. Viimeksi Suomessa oli Martti
Miettusen "hätätilahallitus" 30.11.1975 – 29.9.1976, tuol-
loin presidentti Urho Kekkosen mahtikäskystä vakavan
taloudellisen laman ja työttömyyden kasvun vuoksi.

Ongelmia tuntuu nykyiselläkin hallituksella olevan
kun kolmen ässän kolmijalka näyttäisi kompuroivan kol-
mikantaan, josta siitäkin on yksi kanta (EK) jo irronnut
pois. Hallituksen "yhteiskuntasopimuksestakin" näyttäisi
putoavan osapuolia neuvottelupöytien ulkopuolelle, vii-
meksi AKT. Kuinka kauan etupiirien kädenvääntöä jat-
kuu ja johtaako se postilakkoa laajemmin yhteiskunnan
pysähtymiseen, avoimeen poliittiseen kriisiin ja jonkinlai-
seen "hätätilahallitukseen" jälleen (vaikkei Kekkosta
enää olekaan)? En mene enkä tiedä, en edes sitä, toimii-
ko tämän numeromme postijakelu ja missä aikataulus-
sa, sen verran sekava on lakon piiriin kuuluvien alueiden
tilanne.

Seuraava numeromme ilmestyy Maaliskuussa 2016 ja
tämän paraatikirjoituksen kirjoitusvuorossa on Mervi
Hyppänen, ellei lisää lehden toimittamiseen sitoutuneita
kirjoittajia sitten ilmaannu. Omasta puolestani kiitän niin
lehden tilaajia, lukijoita kuin kirjoittajiakin kuluneesta
vuodesta. Toivottakaamme kaikki yhdessä kaikille Hy-
vää Joulua, sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Jos et vanhasta hirsitalosta
löydä tällaista tilaa lattian
alta, etsi se! Kuvassa näkyy
lattiaparruja kannattelevat
lattianiskat, päällä sitten le-
pää rossipohja, eli noin 40
cm paksu talon lattia, jossa
laudoitusten välissä seinä-
sammalta ja sahanpurua pe-
rinteisesti (ja huom! ei muo-
via).

Sahapurun ja seinäsammalen
voi korvata selluvillalla, puhal-
lusvillana tai levyinä, mutta ei
missään nimessä lasivillalla, jo-
ka on erinomainen kasvualusta
homesienille.

Tämä kuvassa näkyvä tila täy-
tyy olla avonainen ilmanvaih-
dolle talon sokkelissa olevien
aukkojen avulla (kovilla paikka-

silla ne voi sulkea).

Multapenkkapohjat puolestaan
on sitten matalampia ja niissä

on vain yksinkertainen lattia-
laudoitus päällä, mutta alapoh-
jan tuuletus niissäkin on se kai-
ken a ja o.

Jos tämä talon alla oleva tila on
umpinainen, on se paras mah-
dollinen, aivan ihanteellinen
kasvihuone homesienille.

Lisätietoa rossipohjan huollosta
kuin muistakin vanhojen talojen
korjauksista Museoviraston kor-
jauskortistossa internetissä:

http://www.nba.fi/fi/tieto-
palvelut/julkaisut/rakennus-
perinto#korjauskortisto

LATTIA ON HIRSITALON HENKIVAKUUTUS

Rantaituvan yli satavuotiasta rossipohjaa 1800 luvulta.
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Jos luoja suo, kirjoittelen juttuja
omien tekemisieni kautta täysin
subjektiivisesti, ilman nimiä ja vuo-
silukuja.

Näitä asioita, toteutuneita tai toteu-
tumattomia, ei yleensä ole ansiok-
kaissa Klamilan kyläkirjoissa.

Tällä kertaa mainitsen vain asioita
mielenkiinnon herättämiseksi ja
baarikeskustelun avaamiseksi.

Jatkossa käsittelen asian tai pari
kerrallaan, kun pääsen vuodenvaih-
teessa kaivelemaan kotoa doku-
mentteja.

AIHEITA:

• Natturin ulkoilualue
• Museoidut puhelinpylväät
• Uuno Klamin kipsipääveistos
• Uuno Klamin ensimmäinen histo-
riikki
• Klami Center
• Klamila Tattoo
• Klamilan kävely/pyörätie
• Kyläkonttori
• OK-valkama
• Koukin Kuoro
• Tarinoita Kylän eri tapahtumista

Rauno Vaherva puhumassa Vappuna
2014 tarunomaisessa Uunon Klamin
patsaan lakitusjuhlassa Klamilan
kirkolla. (Valokuva Jouko Tompuri)
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MERVI HYPPÄNEN:

AAMUKAHVILLA RAATIHUONEELLA

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on
kutsunut kylien edustajia aamukahvitilaisuuteen
Raatihuoneelle pari kertaa vuodessa. Tilaisuudet
ovat olleet antoisia, sillä niissä on keskusteltu sekä
eri kyliä että koko kaupunkia koskevista ajankohtai-
sista asioista.

Viimeisin kahvitilaisuus oli 26.10. Tilaisuuden
aluksi kaupunginjohtaja kertoi valtuuston edellisen
illan päätöksestä siirtää lukio remontoitaviin
EKAM:n tiloihin ja perustaa luokkien 1-9 yhtenäis-
koulu vapautuneisiin tiloihin. Lukion tilat eivät kui-
tenkaan riitä vaan lisärakentamista tarvitaan, jotta
kaikki Pappilansalmen, lakkautettavan Keskuskou-
lun ja Vilniemen koulun lapset mahtuvat perustetta-
vaan yhtenäiskouluun.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden juhla-
vuosi, Suomi on ollut itsenäinen 100 vuotta. Kau-
punginjohtaja piti tärkeänä sitä, että jokainen tahol-
laan miettisi erilaisia tapoja juhlia itsenäisyyttä. Kau-
punkilaisilta tullaan kysymään ehdotuksia, miten
juhlavuotta vietettäisiin niin, että siitä tulisi kansalais-
ten juhla, jota juhlittaisiin eri puolilla kaupunkia. Juh-
lintaa suunnittelemaan on perustettu toimikunta, jo-
hon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi edustajat
seurakunnasta, varuskunnasta ja nuorisovaltuustos-
ta.

•

Haminan veden toimitusjohtaja Jani Väkevä tu-
li tilaisuuteen kertomaan Haminan Veden alueen Ve-
siosuuskunnista, joita on perustettu vuodesta 1986
lähtien. Suurin osuuskunta on vuosina 2003-2006
rakennettu Mäntlahden vesiosuuskunta, johon kuu-
luu yli 200 taloutta. Haminan Vesi pyrkii siihen, että
haja-asutusalueilla, missä on vesiosuuskunta, sopi-
musasiakkaana on alueen vesiosuuskunta eivät yk-
sityiset taloudet. Haminan Vesi toimittaa veden ja
vastaanottaa jäteveden alueen vesiosuuskunnille ja
veloittaa käyttäjiltä normaalin käyttömaksun. Vesio-
suuskunta huolehtii toiminta-alueensa putkistoista ja
niiden kunnosta. Perusmaksu on osuuskuntiin kuu-
luvilta vähän pienempi kuin asemakaava-alueen
asukkailla, joiden putkien rakentamisesta ja kunnos-
tuksesta vastaa Haminan Vesi. Osuuskunnat voisivat
periä jäseniltään erotuksen suuruisen maksun ja
näin kerätä varoja esim. omistamansa putkiston
huoltokustannuksiin.

Vesiosuuskunnan eduiksi Jani Väkevä luetteli
mm. puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön ja
veden tasaisen laadun, sillä veden laatua tarkkail-
laan säännöllisesti. Kiinteistöjen arvo nousee ja alu-
een vetovoima lisääntyy, kun vesiasiat ovat kunnos-
sa.

Vesiosuuskunnan rakentamisen kustannukset
vaihtelevat ollen taloutta kohti 7 000-12 000 euroa.
Kustannuksia kasvattavat alueella olevien kiinteistö-
jen pitkät etäisyydet sekä maaperä kuten kalliot.
Avustuksia kustannuksiin on kuitenkin saatavilla;
kaupungilta 15 % ja ELY-keskukselta noin 15 % ra-
kennuskustannuksista. Haminan Vesi auttaa suunnit-
telussa ja antaa neuvoja ja kaupunki myöntää
osuuskunnille lainatakauksia.

Jätevesiasetus tulee voimaan vuonna 2018 ja
se asettaa kiinteistöille vaatimuksia jäteveden suh-
teen. Noin puolella Haminan Veden alueen vesio-
suuskunnista on vesiputken lisäksi rakennuttu vie-
märit, joten viemäröintihankkeille on tarvetta. Hami-
nan Veden alueella on käynnissä kaksi uutta vesio-
suuskuntahanketta, toinen Vimpasaarssa (20 kiin-
teistöä) ja toinen Kolsilassa (25 kiinteistöä). Metsä-
kylässä (30 kiinteistöä) ja Töytärillä (10 kiinteistöä)
on alkamassa vielä tämän vuoden puolella vesijohto-
jen rakentaminen. Uusi vesihuoltolaki tuo lisää vel-
voitteita vesiosuuskunnille ja pienten vesiosuuskun-
tien kannattaisikin Jani Väkevän mukaan liittyä yh-
teen osaamisen varmistamiseksi.

Haminan satamassa on useita paljon vettä
käyttäviä tehtaita. Tämä helpottaa Hamina Veden ta-
loutta ja mahdollistaa kohtuulliset hinnat esim. kot-
kalaiset maksavat haminalaisia enemmän käyttä-
mästään vedestä. Tällä hetkellä ei Jani Väkevän mu-
kaan ole tulossa suuria korotuksia veden hintaan,
sillä suuret investoinnit on jo tehty.

•

Vesa Pohjola kertoi omassa osuudessaan kau-
punkikaavoituksesta ja meneillään olevista kaava-
hankkeista mm. Kotka-Haminan alueella on suunnit-
teilla strateginen yleiskaava. Syksyn 2015 aikana
asetetaan kaavan tavoitteet ja laaditaan osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka jälkeen on vuo-
rossa luonnoksen työstäminen v. 2016 ja ehdotus- ja
hyväksymisvaihe v. 2017. Kotkan-Haminan seudun
strateginen yleiskaava laaditaan kuntien yhteistyönä.
Vaikka suunnitelma ja suunnitteluprosessi ovat yhtei-
set ja suunnitelmaa työstetään sekä seutu- että kun-
tatasolla, niin jokainen kunta käsittelee ja hyväksyy
strategisen yleiskaavan oman kunnan alueelta.

Mäntlahti-Rakila-Pyötsaari osayleiskaavan luon-
noksen teko aloitettiin vuonna 2013, mutta lopulli-
nen kaavaesitys ei vielä ole valmis. Vesa Pohjola ar-
veli, että kaavaehdotus saadaan valmiiksi ensi vuo-
den alussa. Haminan Energialta odotellaan edelleen
kirjallista ilmoitusta siitä luopuuko se Mäntlahden
itäpuolelle suunnitellusta tuulivoimala-alueesta. Tuu-
livoimaloita ei nykytietojen mukaan sinne ole tulos-

KYLÄTOIMIKUNTIEN/ASUKASYHDISTYSTEN JA HAMINAN

KAUPUNGIN AAMUKAHVITILAISUUS
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sa. Puolustusvoimat eivät salli alueelle rakennetta-
van tuulivoimaloita niiden aiheuttamien tutkahäiriöi-
den vuoksi. Alue on myös pieni, tuulivoimalat jäisi-
vät alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta.
Uuden elokuussa hyväksytyn asetuksen mukaiset
tuulivoimaloille asetetut meluarvo vaativat kuitenkin
vähintään kahden kilometrin etäisyyden, jotta niistä
aiheutuva melu ei nouse liian korkeaksi.

•

Tilaisuuden lopuksi jokitalkkari Manu Vihto-
nen kertoi omasta työstään ja Kaakon jokitalkkari-
hankkeesta, jonka tavoitteena on lohikantojen elvyt-
täminen, säilyttäminen ja palauttaminen. Lohikala-
kantoja on esim. Summanjoessa pyritty elvyttämään
jokea kunnostamalla ja istuttamalla jokeen kaloja
mätirasiaistutuksin. Tämä istutustapa on yleistynyt
viime vuosina Suomessa. Mäti-istutuksessa lohen tai
taimenen mädillä varustetut rasiat asennetaan vir-
taavaan veteen kevättalvisin, yleensä maaliskuun en-
simmäisten viikkojen aikana. Poikaset kuoriutuvat
huhti-toukokuun aikana ja leimaantuvat synnyinve-
sistöön.

Kaakon jokitalkkari -hankkeen keskeinen sisältö:

• Kartoitetaan ja tuotetaan tuoretta taustatietoa toi-
minta-alueen vesistöistä vesialueiden omistajille ja
eri viranomais- ja yhteistyötahoille
• Viedään vesistöjen kunnostusasioita eteenpäin laa-
jalla alueella
• Toteutetaan kunnostuksia käytännössä
• Suoritetaan lohikalojen kotiutus- ja tuki-istutuksia
mätirasioilla
• Huolehditaan kunnostuksien ja istutusten asian-
mukaisen seurannan järjestämisestä
• Haetaan vaelluskalojen liikkumisesta ja lisäänty-
misestä uutta tietoa
• Edistetään eri tahojen huomiota kohdealueen ve-
sistöjen vedenlaatua ja vesiluonnon monimuotoi-
suutta koskeviin keskeisiin kysymyksiin
• Huolehditaan että kalavesiä hoidetaan kestävän
käytön periaatteiden mukaisesti

JOKITALKKARIN LÖYTÄÄ INTERNETISTÄ:
• www.kaakonjokitalkkari.fi
• www.facebook.com/kaakonjokitalkkari
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Huurteiset Uimarit ry ja Kalasataman Frisbeegolf jär-
jestivät jäsenilleen sunnuntaina 25.10.2015 iloisen ilta-
päivän lajeihin tutustumisen merkeissä. Sää oli syksyi-
sen sumuinen, mutta mielialat aurinkoisia, joten säällä
ei niin väliä. Tapahtumaan osallistui yhteensä n. 30 ak-
tiivista jäsentä molemmista seuroista. Iltapäivä sujui
leppoisasti tutustuen molempiin lajeihin, kylmävesiuin-
tiin ja frisbeegolfiin.

Tapahtumassa frisbeegolfilaiset peluuttivat ja tutustut-
tivat Huurteisia Uimareita lajiin frisbeegolfin parikilpai-
lun merkeissä. Vastavuoroisesti Huurteiset Uimarit tar-
josivat frisbeegolfareille parikilpailun jälkeen tutustumi-
sen kylmävesiuintiin kera saunan. Tarjolla oli myös
mehua, makkaranpaistoa ja arvontaa.

Uimarit olivat rohkeita heittämään kiekkoa, mutta fris-
beegolffareista ei kovin moni uskaltanut pulahtamaan
kylmään veteen. Taisi olla vesi liian kylmää.

Kalasataman Frisbeegolf on perustettu vuonna 2015
Huurteiset Uimarit ry:n alajaostoksi. Frisbeegolf on laji-
na suht uusi, mutta lyhyessä ajassa saavuttanut suu-
ren suosion. Klamilan Kalasataman 9- korinen Frisbee-
golf- rata on suosittu rata myös ulkopaikkakuntalaisten
mielestä. Seuran tavoitteena vuodelle 2016 on saada
laajennettua jo olemassa olevaa frisbeegolf- rataa 18
-koriseksi, eli saada sinne 9 koria lisää. Jos löytyy ha-
lukkuutta osallistua talkoisiin, tai vaikka hommata
oma nimikkokori radalta ja jättää oma nimi osaksi ur-
heiluhistoriaa, ottakaa yhteyttä eeva-liisa.katte-
lus@pp.inet.fi. Korin hinta on 100.00 euroa.

SUVI POUSI:

FRISBEEGOLFIA JA PULAHDUKSIA
KYLMÄSSÄ VEDESSÄ

25.10 FRISBEEGOLF- PARIKILPAILUN TULOKSET (KOLME PARASTA):

1. SIJA TULOKSELLA 27 (0) TEEMU SANDBERG JA ILARI ROUVI-
NEN
2. SIJAN VOITTAJIKSI SELVISI TIUKAN KILPAILUN JÄLKEEN HENRI
PELTOLA JA RAIMO HÄMÄLÄINEN
3. MIKKO KOUKI JA SAMI RIPATTI

Yllä: Voittajat.
Alla vasemmalla: Makkaraa ja mehua.
Alla oikealla: Sinne lentää frisbee.
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KATI FORKNALL:

NUORISOTALOLLA TAPAHTUU...

Museotie 1931 Klamilassa, vanha Muksulan päiväkoti,
koki kasvojen kohotuksen kesän aikana. Talosta kuo-
riutui harmaanvihreä ja ryhdikäs Nuorisotalo! Ja siellä-
hän on toimintaa kaikenikäisille kylän nuorille.

Tiistaisin ja torstaisin on Klamilan Vapis yläkouluikäi-
sille klo 18.00-21.00. Silloin pelataan biljardia tai pleik-
ka kolmosta, kuunnellaan/soitellaan musiikkia, hörpi-
tään pimenevissä illoissa lämmintä kahvia/teetä ja pe-
lataan kaikenmoisia muitakin pelejä.

Tiistaisin klo 18-19 partiolippukunta Rajan Reippaat
järjestää partiotoimintaa 1-3ja 5-7 luokkalaisille.

Keskiviikkoisin kokoontuu 4H monitoimikerho klo.
17.00-18.30. Kerho on tarkoitettu lähinnä 6-12 vuotiail-
le ja siellä mm. leivotaan ja askarrellaan.

Tiloista löytyy myös voimannostosali. Kaakon Kaksi-
kon Facebookista löytyy tarkempia tietoja.

Myös Klamilan VPK:lla on vähän varttuneemmille nuo-
rille harrastus mahdollisuuksia maanantaisin klo
18.00.

Eli ei tarvitse koleaa pimeää talvea kököttää yksin ne-
nä kiinni tietokoneen näytössä, kun kylällä on näin pal-
jon mielenkiintoista toimintaa! Sekaan vaan harrasta-
maan, niin talvikin menee ohi nopeammin.

Yllä: Voimailuvälineitä tuodaan Pyölintalolta uudelle talolle
elokuussa 2014.
Alla: Kesällä 2015 uuden maalipinnan ja kyltin saanut Nuor-
ten talo.
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MERVI HYPPÄNEN:

KLAMILAN JA YMPÄRISTÖN VPK:N
TOIMINTA LAAJENEE

Klamilassa talkoilla on saatu paljon yhteistä hyvää ai-
kaan sekä satamassa että kylän keskustassa. Viime
vuosien saavutuksia ovat suosittu frisbeegolfrata, ui-
maranta ja Kylätorin myyntikojut sekä Nuorisotalon
kunnostus. Mittavista hankkeista huolimatta talkoohen-
keä löytyy edelleen. Klamilan ja Ympäristön VPK:lla on
menossa uuden kalustohallin rakentaminen ja ensivas-
teyksikön perustaminen vuoden 2016 kesään mennes-
sä.

Klamilan ja Ympäristön VPK:n juuret johtavat1900-lu-
vun alkupuolelle, jolloin Klamilan kylän Vapaaehtoinen
Palokunta perustettiin. Perustavasta kokouksesta ei ole
tiedossa pöytäkirjaa, joten perustamisvuotena pide-
tään Palokunnan sääntöjen vahvistamisvuotta 1908.
Alkuvuosina palokunnalla ei ollut omaa taloa ja itse
hankittua palokalustoa säilytettiin Rapakonpohjaan ra-
kennetussa palovajassa. Oma talo palokunnalle raken-
nettiin vuonna 1929.

Uusi aikakausi alkoi 1952, kun palokunta hankki
tontin paloaseman rakentamista varten. Tiilistä raken-
nettu paloasema ja kioski valmistuivat vuonna 1956 ja
ensimmäinen paloauto hankittiin parin vuoden päästä.
Sitä ennen, vuonna 1955 yhdistyivät Länsikylän ja Kla-
milan palokunnat yhdeksi Klamilan ja Ympäristön Va-
paaehtoiseksi Palokunnaksi. Vuonna 1980 neuvoteltiin
sammutussopimus kunnan kanssa ja sen jälkeen palo-
kalustoa on uusittu ja täydennetty.

Pari kesää sitten, vanhan paloauton rikkoutuessa
paloasema todettiin liian matalaksi. Pelastuslaitoksen
vapaana olleet paloautot eivät mahtuneet vanhaan tal-
liin. Rikkoutunut paloauto korjattiin vielä kerran ja uu-
den kalustohallin suunnittelu aloitettiin. Rakennustöihin
on päästy tänä kesänä. Paloaseman laajennuksen, jon-
ka kustannusarvio on 60 000 euroa, on toistaiseksi ra-
hoittanut palokunta itse. Rakenteilla olevaan 110 neliö-
metrin halliin tulee tilat paitsi paloautolle niin myös uu-
det sosiaali- ja pukeutumistilat sammutusyksikölle.

KLAMILAN ENSIVASTEYKSIKKÖ

Klamila sijaitsee alueella, jonne ambulanssin tulo kes-
tää Carean palvelutasopäätöksessään asettamien ta-
voittamisviiveitten mukaan liian kauan, joten Klamilan
ja Ympäristön VPK on päätynyt perustamaan oman
ensivasteyksikön. Tilat yksikölle saadaan vanhan pa-
loaseman vapautuvista tiloista, kun uusi kalustohalli
valmistuu. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen ehto ensi-
vasteyksikön perustamiselle on, että VPK rahoittaa itse
yksikön perustamiskustannukset ja Pelastuslaitos kus-

tantaa toiminnan ylläpidon.
Vapaaehtoisia ensivastetoimintaan on ilmoittau-

tunut parikymmentä kyläläistä. Heidän koulutuksensa
pyritään järjestämään talven aikana, sillä tavoitteena
on, että ensivasteyksikkö on toimintavalmiina ensi
vuonna enne mökkikauden alkua. Koulutuksen rahoi-
tuksesta VPK on neuvoteltu Virolahden kunnan, Ca-
rean ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa. Ra-
hoitusta on kerätty myös mm. järjestämällä kirpputori-
myyntiä ja makkaranmyyntiä, jolloin hanketta on myös
markkinoitu.

ENSIVASTETOIMINTA YLEISESTI

Äkillisesti sairastunen tai loukkaantuneen henkilön tar-
vitessa hoitoa paikalle tilataan ambulanssi hätäkeskuk-
sesta. Hätäkeskus arvioi tilanteen ja lähettää paikalle
apua ns. porrastetun vasteen mukaan. Porrastettu vas-
te tarkoitta sitä, että hätäpotilaan luokse lähetetään

Uusi halli on kuin Doctor Whon Tardis: suurempi sisältä.

VPK:n rakennukset Klamilan Salea vastapäätä. Takana uusi
kalustohalli.
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useita eri tasoiseen auttamiseen pystyviä yksiköitä. En-
simmäisenä portaana toimii ensivaste, joka antaa hä-
täensiavun. Toisena portaana on perustason ambu-
lanssi ja kolmantena hoitotason ambulanssi. Neljän-
nessä portaassa potilaan luokse lähetetään lääkäri.

Ensivasteyksikkö on yksikkö, joka saapuu en-
simmäisenä paikalle ja aloittaa henkeä pelastavat toi-
menpiteet ennen sairaankuljetusyksikön paikalle saa-
pumista ja avustaa tarvittaessa ensihoidollisissa toi-
menpiteissä. Ensivastetoiminta lyhentää avunsaannin
viivettä ratkaisevasti ja ihmishenkiä pelastuu, kun pe-
ruselintoiminnoista päästään huolehtimaan heti.

Ensivastetoiminta on vapaaehtoista ja vaatii Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) järjestämän
ensiapu- ja ensivastekurssin suorittamisen tai Suomen
Punaisen Ristin (SPR) ensiapu I ja II – kurssien suorit-
tamisen sekä pelastusalan ensivastekurssin. Lisäksi
ensivastetoiminnassa mukana olevat joutuvat ylläpitä-
mään taitojaan osallistumalla koulutuksiin ja tietotes-
tauksiin, joiden avulla osaamista ylläpidetään. Taitoja
kartutetaan ja ylläpidetään myös säännöllisillä harjoi-
tuksilla, joita voidaan järjestää esim. viikoittain ja jokai-
nen toiminnassa mukana oleva osallistuu niihin mah-
dollisuuksien mukaan.

Varsinaista päivystystä ei ensivasteyksiköllä ole
vaan hälytyksen tullessa viesti tulee jokaisen ensivaste-
toiminnassa mukana olevan puhelimeen. He jotka pää-
sevät lähtevät hälytykselle.

4 metriä korkeasta pääovesta mahtuu vaikka tikkaat vähän
ylhäälläkin.

Hämmentävän avara tila aukeaa rakennuksen sisällä.
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SUSANNA KORPELA:

Mäntlahdessa hirvijahti aloitettiin
lauantaina 26.09. Kaiken kaikkiaan
tämänvuotiseen jahtiin osallistui
noin 30 henkeä ja kaatolupia oli
saatu kolmelle isolle sekä kahdelle
vasalle.

Aiemmista vuosista poiketen tänä
syksynä kaatuneet hirvet noudettiin
metsästä traktorin sijaan mönkijäl-
lä. Se osoittautui hyväksi käytän-
nöksi, sillä mönkijä osoitti toimi-
vuutensa hankalissakin maasto-olo-
suhteissa. Kuljetukset hoiti Vadim
Aho.

Tätä kirjoittaessa on kaatumatta
vielä yksi vasa, jota on tarkoitus
lähteä metsästämään koirien kans-
sa 21.11. Jo saatujen hirvien am-
pumisista osuman kohdalleen sai-
vat Matti Korpela (kahdesti), Mika
Liinamaa sekä Vadim Aho.

Hirvipeijaisia vietettiin lauantaina
07.11. Mäntlahden Toivolassa, jos-
sa arviolta n. 100 henkeä kävi syö-
mässä maukasta hirvikeittoa. Sen
valmistuksesta vastasivat Veli Myy-
ryläinen, Juha Tynnilä, Arto Tauria
sekä Kyösti Mäkelä. Kahvitarjoilun
puolestaan hoitivat Marja Taari, Ir-
ma Kymén-Myyryläinen ja Rosanna
Myyryläinen. Kakunteosta oli huo-
lehtinut Maie Kollom.

"Tosi mukavaa yhdessä puuhata ki-
vojen ystävien kanssa. Kiva kun ih-
miset tulee - ihmiset tekevät juhlan"
kertoi tunnelmista Marja Taari.

Jälleen tuli todistettua, että uusi
nylkykatos toimii moitteettomasti ja
kylmäsäilytys takasi sen, että lihoja
voitiin säilyttää useammankin päi-
vän niiden pilaantumatta. Jahdin
lomassa tehtyjen näköhavaintojen
mukaan vaikka muutama hirvi li-
hoiksi saatiinkin niin jäi metsiin vie-
lä ihan mukavasti vapaana juokse-
via yksilöitä ensi vuotta ajatellen.

HIRVIJAHTI MÄNTLAHDESSA

Kahvitarjoilua hoitanut Rosanna
Myyryläinen ehti kuvaan Sinna-neidin
kanssa kiireidensä keskellä.

Soppatykki Veli Myyryläinenkin kerkesi hetken
hengähtää vaihtamassa kuulumisia.

Satu Tammelin, Anneli Nurmela, Ellen Gustafsson ja Venny
Tammelin kävivät myös hirvikeitolla.

Irma Kym‘en-Myyryläinen teki asiaankuuluvat koristelutkin Toivolaan.

Kosti Kippo, Kyösti Mäkelä ja Mari
Suortti viihtyivät Toivolassa
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RISTO MUURMAN:

SULO MÄKELÄ SEURAN SYYSRETKI
MIEHIKKÄLÄÄN

Sulo Mäkelä Seura teki sunnuntaina 18. lokakuuta
2015 syysretken Miehikkälään. Syysretki kohdenne-
taan vuosittain niille paikkakunnille, joissa voidaan sa-
malla ihailla Kuvanveistäjä Sulo Mäkelän tekemiä veis-
toksia. Miehikkälässä tällaisena kohteena oli sankari-
hautausmaan reliefi. Viime vuonna vastaava matka
tehtiin Myrskylään.

Kahden autokunnan lähtö Mäntlahdesta tapahtui klo
08,15. Matkalla otettiin Länsikylästä Ossi Yrjönen kyy-
tiin. Miehikkälän kirkolla oltiin kello yhdeksän pintaan.
Matkalle osallistujia oli kaikkineen seitsemän.

Vierailu alkoi kukkien laskulla sankaripatsaalle
(reliefi). Kukkien laskua varten järjestyttiin riviin kir-
kon ja sankarihautojen väliin. Paikalla oli parisenkym-
mentä henkilöä. Kappalainen Matti Astola johti tilaisuu-
den. Aluksi Sulo Mäkelä Seuran puheenjohtaja esitteli
seuraa ja kuvanveistäjä Sulo Mäkelää läsnä oleville.
Jälkeenpäin ilmeni, että Sulo Mäkelä sankaripatsaan
reliefin tekijänä oli paikkakuntalaisille vieras. Risto
Muurman ja Olavi Mainela laskivat seuran puolesta
kukkavihkon reliefille. Kukkavihkon teksti:

Täällä lepäävät sankarivainajat ovat aikaansaaneet sen,

että Suomi on hyvä maa elää ! Sankarivainajien muistoksi

ja kunniaksi sekä kuvanveistäjä Sulo Mäkelän elämän-

työn kunnioittamiseksi.

Sulo Mäkelä seura, mäntlahtelaiset

Tilaisuuden lopuksi laulettiin yhteisesti virsi.

Jumalanpalvelus toteutettiin kansanlaulumessu-
na, mikä oli uusi ja virkistävä kokemus. Matti Astola
toteutti messun ja häntä avusti paikallinen yli kymmen-
henkinen sekakuoro. Säestys tapahtui pianolla, huilulla
ja sellolla. Kirkkokansaa oli arviolta noin nelisenkym-
mentä.

Kansanlaulumessun jälkeen siirryttiin seurakun-
takodille kirkkokahville ja elojuhlaan, joka oli pai-
kallinen maataloustuottajien kiitosjuhla. Aluksi nautit-
tiin kahvit karjalanpiirakan, munavoin ja makean pul-
lan kera. Tervehdyssanat lausui Aleksi Kivelä, Miehik-
kälän kirkkokuoro johtajana Niina Kotro esitti Kansan-
laulusikermän ja laulun Minun maani. Maaseudun tilan-
nekatsauksen esitti Jaakko Lappi. Kuultiin nuorten tai-
teilijoiden Maria Morfin Venäläisen ja Emilia Morfin Ve-
näläisen musiikkiesityksenä Sibeliusta. Tämän jälkeen
kansanedustaja Markku Pakkanen piti juhlapuheen tar-
kastellen valtakunnallisesti asioita. Koska tässä vai-
heessa kello oli jo 13, Sulo Mäkelä seuran puheenjoh-
taja kilisti, pahoitteli tuottamaansa häiriötä juhlaan ja
kiitti seuran puolesta Elojuhlan järjestäjiä ja kappalais-

ta Matti Astolaa päivän hienosta annista. Matti Astola
lupasi pitää hyvää huolta Kuvanveistäjän tekemästä re-
liefistä ja kutsui seuran toistekin vierailulle. Valitettavas-
ti loppuohjelma jäi kokematta, sillä sovitun aikataulun
mukaisesti kiirehdittiin jo hiukan myöhässä Salpalinja-
museolle.

Museolta oli etukäteen varattu opastettu kierros joka
toteutettiin yhdessä linnoituskorsussa katsomalla video
taustaksi ja kuuntelemalla oppaan asiantunteva ja ha-
vainnollistettu esitys Salpalinjasta.

Museoesittelyn jälkeen siirryttiin Vaalimaalle
lounaalle (Kala ja Herkku), sillä Miehikkälästä viimei-
nen ruokapaikka (Punahilkka) oli lopettanut. Nautittiin
maittavat seisovan pöydän antimet. Pitkittynyt lounas
päätettiin klo 16 pintaan ihailemalla pienenä kiertoaje-
luna Vaalimaalle mahdollisesti tulevan suuren liikekes-
kuksen perustuksia. Mäntlahdessa oltiin klo 17 men-
nessä.

Vierailu osoitti, että syysretket ovat tarpeellisia sekä
kohdepaikkakunnan että seuran jäsenten virkistyksen
ja yhteishengen kannalta. Kuvanveistäjää ei välttämät-
tä paikkakunnalla tunneta, kuten nyt Miehikkälän
käynti osoitti. Valitettavasti reliefistä ei löytynyt min-
käänlaista signeerausta tai merkintää tekijästä. Vete-
raanien poistuessa joukostamme myös nämä muisto-
merkit tahtovat tulla etäisiksi ja jäädä unholaan. Tässä
seurallamme on selkeä tehtävä edessään.

Kiitos kaikille matkalaisille! Uskon, että matkas-
ta jäi kaikille hyvä mieli. Vuoden 2016 syysretki
tehdään Virolahdelle, jossa erityiskohteena Viro-
lahden kirkolla oleva Sulo Mäkelän tekemä san-
karipatsas.

Syysretkeläiset Miehikkälän sankarihautausmaan reliefillä.
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Olihan siinä kesällä puuhaa, kun
peltoa Mäntlahden maisemissa
hoideltiin. Aika kului rattoisasti
satoi taikka paistoi (tosi vähän).
Kyllähän silmä ja selkä alkoi le-
päämään, kun kasvimaassa al-
koi vihannesta kasvamaan.
Elonkorjuun aikana jo sielukin
lepäsi ja hiljalleen satoa sai tal-
teen korjata.

MIKA AROLA:

NIIN MAA MAKAA, KUN HOIDETAAN



RANNANTAIKAA... Numero 4 2015 JOULUKUU Sivu nro 13

KATI FORKNALL:

GOODBYE PIG

Lämmin syysilta helli asiakkaita Sa-
taman Baarin Sikajuhlissa, mutta ei
possua. Se retkotti hiiltyneen näköi-
senä köökin pöydällä ja oli ihan
EVVK (ei vois vähempää kiinnos-
taa..). Baarin puolella oli toki eloi-
saa, niinkin paljon ettei meinannut
pöytäseurueeseen kuuluneiden
kommentteja kuulla saati sitten
omia kuulluksi! Eli hauskaa oli niin-
kuin piti ollakkin ja ruoka piittaa-

mattomasta Takaladon päätähdestä
huolimatta erittäin herkullista ja si-
tähän riitti! Baari pullisteli tyytyväi-
siä, ähkyn partaalla olevia asiakkai-
ta. Kuulin jopa jonkun vannovan,
ettei ikinä enää söisi..

Klamilan Sataman baarin soisi olla
auki pitempäänkin, kun sattuu ole-
maan kylän ainut A- oikeuksin va-
rustettu ruokapaikka. Terassi meren
äärellä on viihtyisä, maisema jatku-
vasti muuttuva, hiljaa aaltoileva me-
ren tumma pinta. Merilinnut visitee-
raavat paikassa säännöllisesti bon-
gareita ilahduttamassa, ohi lipuvia
paatteja on hauskaa katsella ja uusi
hieno uimarantakin on kiven heiton
päässä! Sadekkaan ei haittaa, oi-
keasti, sillä sisälläkin voi oleskella ja
nauttia maisemista ikkunan läpi
lämpimässä.

Kaikenkaikkiaan upea aloitus iha-
nalle, lämpimälle syksylle saatiin
jälleen kerran. Ennen talven tuloa
edessä siintää vielä silakkamarkki-
nat; nähkäämme siellä ne, jotka
vielä pystyvät syömään!

Syksyisin terveisin Kati Forknall

Herkullinen ja monipuolinen annos
teki kauppansa.

Rannantaikaa väelle oli varattu kahdeksi
tunniksi oma pöytä talon puolesta.

Päivän sika pedillänsä Takaladon liha & kalan lihamestareitten asiantuntevassa hoivassa.
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VAPPU HARJUMAASKOLA:

Ystävän kirje

Kohtaa rohkeasti uudet olosuhteet.
Ole rehellinen ja avoin.
Uskalla olla oma itsesi.
Löydä paikkasi maailmassa,
muuttuvassa maailmassa,
kriisienkin keskellä.

Kirje ystävälle

Elää elämä muuttuvassa maailmassa.
Jakaa maailma toisten kanssa, erilaisenakin.
Antautua elämän vietäväksi.
Ihme voi tapahtua.
Yhteinen kieli löytyä.
Sydänten kohtaaminen olla mahdollista.
Ilo eteenpäin vietäväksi.

Vappu Harjumaaskola

YSTÄVÄN KIRJE / KIRJE YSTÄVÄLLE

KATI FORKNALL:

MARTAISIA MIETTEITÄ..

Opin tänään uuden sanan: eng. pluviophile, kääntyisi-
kös suomeksi pluviofiili?

Joka tapauksessa se tarkoittaa ihmistä, joka ra-
kastaa sadetta, löytää iloa ja rauhaa sateisista päivistä.
Allekirjoittanut on mitä enimmässä määrin sellai-
nen,on aina ollut.

Kun sadepisarat tanssivat ripaskaa mun ikkunalla, kun
pellot on kynnetty mustanharmaalle savelle, kun valo
ei enää veny taivaalta perille, kun pöytäkynttilä seisoo
liekkiään rävähtämättä, kun leivinuuni paukkuu kuin
riisimurot, riks raks ja poks.

Kun piipunjuuresta harvakseltaan tippuu pisaroi-
ta oranssiin emalikattilaan, plop.

Kun koiran tuhina muistuttaa elämästä, kun viha
versoo hulluutta ja hulluus vihaa, kun maailmaa revi-
tään kappaleiksi, kun usko on yhtä kuin kirous. Silloin
täällä, tässä mökissä, tässä sydämessä, tässä ääniä
täynnä olevassa hiljaisuudessa asustaa rauha. Siellä
sinnittelevät usko, toivo ja rakkaus. Se kieltäytyy kään-

tämästä selkää ihmisyydelle, maailmankaikkeuden ih-
meellisyydelle, luomakunnalle, tien yli loikkiville kuusi-
peuroille, marraskuun märälle harmaudelle, läpi vuo-
sien kestävälle ystävyydelle, lintulaudan vierailijoille,
maatuville lehdille, kinasteleville oraville, meren ääret-
tömyydelle, uteliaalle käpytikalle, naakkuvalle naakka-
parvelle... Lista on loputon, sydän pohjaton.

Ja tähän loppuun vähän englantia: “There are only two
ways to live your life. One is as though nothing is a mi-
racle. The other is as though everything is a miracle.”
A. Einstein

Suomeksi suurinpiirtein näin:" On vain kaksi tapaa
elää elämäsi. Yksi tapa niinkuin mikään ei olisi ihme.
Toinen tapa niinkuin kaikki olisi ihmettä."

Muistakaa; harmaassa on monia sävyjä!
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TUOMO PELTOLA:

KLAMILAN YLEISKAAVAN MUUTOS

Tekninen lautakunta käsitteli Klamilan yleiskaavan
muutosta 25.11. pitämässään kokouksessa. Muutosa-
lueita on kalasataman alueella, Sahankankaalla, van-
han koulun alueella ja Pyölintalon alue. Tarjouspyyntö
kaavoittajille julkaistaan vuoden 2016 alkupuolella,
jonka jälkeen lautakunta valitsee kaavoittajan.

Teknisen toimen ja kaavoittajan yhteistyönä syntyy
kaavaluonnos, jota esitellään nähtävillä pitoaikana

asianosaisille. Esittely on ajateltu pidettäväksi Klamilan
koululla. Asianosaisilla on nähtävillä pitoaikana mah-
dollisuus esittää kirjallinen lausunto kaavaluonnokses-
ta. Toki koululla esittelytilaisuudessa suusanallista pa-
lautetta kaavoittajalle ja tekniselle toimelle on mahdol-
lista antaa, miten kylää lähivuosina mahdollisimman
hyvin kehitetään.

ERKKI KUPARI, ILKKA AHMAVAARA:

RUNOJA, TORILTA

Kiertokulku

kiersin toria
myötäpäivään
kurkkuani alkoi kuristaa
muutin suuntaa
vastapäivään
olo alkoi helpottaa

tuuli riepotti takkiani
nostin ylös kauluksen
lakin painoin päähän syvään
jäin suojaan oven pieluksen

Sitten rohkaistuin
ja päättävästi astelin
ovenripaa nykäisin
ja ostin putelin

korkin vastapäivään
käänsin
huikan nakkasin
myötäpäivään kiersin
taskuun pullon pujotin

Erkki Kupari

Torilta hän lähti

Tuntemattomassa kaupungissa istuudun torille,
betoniniporsaan päälle,
betoniporsas on tuttu.
Ilmeisesti tässä saa istua, mietin,
ja ottaisinko pullon viinaa taskusta
juodakseni,
vai herättäisikö se huomiota.

Tupakointi on sallittua
niin kuin istuminen ja käveleminen,
näkymättömyyttä,
ja äkkiä, tulee vastustamaton halu
tanssia,

ympärillä ei kukaan tanssi,
asfaltin kuluneella iholla
maailmankaikkeus tanssii.
Sieltä se tulee,
tanssi.

Betoniporsas tanssii.

Tanssivalla betoniporsaalla ratsastan
halki torin asfaltin
aurinkoon päin.

Ilkka Ahmavaara



Kudonta, Klamilan pienteol-
lisuustalo
11.1.2016 - 18.4.2016, 39h
ma 14.30 - 17.00

Naisten kuntojumppa, Kla-
milan koulu
12.2.2016 - 12.4.2016, 26h
ti 18.30 - 20.00

Seniorijumppa, Klamilan
koulu
12.1.2016 - 12.4.2016, 13h
ti 15.30 - 16.15

Lihaskuntojumppa TOIVOLA
12.1.2016 - 12.4.2016, 13h
ti 17.30 - 18.15

Naisten liikunta, Harjun op-
pimiskeskus
14.1.2016 - 21.4.2016, 26h
to 18.30 - 20.00

Vetreät, ikäihmisten kunto-
piiri
joka toinen viikko TOIVOLA
14.1.2016 - 21.4.2016, 7h
to 10.00 - 10.45

KLAMILAN
KYLÄKIRKKO
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Kylätupa Ronkuli on avoinna
joulukuussa:
ti-pe 10-17
la 5.12. klo 12-16
la-su 12.-13.12. ja 19.-20.12. klo 12-16
jouluviikolla ma-ti 21.-22.12. klo 10-17
ke 23.12. klo 10-14.
Avaamme jälleen to 7.1.2016.

KYLÄTUPA RONKULIN
JOULU

KLAMILAN
OLUTSILLAN
ALKUTALVI

KANSALAISOPISTO 2016:

Joulukuu 5.12. Yhtei-
nen pikkujoulu Huur-
teisten uimareiden kans-
sa hiihtomajalla klo
18.00.

Tammikuu 9.1. Tähti-
retki Tiedekeskus Heu-
rekaan Vantaan Tikkuri-
laan ja Helsinkiin Tähti-
torninmäelle tutustu-
maan Ursan tähtitorniin.

La 5.12. klo 13 alkaen Jouluto-
ri, jossa kylän yhdistykset esittäyty-
vät ja myyvät esim. leivonnaisia,
makkaraa, glögiä toimintansa tuek-
si. Kahvio, arpajaiset, VPK:n kalus-
toesittely ja ensivasteen toiminta-
näytös...

Myös kylätupa avoinna samaan ai-
kaan.

To 17.12. klo 10-16 Kylätuvalla
joulukahvit, arpajaiset. Järjestää
Klamilan Seutu ry

Tammikuun lopulla tulossa
Tammikuun tulet-tapahtuma,
(vahvistamaton).

Klamilan Seutu ry:n syyskokous
ma 7.12.2015 klo 18 Kylätuval-
la. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Klamilan kylän kotisivut ovat
palanneet www.klamila.fi:hin.
Toivotaan yhdistysten esittelytekste-
jä ja muutakin materiaalia kotisivuil-
le!!! Klamilan Seutu ry hallinnoi,
mutta muutkin yhdistykset saavat ja
jopa toivotaan osallistuvan.

KLAMILAN TORIN
KUULUMISIA:

Reipas talkooporukka käytti mo-
nia satoja talkootunteja rakentaak-
seen hienot torikatokset kylän
keskeisimmälle paikalle. Nyt on
keskenkasvuiset ihmistaimet aloit-
taneet paikan kunnostuksen mie-
leisekseen, mutta meille epämie-
leiseksi.

On roskia jos jonkinlaisia,
on sotkettu ikkunoita, on poltettu
katoksissa jotakin, kun tuhkaakin
kasa löytyi pöydältä. Ja yksi asia,
jonka luulisi kiinnostavan vanhem-

pia: polkupyörää apuna käyttäen
lapset kiipeävät katolle hyppi-
mään ja viettämään aikaa. Ei siinä
mitään, jos kattohuovat rikkoutu-
vat, iskä saa tulla korjaamaan,
mutta jos lapsi tipahtaa ja menee
käsi poikki, jalka poikki tai pahim-
massa tapauksessa selkä poikki,
mites suu sitten laitetaan????!!!!

Me emme ole asentaneet
tikkaita katoille, koska emme toivo
kenenkään sinne menevän. Me
emme ota vastuuta tapaturmista,
ottakaa te vanhemmat ja mie-
luummin ennenkuin mitään pahaa
tapahtuu. Eli kasvatuskeskusteluja
oman lapsen kanssa siitä, mitä

saa tehdä ja siitä mitä ei saa teh-
dä. Jos joku meidän porukasta on
yrittänyt lähestyä lapsia, on no-
peasti häivytty paikalta, joten
meille ei ole selvää kenen lapsista
on kyse, tyttöjä ja poikia on mo-
lempia nähty paikalla.

Koko kylä kasvattaisi lapsia, mut-
ta kun heitä ei tavoita, eikä ku-
kaan ikinä tunnusta mitään. Toril-
la saa olla, kunhan ei riko, eikä
sotke. Niin on kaikilla mukavam-
paa!

Heli, itsekin 4Xvanhempi.

KLAMILASSA TAPAHTUU:

Hyvää Joulua!

Toivottaa myös
Rannantaikaa väki

Joulukonsertti
Anneli Malkki ja
Terhi Kurko
ke 9.12. klo 18.00

Kauneimmat
joululaulut
pe 18.12. klo 18.00

Joulukirkko 25.12.
klo 10.00


