
Kylä maailmassa
KULTTUURIHEINÄKUU MÄNTLAHDESSA

TIETOA RANTAIVÄESTÄ

Rannantaikaa väki ry ei pyri tuottamaan voittoa ju-
lkaisujensa tai järjestämiensä juhlien avulla, sensi-
jaan yhdistys pyrkii edistämään tiedonvälitystä ja 
kommunikointia, oli se sitten kuvataidetta, musiikkia, 
teatteria tai muuta esittävää taidetta, kirjoitettua 
kieltä, tai vain mahdollisuutta tavata toisia ihmisiä, 
aikalaisia.

Alun perin Rannantaikaa väki ry perustettiin keväällä 
2004 turvaamaan vuonna 2000 aloittaneen kyläkulttuurile-
hden ilmestymisen  Haminan itäisten rantakylien Mänt-
lahden, Pyötsaaren ja Rakilan alueella. Vuonna 2010 
lehden 11. vuosikerta ilmestyy jo naapurikunnankin 
puolella sekä ympäri Suomea. Sydänkylän osakaskunta 
Virolahdelta ja Rakilan osakakaskunta Haminasta käyt-
tävät lehteä omana tiedotuskanavanaan. Lehti on myös 
harjoittanut paikallishistorian tutkimusta ja julkaissut niin 
historiaa, muistelmia, kuin myös lukijoiden runoja, nov-
elleja, lauluja, ja muita kirjoituksia.

Kirjoja yhdistys on julkaissut kolme: Mäntlahden 
kansakoulun muistokirja 2005 (toinen painos 2009), 
Pieni Värjäysopas 2005 (Mervi Värri/Hyppänen) sekä 
Kuudes aisti runokokoelman 2007 (Pirkko Soranta).

Kirjallisen julkaisutoiminnan lisäksi yhdistys  on 
pitänyt yllä ajantasaista ja laajaa nettisivustoa perustamis-
estaan alkaen, sekä julkaissut muutaman kokeellisen 
kuvakertomus CD levyn ja tutkinut teknisiä mahdollisuuk-
sia virtuaalisen kyläkirjan julkaisemiseen internetissä. 
Myös suurikokoisia (1x1m ja 1x1,5m) paikallista historiaa 
esitteleviä kuvatauluja on tuotettu tilauksesta niin digi-
paino- kuin tapetointitekniikallakin.

Tapahtumien järjestämisen yhdistys aloitti v. 2006 
saatuaan toimitilat vanhasta 100 vuotiaasta maal-
aistalosta osoitteessa Simonmäentie 18, joka nimettiin 
Rantaituvaksi.

Toimitiloihin kuuluu piha-alueen ja ulkoraken-
nusten lisäksi sali (40m2), joka on jaettu kahteen osaan. 
Salin toisessa puolessa on kolmet kangaspuut, jotka 
ovat kyläläisten käytettävissä. Toinen puoli salista on var-
attu kokoontumistilaksi pieniä tilaisuuksia varten myös 
talvella. Salissa on lisäksi tietokone internetyhteydellä 

kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden tarpeisiin. Talon as-
ukkaan, joka toimii myös yhdistyksen vahtimestarina, 
käytössä on kaksi kammaria ja keittiö.

Kirjallisuuspiiri kokoontui salissa vuoden päivät ja 
poiki Pirkko Sorannan runokirjan, myös Ninni Suntion 
vetämä kyläteatteri Marmutit syntyi Rantaituvan salissa.

Pihamaalle rakennettiin talkoovoimin Pagodi, kat-
ettu esiintymislava erilaisia esityksiä ja tapahtumia 
varten. Pihalla on myös Patapuisto, jossa järjestetään 
kasveilla ja sienillä värjäyspäiviä ja näin tehdään tun-
netuksi ikivanhaa tapaa värjätä kasveilla. Siellä voidaan 
myös keittää maaleja kuten punamultaa.

Lentopalloa on pelattu –09 alkaen  Rantaituvan 
nurmikentällä kesäisin kerran viikossa ja tiuhemminkin.

Pagodin valmistuttua 2006 järjestettiin ensimmäiset Kylä 
maailmassa juhlat, jonne saatiin pääesiintyjäksi talkoom-
ielellä ja hyvän asian puolesta kitaristivirtuoosi Hasse 
Walli. Loppu onkin sitten historiaa.

Vuonna 2008 julistettiin kulttuuriheinäkuu, jonka 
kunniaksi Kylä maailmassa juhlia vietetään. Tapahtumat 
ovat tuoneet kulttuuria kuten musiikkiesityksiä, teatteria, 
taidetta jne. ihmisten lähelle ja näin houkutelleet niitäkin 
henkilöitä kulttuurin pariin, jotka eivät luonnostaan sinne 
hakeudu. Samalla on tarjottu paikallisille sekä kylillä 
vapaa-aikaansa viettäville mahdollisuus esiintymiseen.

Rantaituvan Kylä maailmassa festarit ovat pieniä 
intiimejä tilaisuuksia (yleisöä korkeintaan 200 henkeä), 
joissa on pyritty siihen, että sekä esiintyjät että yleisö tun-
tevat olonsa kotoisaksi, tunnelma on lämmin ja avoin, ih-
miset ovat lähellä toisiaan. Budjetti on näin ollen pieni, 
ja kaikki järjestelytyö tehdään talkoovoimin. Esiintyjille on 
alusta alkaen tarjottu myös  hyvää kotiruokaa ja juomaa 
sekä majoitus tarvittaessa. Ilmeisesti niin esiintyjät kuin 
yleisökin ovat pitäneet kokemastaan, koskapa joka vuosi 
he palaavat, ja kylä maailmassa taas elää.

Kylä maailmassa juhlat on myös pilottiprojekti, 

mitä jos tämmöisiä pikkufestareita olisi vähän 

jokapuolella Suomessa? Kulttuuri tulisi lähelle ja 

olisi monimuotoisempaa?

Ilkka Ahmavaara

www.saunalahti.fi/rantai

MUSIIKKIA YLI RAJOJEN

2.- 4.7 2010

Liput 5 - 8 euroa, lastenpäivä ilmainen
Viikonloppupassi 15 euroa

                          KINGSIDE BOULEVARD

                      KYLÄTEATTERI MARMUTIT

                            ANSSI KONTTINEN

                HASSE WALLI FUTURE BANG

                   ARTO RINNE JA SATTUMA

            SANTTU KARHU JA TALVISOVAT

ALEKSANDER BYKADOROV TRIBUUTTI

                     NUKKETEATTERI LEMPI

        KILPAILUJA LAPSILLE

                JUKKA MÄKELÄN SOITINPAJA

ERKKI PIRTOLAN ELOKUVIA

         PURKKIORJAT ORKESTERI

JOHANNA KAARTO SWING ORCHESTRA

                     THE BIGHEADS

                                            JAMIT



OHJELMA
Kylä maailmassa festaria vietetään viidettä kertaa 
Mäntlahden Rantaituvalla. Kulttuuriheinäkuussa on 
luvassa tasokkaita musiikkiesityksiä ja ITE-taidetta 
sekä lapsille oma tapahtuma. Tapahtumat 

keskittyvät heinäkuun kahteen ensimmäiseen 
viikonloppuun, joten ulkoilmalava on loppukesän 
vapaa halukkaille esiintyjille. Esiintymiset voidaan 
järjestää kahden viikon varoitusajalla.

Kylässä vierailijoita palvelee myös Paussi 
kioski (kahvia, olutta, purtavaa) sekä taidegalleria 
Kymen Kulta.
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Mäntlahden keskusta, festaripaikka Rantaitupa 
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PARKKI
PAIKAT

Kartta © Ilkka Ahmavaara

Lentopallokenttä
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Kylänranta. Väyläsyväys 
kunnan laituriin 1m.

Haminaan 14 km

Tapahtumaa ovat tukeneet myös Haminan kaupunki ja 
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 

2-4.7 SUPERVIIKONLOPPU
Ota teltta mukaan ja koe koko viikonloppu 15 
eurolla (sis.aamupuuron)!

2.7. PE ROOTS-ILTA 
klo 18, liput 8 euroa
1. Kingside Boulevard
2. Kyläteatteri Marmutit (Naamioteatteria)
3. Anssi Konttinen soolo (Snow Colored Kid)
4. Hasse Walli Future Bang

3.7. LA KARJALAISEN MUSIIKIN PÄIVÄ 
klo 17, liput 8 euroa
TRIBUUTTIKONSERTTI ALEKSANDER BYKADOROVILLE
(1958-2010):
1. Arto Rinne ja Sattuma

2. Santtu Karhu ja Talvisovat
3. Tribuuttibändi

4.7 SU LASTENPÄIVÄ 
klo 12, vapaa pääsy
1. Nukketeatteri Lempi
2. Kilpailuja, Mika Arola
3. ITE taiteen soitinpaja, Jukka Mäkelä

4.7. SU SVENGAAVA ILTAPÄIVÄ 
klo 17, liput 5 euroa
1. Erkki Pirtolan elokuvaesityksia ITE taiteesta
2. Purkkiorjat orkesteri
3. Johanna Kaarto Swing Orchestra
4. The Bigheads
5. Jamit

10.7. PUNK-ILTAMAT
Lauantaina klo 17, liput 4 euroa
Yksi erikoisimpia musiikillisia illanviettoja kulttuuri-
heinäkuussa. Iltamissa esiintyy pari-kolme punk-
genren suomalaista huippuyhtyettä, sekä myös 
muita, aloittelevia kykyjä.

Tarkemmat tiedot iltamista päivitetään yh-
distyksen kotisivuille www.saunalahti.fi/rantai

VIIKONLOPPUPASSI 15 EUROLLA
Rantaituvan tontilla on runsaasti hyvää telttailutilaa, 
ympäröivässä luonnossa jokamiehen oikeuden puit-
teissa lisää. Vietä koko festariviikonloppu 15 eurolla, 
sisältäen aamupuurot ja kahvit.

KYSY KARJALASTA!
Lauantaina 3.7. Karjalalaisen musiikin päivässä musii-
kin lomassa paneelikeskustelu, jossa karjalalaiset 
muusikot kertovat elämästä nykyään ja ennen, sekä 
vastaavat yleisön kysymyksiin.

mukana maailmassa:

HAMINAOsoite ja yhteystiedot:

Rantaitupa, Simonmäentie 18, 49840 Mäntlahti 

Tarkemmat tiedot: www.saunalahti.fi/rantai


