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Leudon alkutalven ja ”mustan joulun” jäl
keen saimme kolmantena talvena peräk
käin tuntea, mitä on asua Suomessa talvi
sin. Presidentinvaalien toisen kierroksen
vaalipäivän aamuna 5. helmikuuta läm
pömittari laski alle kolmenkymmenen mii

nusasteen. Se tarkoitti lämmittämistä ja joissakin taloissa myös
vesiputkien sulattamista.

Kovia pakkasia on ollut myös Euroopassa ja mm. Roo
massa on satanut lunta. Suomenlahti ei helmikuussa vielä ol
lut kokonaan jäässä ja sen johdosta lunta satoi etelärannikol
la kovasta pakkasesta huolimatta. Runsas lumisade yllätti hel
sinkiläiset, sillä perjantaina 3.2. Helsingin seudulla ajettiin yli
kaksisataa kolaria. Museotien kulkijat ottavat huomioon talvi
kelin, sillä huonoista keleistä ja liukkaudesta huolimatta ojaan
ajoja on ollut vain muutama Klamilan ja Haminan välillä.

Kyläteillä on hiljaista, sillä ihmiset pysyttelevät mieluusti sisäti
loissa. Avantouimarit osaavat nauttia myös pakkasista, sillä ui
minen hyisessä vedessä tuntuu kovalla pakkasella erityisen
hyvältä. Mukavassa seurassa on hauskaa käydä testaamassa
naapurikuntienkin avantoja. Klamilan Huurteiset uimarit vierai
livat helmikuussa Miehikkälän Myllylammella ja kuuleman
mukaan vieraat oli siellä otettu erikoisen hyvin vastaan.

Klamilassa on virinnyt paljon yhteistä toimintaa. Siellä
ollaan kiinnostuneita tähtitieteestä ja Olutsillan kokoontumi
sessa 14.1. on pohdittu tähtitieteellisen seuran perustamista
Kaakonkulmalle. Mediapiiri kokoontuu säännöllisen epäsään
nöllisesti, yleensä Klamilan VPK:n tiloissa. Tilkkutöiden tekijät
suunnittelevat yhteisiä kokoontumisia VPK:n talolle ja kylätupa
Ronkuliin keräännytään perjantaiiltapäivisin tekemään käsi
töitä yhdessä. Porukassa kokeneet käsityön harrastajat voivat
opastaa neuvoa tarvitsevia.

Teatteritoiminta jatkuu Mäntlahdessa, kolme Marmutin
näyttelijää käy opissa Haminan teatterin ”Liikkuva esiintyjä kul
kee rohkeasti Haminassakurssilla”. Heidät nähdään keväällä
Haminan teatterin näyttämöllä 6.5 klo 15., 9.5 ja 10.5. klo 19
sekä 11.5. klo 13.

Syksyn tauon jälkeen Kansalasiopiston näytelmäpiiri
kokoontuu jälleen torstaiiltaisin Mäntlahden Toivolassa. Piiriä
ohjaa Henri Saarainen.

Kehitystä ei voida pysäyttää eikä aina tarvitsekaan. Vesijohto ja
viemäri on yhä useammassa talossa ja kunhan Sydänkylän
vesiosuuskuntakin saa putkistonsa valmiiksi jää monen ve
siongelmat historiaan. Pitkä syksy suosi vesijohtojen rakentajia
ja niinpä osassa Sydänkylää juodaan jo Härmänkankaan vet
tä.

Tuulipuistohanke etenee kovaa vauhtia ja kylillä siitä ol
laan montaa mieltä. Ympäristölakia uudistetaan ja tuulivoi
maloiden rakentamiselle on lakiin tulossa säädöksiä mm. siitä
kuinka lähelle asuinrakennuksia voimaloita saa pystyttää, tu
leeko etäisyydeksi 500 vai 800 metriä. Mielenkiinnolla seu
raamme, minkä ratkaisun Haminan rakennuslautakunta tekee
Petkeleen viidennen tuulivoimalan rakennusluvasta.

Risto Muurman on ahkerasti lähettänyt palautetta lehteemme,
siitä kiitos hänelle. Palaute on lehden teon ja kehityksen kan
nalta tärkeää. Myönteinen palaute antaa uutta intoa lehden
tekijöille. Kriittinen palaute auttaa tekijöitä tarkastelemaan

omia tekemisiään.
Tässä lehdessä Risto pyytää anteeksi aiheuttamaansa

mielipahaa ja suuttumusta. Jokaisella meistä on oikeus
omaan mielipiteeseen eikä toisen mielipiteestä kannata louk
kaantua, sillä mielipide on vain mielipide ei tosiasia. Itse olen
sitä mieltä, että mielipiteensä julkisesti ilmaisevan kannattaa
ottaa selvää tosiasioista. Jos mielipiteensä perustaa mieliku
vien varaan on vaarana, että syyllistyy herjaukseen tai kun
nianloukkaukseen.

Rannantaikaalehti on yhdistyksen jäsenlehti, joka on
perustettu edistämään tiedonkulkua Kaakonkulmalla. Sille, et
tä joku loukkaantuu siitä, että tosiasioista kerrotaan, ei voi mi
tään. Ihminen loukkaantuu, jos hänellä on siihen tarve. Onko
kirjoittaja vastuussa siitä, miten lukija hänen tekstinsä ymmär
tää, mitä lukija rivien välistä lukee? Tuskinpa.

Vuoden 2011 Itsenäisyyspäiväjuhlien teemana oli suvaitsevai
suus ja tasaarvo. Toivottavasti näitä samoja arvoja pidetään
tärkeänä myös Kaakonrannan kylissä, jotta ihmisten olisi tääl
lä hyvä asua eikä kenenkään tarvitsisi 'ansaita suvaitsevai
suutta'. Lainaan tanssiurheilulehdessä julkaistuja emeritusark
kipiispa John Vikströmin ajatuksia suvaitsevaisuudesta:

'Suvaitsevaisuuden tuki on samanarvoisuus, samanar
voisuuden tiedostaminen ja kunnioittaminen. Suvaitsematto
muuden taustalla saattaa monta kertaa olla jonkinlainen
ylemmyydentunto tai siihen liittyvä toisen oikeuksien väheksy
minen. Katsotaan siis, että jonkin ihmisen tai ryhmän toivomus
saada muiden kanssa tasavertainen kohtelu ei ole oikeutettua
tai ansaittua. Eriarvoisuus ja suvaitsemattomuus kuuluvat siten
kiinteästi yhteen'.

Kiitos kaikille Rannantaikaa lehtien tekoon osallistuneille, niin
lehtiin kirjoittaneille kuin niille lukuisille eri alojen asiantuntijoil
le, jotka ovat pyyteettömästi jakaneet tietojaan. Tässäkin leh
dessä oli toistakymmentä kirjoittajaa. Yhdessä tehden Ran
nantaikaa lehdet ovat vuosien varrella syntyneet. Yhteistyö on
joidenkin kanssa helppoa, joidenkin kanssa se vaatii ponnis
telua ja jotkut eivät halua tehdä yhteistyötä ollenkaan. Eväät
yhteistyöhön löytyvät edelleen Helena Reunan runosta näytel
mästä Korppu murenee.

On hauskaa yhdessä yrittää
Uusia asioita ymmärtää
Ei mikään ole mahdotonta
kun yrittäjiä on monta

Asioista me jutellaan
Toisiimme kyllä luotetaan
Jos asiat on solmussa
Silloin apu löytyy naurusta

Yhteishenki on toveruutta
Ystävyyttä ja luottamusta
Kaikki mukaan otetaan
Toisiamme kuunnellaan
Ei pystytetä aitoja
Niitä on vaikea kaataa

Mervi Hyppänen

Jääkausi?
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ILMOITUS MÄNTLAHDEN RANNANPOIKIEN PIKKUJOULUISTAMARRASKUUN NUMEROSSA
Mäntlahdessa syntyi aikamoinen kohu, kun marraskuun nu
merossa oli vain lyhyt ilmoitus Rannanpoikien pikkujouluista,
jossa mainittiin paikka ja päivämäärä, perässä vielä kysy
mysmerkki. Ei kellonaikaa, ei ohjelmaa.

Marraskuun numeron jo painoon mennessä yöllä huomasim
me, ettei ilmoitusta Rannanpoikien pikkujouluista ollut julkai
suaineistossa (ilmoitukset laitetaan lehteen viimeisenä). Yleen
sä olemme ottaneet tiedot siitä Rannanpoikien nettisivuilta
(mantlahti.com/rannanpojat), tarkistimme vielä kerran, eikä
siellä ollut asiasta mitään.

Kokemus on osoittanut, että kun tiedotetaan jo instituu
tioksi muodostuneen Mäntlahden Rannanpoikien asioista, pi
tää olla virallinen tieto käytettävissä. Puhelimitse virallista tie
toa ei ole ollut saatavissa miesmuistiin. Instituutio on antanut
ymmärtää, ettei se tiedota lehdessämme.

Myöhemmin ilmestyneessä virallisessa tiedotteessa ei
illan ohjelmassa mainittu kyläteatteri Marmutista mitään, joten
siltä osin emme tehneet virhettä.

Laitoin lehteen kuitenkin edes jotain tietoa, kun arvelin että on
parempi jotain kuin ei mitään. Kysymysmerkin laitoin perään,
sillä varmuutta ei päivämäärästä ollut, se on ennenkin muut
tunut ensitietojen jälkeen. Lisäksi neuvoin seuraamaan tolp
pailmoituksia ja katsomaan mantlahti.com nettisivuilta.

Kysymys oli aivan normaalista toimituksellisesta työstä ja rat
kaisusta, jollaisia on tehty vastaavassa tilanteessa ennenkin,
ilman mitään kohua. Sensijaan virheellisiä puhelinnumeroita
on sattunut usein. Suurimpia toimituksen mokia oli, kun ilmoi
timme yhdistyksemme tilinumeron väärin jäsenmaksukam
panjan yhteydessä. Mutta se osui omaan nilkkaan.

Ilkka Ahmavaara
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HUURTEISTEN AVANTOOHJEITA

Tästä oikealle Tästä alas

Vielä alemmas Ei enää alemmas

Tästä ylös (nopeasti)

VALOKUVAT JA OHJEET
MARJALEENA KOSKELA

Huurteisten sauna lämpimänä
Klamilan kalasatamassa joka
tiistai ja perjantai klo 1720
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Haminan kaupunki aloittaa mahdollisesti syksyllä uu
denlaisen palvelun kokeilun "Liikkuva terveyskioski”ni
mellä. Kokeilussa ovat mukana perusterveydenhuolto,
liikuntatoimi, kulttuuritoimi ja vanhustyö.

"Liikkuva terveyskioski" tuo mm. terveydenhuollon palve
lut lähelle kuntalaisia, jopa kotikylälle asti. On suunnitel
tu, että auto kulkee kylästä toiseen tietyn ajoreitin mu
kaan esimerkiksi viikoittain. Ajatuksena on, että auto py
sähtyisi kylissä kylätuvan tai seurantalon pihapiirissä.
Tiettyinä päivinä viikossa terveyskioski voisi olla parkkee
rattuna vaikkapa Haminan kauppatorin yläkulmaan, jol
loin keskustassa asuvat tai asioivat voisivat hyödyntää
auton palveluja.

Sairaanhoitaja ja palveluohjaaja ovat kyläkierroksilla
mukana tarjoamassa palvelujaan. Sairaanhoitajan pal
veluja ovat mm. reseptien toimittaminen uusittavaksi, tik
kien poisto, rokotukset, korvien huuhtelu, verensokerin ja
verenpaineen seuranta sekä terveysneuvonta ja ohjaus.
Palveluohjaajan palveluja ovat mm. hyvinvointia ja ter
veyttä edistävä neuvonta, palveluneuvonta, erilaisten ha
kemusten (esim. KELA) täyttämisessä avustaminen ja oh
jaus turvapalveluista. ”Liikkuva terveyskioski” mahdollis
taa palvelut myös niille hajaasutusalueille, joissa jouk
koliikenneyhteydet ovat huonot.

Kyläyhdistysten kanssa on mahdollista tehdä yh
teistyötä järjestämällä erilaisia TEEMApäiviä, joiden tar
koituksena on tuoda lisää vireyttä kyliin ja kenties virkis
tää kyläyhdistysten toimintaa.

Valmistelevan työryhmän jäsenet ovat helmimaaliskuun
aikana yhteydessä kyläyhdistysten yhteyshenkilöihin ja
kertovat asiasta lisää. Tavoitteena on järjestää tapaami
sia eri kylissä ja kartoittaa, mitä hajaasutusalueiden
asukkaat odottavat ja toivovat ”liikkuvalta terveyskioskil
ta”. Kaikkien, myös lähempänä keskustaa asuvien ideat
ja ajatukset siitä, mitä "Liikkuva terveyskioski” voisi tarjota
asukkaille Haminan seudulla, ovat tervetulleita.

Lisää tietoa asiasta saa Haminan kaupungin ikäihmis
ten neuvolan terveydenhoitajalta ja hankkeen koordi
naattorilta Tarja Pursiaiselta puh. 040839 8732

EteläKarjalan sairaanhoitopiirillä on käytössä liikkuva
palveluyksikkö Malluauto, jossa avoterveydenhuollon
sairaanhoitajan/terveydenhoitajan palveluja viedään
maakuntaan. Lisää tietoa Lappeenrannan Malluautosta
löytyy internetistä osoitteessa:
http://www.eksote.fi

Toimitus

KaakkoisSuomen taidetoimikunta myönsi Klamilan
Olutsillalle 600 euroa Viron musiikin ja kulttuurin päi
vän järjestämiseen tälle vuodelle. Tästä voisi päätellä,
että olutsiltalaisten aherrus on huomattu, ja osastosta
on tullut Kaakonkulman aktiivisin kulttuuriseura.

Viime vuoden Viron päivän tilaisuus oli jättimenestys.
Klamilan kirkko pullisteli porukkaa ja kapellimestari Eri
Klas ja Estoniateatterin entinen pääjohtaja Arne Mikk
kertoivat hauskoja juttuja. Saimme vieraat Klamilassa
syntyneen rakennusneuvos Veli O. Klamin avulla. Hän oli
virolaisen taideelämän merkittävä tukija 1980–90luvuil
la Neuvostoliiton hajoamisen aikana ja Viron itsenäisyy
den alussa.

Haluamme järjestää Viron kulttuurin päivän myös
tänä vuonna. Suunniteltu aika maaliskuussa ei sopinut
Eri Klasille, sillä hän johtaa silloin orkesteria USA:ssa.
Vaihtoehtona voisi olla Viron kuvataide, jos löydämme
pätevän kertojan. Yksi vaihtoehto ajankohdaksi on Ha
panvelliviikko heinäkuussa.

Helsingin pääseuralaiset ovat tulossa perinteisel

le talviretkelle Klamilaan lauantai
na 31.3. Silloin saattaisi olla Viro
ohjelmaa myös Kujansuussa.

Olutsillan vuosi alkoi hyvin. Tähtiilta tammikuussa
oli menestys. Kuusitoista tähdenpistämää Olutsillan ys
tävää kyseli ja kuunteli paikallisten ursalaisten tähtihar
rastajien Kari Ripatin, Jouko Tompurin ja Jyrki Riihimäen
asiantuntevia selostuksia tähtien havainnoinnista. Tilai
suus saattoi jopa avittaa jopa Ursan
KaakkoisSuomen alueyhdistyksen perustamista.

Helmikuussa Kujansuuhun oli kokoontunut yh
deksän henkeä selvittämään laskiaiseen ja paastoon
liittyviä perinteitä. Liisi Byckling oli valmistellut esityksen
molemmista asioista. Rauno Vaherva täydensi esitystä
vilkkaassa keskustelussa.

Olutsilta kokoontuu joka kuukauden toisena lau
antaina klo 15.00 Kujansuussa. Kaikista tilaisuuksista
kerrotaan facebookissa Klamilan Olutsillan avoimilla si
vuilla.

Erkki Kupari

KLAMILAN OLUTSEURA EI HYYDYPAKKASEEN

LIIKKUVA TERVEYSKIOSKI
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PERUSTAMISVAIHE
Sulo Mäkelän Marjatyttären kotona Espoossa pi
dettiin Kuvanveistäjän syntymäpäivänä 21.12.2011
Sulo Mäkelä Seuran perustamiskokous. Peruskir
jan allekirjoittajina olivat Erkki Helamaa, Risto
Muurman, Eeva Salasto, Marja Kuusisto, Markus
Henriksson ja Sanna Kuusisto, jotka ilmoittivat pe
rustavansa Sulo Mäkelä Seuran, jonka tarkoitukse
na on kuvanveistäjä Sulo Mäkelän elämäntyön
vaaliminen ja taideharrastuksen lisääminen Ha
minassa ja muualla Suomessa.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin seuran sään-
nöt, joissa todettiin mm seuran

 järjestävän taidekilpailuja, taidenäyttelyitä sekä
koulutus ja valistustilaisuuksia

 kartoittavan Kuvanveistäjän tuotantoa, eri
teosten taustoja ja syntyvaiheita ja tekevän
hänen tuotantoaan tunnetuksi

 harjoittavan yhteistoimintaa samoja tarkoi
tusperiä palvelevien sekä kotiseututyötä teke
vien yhteisöjen kanssa

 harjoittavan julkaisu ja myyntitoimintaa

 tekevän taideharrastuksen lisäämiseen koh
distuvia esityksiä ja aloitteita

 voivan hankkia yhdistyksen omistukseen ra
joitetusti taideteoksia.

Tarkoituksella tehtäväkenttä tehtiin laajaksi, jotta
monimuotoinen toiminta on sääntöjen mukaisesti
tulevaisuudessa mahdollista ja sääntöjä ei tarvitsisi
vuosittain tarkentaa. Jokainen muutostyö maksaa.

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen
toiminnasta kiinnostunut oikeuskelpoinen henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen halli
tus. Yhdistyksen jäsenet voivat olla vuosijäseniä,
jotka maksavat vuosikokouksen määräämän liitty
mismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ai
naisjäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Perustamiskokouksessa valittiin seuran puheenjoh
tajaksi Risto Muurman ja sihteeriksi Eeva Salasto
ensimmäiseen vuosikokoukseen asti. Sääntöjen
mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi vali
tut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään
kuusi(6) muuta varsinaista jäsentä sekä vuodeksi
kerrallaan valittavat kaksi (2) varajäsentä.

Kaikkineen säännöt sisältävät kaikkien yhdistysten
toimintaa säätelevät perusasiat. Vuosikokous pide
tään sääntöjen mukaan helmitoukokuun aikana,
käytännössä huhtitoukokuussa. Kevään 2012 aika
na tapahtuu seuran rekisteröityminen.

TOIMINTA
Seura aloitti Sulo Mäkelän töihin liittyvien taustojen
kartoittamisen haastattelemalla Irja Sallansaloa
os.Pilhjerta, joka kouluikäisenä oli ollut Mäntlahden
koululla kuvanveistäjän mallina. Tästä valmistui
Ateneumissa oleva Irjaveistos. Haastattelu sai ku
vien kera palstatilaa myös Kymen Sanomissa. Tätä
työtä jatketaan.

Kaikkineen vuosittaisen toimintasuunnitelman hy
väksyy vuosikokous. Vuosittaisia perustoimintoja
ovat ainakin vuosikokous ja sen valmistelu, vuosit
tainen tapahtuma esimerkiksi tutustumismatka Sulo
Mäkelän taiteeseen tai vaikkapa kalasopan keitto
Sulon tapaan Kuusisessa sekä kunniakäynti Ku
vanveistäjän syntymäpäivänä 21.12. Myllykylässä
Saimi ja Sulo Mäkelän haudalla. Toki toimintavuon
na voi tapahtua paljon muutakin, vaikkapa kuva
taidekilpailu Haminan koululaisille tai yhteinen tai
dekurssi Johannes Takanen Seuran tai Haminan
Taideseuran kanssa. Seuraava merkittävä Kuvan
veistäjää koskeva vuosi on 2016, jolloin Sulo Mäke
län syntymästä on kulunut 120 vuotta. Mäntlahte
laista Pentti Järviötä lainaten on parempi edetä toi

SULO MÄKELÄ SEURA PERUSTETTU

Professori Erkki Helamaa (vasemmalla) avasi Sulo Mäkelä Seuran
perustamiskokouksen. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Risto
Muurman.

VALOKUVA: EEVA SALASTO
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minnallisesti maltilla, sillä suurella ryminällä voi
daan toimintaa kyllä saada aikaan ja aloittaa, mut
ta ylhäältä on sitten helppo myös rymähtää alas.
Siis edetään maltilla Mäntlahden resurssien mu
kaan. Vaikka Sulo Mäkelä Seura on toiminnallisesti
Haminan, Kymenlaakson ja koko maan seura, niin
se on ensisijaisesti mäntlahtelaisten oma seura. Sitä
Sulo varmasti itsekin olisi halunnut, olihan hän koko
elämänsä ajan yksi kyläläisistä.

MITEN TIETOA, MITEN JÄSENEKSI
Tietoja Sulo Mäkelä Seuran toiminnasta voi saada
puheenjohtajalta p 0407553312; risto.muur
man@gmail.com tai sihteeriltä p 0400423422; ee
vasalasto@gmail.com. Seuran jäseneksi voi ilmoit
tautua jo nyt puheenjohtajan tai sihteerin kautta tai
tulemalla kevättalvella vuosikokoukseen ja ilmoit
tautumalla siellä. Alustava vuosikokousaika on sun
nuntaina 6.toukokuuta 2012 klo 13 ja paikkana Toi
vola.

LOPUKSI
Viime kesänä pidetty
Sulo Mäkeläviikko
osoitti, että Kuvanveistäjä
tunnetaan hyvin ja hän
nauttii suurta arvostusta
niin entisten kuin nykyis
ten mäntlahtelaisten
keskuudessa ja muual
lakin taiteilijapiireissä.
Yhteisten kokemusten
perusteella on luontevaa
jatkaa kuvanveistäjä Sulo
Mäkelän elämäntyön vaalimista uuden seuran ni
missä. Onhan valtakunnallisen mittapuunkin mu
kaan Sulo Mäkelä ’Mäntlahden oma suuri poika’.

Tervetuloa mukaan Kuvanveistäjän ja hänen elä
mäntyönsä tukijaksi ja vaalijaksi !

Risto Muurman

Risto Muurman haluaa esittää lehden toimitukselle
kiitokset ja arvostuksen siitä, että lehti on julkaissut
kriittiset kommenttikirjoitukset. Näin lehti pitää lupauk
sensa avoimesta viestinnästä.

Tiedän, että lehteen ja lehden toimituskuntaan koh
distunut kritiikkini on aiheuttanut mielipahaa, jopa
pientä suuttumusta. Pienellä toimituskunnalla olisi
muutakin tehtävää, kun miettiä ja kirjoittaa vastineita.
Voidaan oikeutetusti kuitenkin sanoa, että monasti si
tä saa mitä tilaa. Vastapainona on hyvä muistaa, että
lehden kirjoittelu on vuosien saatossa pahoittanut
monen mielen. Monelta mäntlahtelaiselta lopullisesti.
Valitettava tosiasia on se, että ihmismuisti on pitkä ja
koettua vääryyttä ei tahdota unohtaa. Anteeksianto ja
suvaitsevaisuus tahtovat ollakin jo tiukassa.

Anteeksiantoa helpottaisikin, jos löytyisi nöyrää mieltä
tunnustaa omat virheet ja esittää anteeksipyyntö. En
ole kuitenkaan Rannantaikaalehden palstoilta tuol
laisia anteeksipyyntöjä saatikka pahoitteluja paljoa
havainnut. Miten asioita voidaan antaa anteeksi ja
mieliä tasoittaa ellei osata pyytää anteeksi. Taito pyy
tää anteeksi ei ole heikkoutta, vaan merkki vahvuu
desta.

Sehän tiedetään, että viestintähenkilöiden on saatava
säilyttää ammatillinen vapautensa. Se ei oikeuta kui
tenkaan loukkaavaan ja henkilöön menevään vies
tintään. Kyläkulttuuri on niin laaja, osin myös epä
määräinen käsite, että sen nimissä toimiminen ei ole

vain Rannantaikaalehden asia, vaan siinä tarvitaan
kylien kaikkien yhdistysten hyvää yhteistoimintaa.
Asioissa ja viestinnässä repivä tyyli ei toimi. Muutosta
tarvitaan. Mikäli jatketaan vanhaan malliin, niin re
sursseja kuluu turhaan toisarvoisiin asioihin ja vasti
neita joudutaan rustaamaan edelleen. On oltava kes
kinäistä suvaitsevaisuutta, mikä ei ole käskyasia vaan
toteutuu vasta tekojen kautta.

Kaakonrannan kyläläisiä on myös kuunneltava ja ra
kentavat esitykset noteerattava. Omalta osaltani kiin
nostaa erityisesti, onko naapuri saanut päätoimittajan
kukkapuskat vai vieläkö Mäntlahden raitilla kuljetaan
desibelimittarit käsissä. Toimitusneuvosto ajatuksesta
sainkin jo päätoimittajan kieltävää palautetta. Kestä
vämpi kehitys saataisiin kuitenkin asioihin, jos niitä
miettisi kahden henkilön sijasta laajempi asiantunti
jajoukko. Toimitusneuvostohan olisi lehden apuna ja
tukena, ei valvojana. Ehkä tällöin päästäisiin laaja
alaisempaan ja keskipitkän aikavälin suunniteltuun
viestintätarjontaan. Nyt tuntuu siltä, että edetään hiu
kan ”kädestä suuhun” tilanteessa, lehti kerrallaan.
Kyllähän sääseurantakin kyläläisiä kiinnostaa, mutta
ei kuitenkaan lehden pääasiana eikä liian monessa
numerossa.

Avointa, rakentavaa ja nöyrää mieltä sekä terveyttä ja
voimia vuodelle 2012 !

Risto Muurman

PYYDÄN ANTEEKSI AIHEUTTAMAANI HÄIRIÖTÄ
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PYYDÄN ANTEEKSI, ETTÄ OLEN OLEMASSA
Risto Muurmanin kritiikkiin lehteämme, yh
distystämme ja joitakin henkilöitä kohtaan
on vaikeaa vastata. Hän maalailee ja vihjai
lee, mutta jättää kertomatta mitä on tehty
väärin. Aluksi arvelinkin hänen tekstinsä ole
van jonkinlaista mäntlahtelaista satiiria.
Kaukana satiirista, on hän huomauttanut.

Jos hänen syytöksissään "loukkavasta ja
henkilöön menevästä viestinnästä" on vä
hänkään perää, todistakoon väitteensä, vai
viemmekö asian Julkisen sanan neuvoston
ratkaistavaksi? Muurman ei ole maininnut
ainoatakaan lehtemme juttua esimerkkinä.
Onko sellaista?

KYLÄKYSELY MÄNTLAHDESSA 2004
Lehtemme kyläkyselyyn "Mäntlahti Pyötsaari Rakila
eläväksi" Leader+ hankkeeseen liittyen vuonna 2004
vastasi 52 kyläläistä ja lomaajan asukasta. Kyselys
sä sai antaa erilaisille toivottaville hankkeille/tapah
tumille pisteitä nollasta kymmeneen.

Myös Uudenvuoden vastaanotto kuului kyläläisten toi
veisiin. Toivolassa vastaanottoja järjestettiin, mutta 90
luvulla ne jostain syystä lopetettiin. Rantaituvalla kokeil
tiin nyt ensikertaa ohjelmallista Uuden Vuoden juhlaa
ulkoilmassa. Elävän musiikin esittäminen ulkona pak
kasessa on haasteellista.

Entä olisiko pikkuhiljaa jo aika uusia kyläkysely? Vuon
na 2004 ei esimerkiksi tullut mieleenkään kysyä tuuli
myllyistä mitään.

Ilkka Ahmavaara

PISTEET:

Muurman maalailee ja vihjailee kautta
kirjoitustensa, käyn tässä tähänastiset lä
pi lyhyesti.

Marraskuu RT4/2011
Rantaituivan ulkoilmajuhlia hän kuvailee
suuriksi, vaikka ne lienevät pienimmät ul
koilmatapahtumat koko maassa, synty
mäpäiväjuhlatkin ovat usein suurempia.
Hän puhuu meluhaitoista, liikenteen tur
vallisuudesta ja vihjaa vielä ilkivaltaankin
pisteeksi i:n päälle. Juopottelunkin hän
onnistuu mahduttamaan epäsuorasti ku
vaan. Hänen maalauksensa juhlistamme
sisältää kaikkea sitä, mitä niissä ei ole
koskaan ollut. Alkoholin käyttö on sallit
tua, sillä niin sitä on helpompii valvoa.

Hän sanoo ettei lehden sivuille
kyläläisten pieniä kiistaasioita pitäisi
tuoda, kertomatta onko tuotu ja missä.
Sitten hän neuvoo: "Kyläläisten suvaitse
vaisuus on ansaittava, mitä ei hankita vil
jelemällä avointa tai rivien välistä piikik
kyyttä." Missä kohden näin olisi menetel
ty hän ei mainitse, eikä sitä, kuinka kylä
läisten suvaitsevaisuus ansaitaan.

Kirjoituksensa hän päättää jo täy
sin käsittämättömään teatraaliseen vaa
timukseen, että allekirjoittaneen pitäisi
mennä pyytämään anteeksi viime kesä
nä järjestämäämme konserttia. Olemme
järjestäneet toistakymmentä konserttia

vuodesta 2006 alkaen, miksi vain viime
kesäistä ja juuri sitä pitäisi pyytää an
teeksi? Muurman jättää mainitsematta.
Siksikö, että se oli poikkeuksellisesti yh
distyksemme tukikonsertti, ja menestys?

Kirjoitus Jouluextrassa 2011
Muurman kehittelee valtaisan salaliitto
teorian vain sen vuoksi, että marraskuun
numerossa oli vaillinainen ilmoitus Ran
nanpoikien pikkujoulujuhlista (tämä on
kin ainoa hänen löytämänsä esimerkki
lehtemme virheistä). Ainakin hänellä on
mielikuvitusta, mutta myös pientä vaino
harhaisuutta? Nyt hän syyttää myös Mer
viä henkilökohtaisesti. Pitäisikö Mervinkin
mennä pyytämään anteeksi kauniisti nii
aten kukkapuska kourassa ja keneltä?

Muurman esittelee myös ensiker
taa ajatuksensa lehdentekoa koordinoi
vasta toimitusneuvostosta. Miksei? Toi
saalta lehtemme tehdään täysin harras
tajapohjalla ja talkoovoimin, riittääkö ak
tiivista väkeä neuvostoon, kun nykyisel
läänkin aika on ihmisillä kortilla? Lehti on
kuitenkin aina tehtävä niistä aineksista
mitä on. Deadline, ja dead end. Jokainen
numero. Kaikki apu on toki tervetullutta.

Myös lehden asiantuntijapohja
vaikuttaa hänen mielestään kapoiselta ja
heppoiselta. Aijaa? Olisi mielenkiintoista
saada viittaus edes yhteen kirjoitukseen,

nuo terveiset mennee muunmuassa aika
monelle elinkeino ja ympäristöhallinnon
virkamiehelle.

Kirjoitus tässä numerossa
Nyt Muurman pyytää itse anteeksi, ke
neltä? Hän on mielestään aiheuttanut
kirjoituksillaan mielipahaa. Toimitukselle
hänen kirjoituksensa ovat olleet tervetul
leita piristyksiä ja kuulumisia sielunmai
semasta, jota lehdessämme ei aiemmin
ole tuotu esiin. Keskustelua lehteen on jo
kaivattukin, esiin sieltä selän takaa.

Hän vihjaa suoraan lehtemme
syyllistyneen "loukkaavaan ja henkilöön
menevään viestintään", ymmärtämättä il
meisestikään syytöksensä vakavuutta.
Hän myös kertoo monen mäntlahtelai
sen pahoittaneen mielensä lehtemme
kirjoitteluun, johon taas on helppo vasta
ta, että kaikille ei voi olla mieliksi.

Myös monet mäntlahtelaiset ti
laavat lehteämme ja palaute on ollut
positiivista. Toki tilaajakunnan ulkopuo
lella on myös sellaisia, jotka perustavat
käsityksensä huhupuheisiin lehteä luke
matta. Vinkiksi myös Ristolle: kaikki leh
temme yli vuotta vanhemmat numerot
ovat sähköisessä muodossa nettisivuil
lamme, ilmaiseksi.

Ilkka Ahmavaara
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MÄNTLAHTI ON THE ROCKS 201112

Kymenlaakson taidetoimikunta myönsi tuhat euroa
pähkähulluun ideaan järjestää ulkoilmakonsertti Uu
den Vuoden aattona. Joskus hullut ideat osoittautuvat
toimiviksi, niin nytkin, vaikka aluksi kyllä jännitti.

Tapahtuma alkoi Yanikan ainutlaatuisella tulishowlla,
jonka jälkeen seilattiin tanssien Steam orkesterin New
Orleans rytmeissä kohti vuodenvaihdetta. Puolisen tuntia
ennen vuoden vaihtumista saatiin vielä lumisadekin, jol
loin voitiin pystyttää putoavien hiutaleiden muodostama
"valotorni" vahvan teatterivalonheittimen valokiilaan.

Yleisöä paikalla kävi noin viisikymmentä. Aika paljon
ajankohtaan ja kylän väkilukuun nähden, ei ollu kesä.
Pakkasta oli kuutisen astetta ja kyllä, pihalla tanssittiin!
Muusikoille saatiin lavalle lämpöä puhallettua vain noin
+5 astetta, mutta urheasti ja ammattitaidolla he selvisi
vät extreme keikastaan.

Hauskaa oli. Ehkä ensi vuoden vaihteessa uudestaan!
Mutta lavan lämmittämisessä on vielä kehitettävää..

Ilkka Ahmavaara

VALOKUVAT: MERVI HYPPÄNEN
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KLAMILAN UUSI PÄIVÄKOTI JA KOULU
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Kuntapäättäjille laaditut luonnoskuvat Klamilan uudesta
päiväkodista ja koulusta.

Päätös koulun rakentamisen aloittamisesta vuonna 2013
on tehty, ja luonnoskuvat hyväksytty.

Tarkemmat rakennuskuvat ja suunnitelmat tehdään
vuoden 2012 aikana.

Tuomo Peltola



TUULIVOIMASTA JA VÄHÄN MUUSTAKIN
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Viime päivinä ovat puhelimet ja sähköpostit olleet ko
vassa käytössä. Olemme omalta osaltamme yrittäneet
laajentaa asiasta tietävien määrää ja samalla tietenkin
halunneet saada viranomaisilta ja muilta toimijoilta li
sätietoja. Sunnuntaina selailin verkkosivuja ja sattu
malta löysin sieltä kuulutuksen tulevista yleisötilaisuuk
sista tuulivoimateollisuushankkeesta. Siis vaatii todella
paljon omaa aktiivisuutta, jotta ainakin tällainen, ei jo
ka päivä kylällä asuvana vaikkakin mieleltään täysin
kyläläisenä, asiasta kiinnostunut löytää edes pienen
murusen tietoa tuulivoimahankkeen tilanteesta.

Erityisesti on tullut ilmi saamissani viesteissä ja puhelinkeskus
teluissa, että esimerkiksi viime kesänä kommenteilla olleessa
energiamaakuntakaavaluonnoksessa oleva ympäristövaiku
tuksia käsittelevä kohta ei edes ole ns. virallinen selvitys asias
ta, vaikka sen niin voisi yhdellä lukemisella ymmärtää. Harva
janniemi on todettu jo aiemmin merkittäväksi arktisten lintujen
muuttoreitiksi, joten asiaa ei voi sivuuttaa vain kättä huitaise
malla. Tarvitaan perusteellinen, puolueeton selvitys kaikkine
ympäristövaikutuksineen siitä, mitä tuhoa nuo noin 1620 tois
ta sataa metriä korkeat tuulimyllyt voisivat aiheuttaa. Myös se
tulisi tarkoin saada selville, kuka nimenomaan ajaa tuulivoi
mateollisuuden sijoituspaikaksi Harvajanniemeä – on kuule
man mukaan maanomistajien pyyntö? Ei meitä maanomista
jia ole edes asiassa kuultu, kuinka olemme mitään voineet
pyytää. Nyt leikitään aivan liian kalliilla asialla, moneltakin
kannalta katsottuna. Aivan uskomatonta pelleilyä koko juttu ja
tuntuu saavan enemmän farssin piirteitä kuin voisi uskoakaan.

ELYkeskus kertokoon yhtenä toimijana, mitä on tarkalleen me
neillään. Samoin tarvitsemme nyt ministeriön ja luonnonsuoje
luyhdistysten mukaanottamisen laajaan keskusteluun. Tähän
olemme jo osaltamme ryhtyneetkin, ensimmäiset soitot on jo
tehty. Varsinkin virkamiehillä on velvollisuus ja vastuu kertoa,
mikä on todellinen tilanne ja meidän on pidettävä huoli siitä,
että meitä myös kuullaan. Tosin meitä ei voida kuulla, jos vain
piiloudumme viltin alle ja lämmittelemme uunejamme talvi

pakkasilla.

Nyt vaikuttaa siltä, että hankkeen takana on yritys tai yrityksiä,
jotka eivät ajattele välttämättä edes tuulivoiman alkuperäistä
hyötyä, vaan tarkoitusperät lienevät jotain muuta. Kovalla ryti
nällä yritetään toteuttaa muita kuulematta mahtipontinen
hanke, jonka hyöty on kyseenalainen, mutta tuonee pikaisia
voittoja joillekin intressiryhmille. Näin he varmasti ainakin luu
levat. Ja kaikki tämä luonnon kustannuksella. Vastikään seu
raamissamme presidenttikeskusteluissa tuli vahvasti esille
mm. se, että mittavat investoinnit kuten kaivokset ja tuulivoi
malat pitää nostaa laajasti kansalaiskeskusteluun sijoitus
paikkaa suunniteltaessa. Sijoituspaikkavaihtoehtoja tuulivoi
malle ovat mm. satamaalueet ja sellaiset maaalueet, jotka
ovat kaukana asutuksesta ja luontoa tuhoamasta, ja joissa
tuuliolosuhteetkin ovat suotuisat tuottamaan tällaista energiaa.
Harvajanniemi ei ole varmasti ainoa paikka tätä varten.

Pelkona on, ettei vain kävisi tässäkin samoin kuin mittavassa
tekopohjavesihankkeessa Tampereen seudulla. Hanke rikas
tuttaa lyhyellä aikavälillä konsulttiyrityksiä ja muita välistävetä
jiä, mutta tuloksesta ei kukaan pysty sanomaan, onko siitä lo
pulta mitään hyötyä vai pelkkää rahankulua ja ympäristöhait
toja. Eivätkä kaikki tuulivoimahankkeetkaan ole suinkaan olleet
menestystarinoita. Hyötyyn ja tuottoon nähden hanke on erit
täin riskialtis. Tuskin haluamme jättää pelkkää ruostuvien tor
nien ”puistoa” jälkipolville ja kertoa, että tässä meillä oli aikoi
naan osa kauneinta rannikkomaisemaa.

Puhelimet käteen ja kysymyksiä kuntaan, Kymenlaakson Liit
toon, ELYkeskukseen ja muihin mahdollisiin asian ympärillä
toimijiin – vain siten saamme tietoa. Seuraava palauteaika
umpeutuu 16.3.2012 klo 16.00, jolloin kannanotot ja muut on
oltava Kymenlaakson Liitossa, puh. (05) 230 8900. Seurat
kaamme tilannetta aktiivisesti itse kukin ja annetaan sanan
kiertää niillekin, jotka eivät vieläkään ehkä tiedä asiasta!

Maarit Miettinen
Hepoviikki, Mäntlahti

Tuulivoima keskustelu on alkanut saada surkuhupaisia
piirteitä, vähän niin kuin pakolaiskeskustelu. Eli tulkaa
vaan siivoamaan meidän laivat, junat ja ajamaan
bussien yövuorot, mutta älkää muuttako meidän naa
puriin. Tuulivoima on ihan hyvä juttu, mutta älkää ra
kentako niitä meidän kulttuurimaisemaan.

Mikä on kulttuurimaisema? Onko se metsää ja meren
rantaa, vaiko peltoa ja piannarta, rakennuksia ja rojua,
ketoja ja kukkiako? Vai onko se näitä kaikkea?

Erämaahan ihminen ei ole pahemmin koskenut,
mutta kulttuurimaisema on ihmisen muokkaama. On
tullut taloja, torppia, tehtaita ja tunkioita. On purettu ja ra
kennuttu uusia ja näin tulee jatkumaan. Tuulivoimaa ih
minen on käyttänyt hyväkseen tuhansia vuosia, ja hyvä
niin, toivottavasti myös jatkossa.

Ihmettelen suuresti tätä "öljy ja hiili sukupolven" (lue suuret
ikäluokat) ankaraa tuulivoiman vastustusta. Kuinka moni tuuli

voiman vastustaja ylipäätänsä tietää, missä ja miten tuotettua
sähköä hän käyttää. Fossiiliset erergialähteet ovat tulleet tien
sä päähän. Mielestäni niiden rahtaamisessa maahamme ei
ole ollut koskaan mitään järkeä, käyttää suuret määrät ener
giaa energian siirtämiseen. Ydinvoima, luku sinänsä. Tehokas,
mutta riskit suuret ja kauaskantoiset. Kallioperässämme on il
man radioaktiivista jätettäkin ongelmia (radon). Ovatkohan
lapsemme, lastenlapset, jne. tyytyväisiä energiaratkaisuihim
me.

Kauniissa, keskisuuressa maassamme riittää kyllä energiaa 5
miljoonaiselle kansalle, on metsää, vesistöjä ja tuulta. Paperin
ja sellun valmistus on suuriltaosin siirretty kaukaisiin maihin.
Olisiko aika käyttää puuta järkevästi? Rakentaa terveitä ja
energiataloudellisia puutaloja. Huonompilaatuinen puu käy
mainiosti energiantuotantoon, niin kotona kuin laitoksissakin.

Vesistöjämme olemme hyödyntäneet myös kauttaai
kojen, ruokaaittana, kulkuväylinä ja energiantuotantoon. Vesi
voimalamme voitaisiin päivittää nykyistä tehokkaammalle ta

TUULIMYLLYISTÄ MUUTTOLINTUJA ODOTELLESSAMME
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Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus on
asetettu julkisesti nähtäville 15.2.16.3.2012 väliseksi
ajaksi. Kaavasta oli esittelytilaisuudet Virolahdella 21.2.
ja Haminassa 22.2. Seuraava vaihe on muistutusten
teko kaavasta ja siihen on aikaa 16.3. asti. Muistutuk
set tehdään Kymenlaakson Liitolle osoitteeseen: Kar
hulantie 36 B, PL 35, 48601, Kotka puh. (05) 230 8900,
email virasto@kymenlaakso.fi

Harvajanniemelle suunniteltu tuulipuistohanke etenee. Hami
nan Energia on ollut kiinnostunut alueesta ja tehnyt suunnite
lusopimuksia maanomistajien kanssa tuulivoimaloiden raken
tamiseksi. Alueella ei vielä ole tehty Ympäristövaikutus ar
viointia eli YVA:aa, ja se täytyy tehdä. Luontoihmisiä huolettaa
mm. muuttolintujen kohtalo, jos niiden muuttoreitille nousee
yhtäkkiä kymmenenkin tuulivoimalaa. Törmäysriski on suuri,
joskin jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että linnut osaavat väistää
tuulivoimalat.

Valmisteilla olevassa Kymenlaakson energiamaakuntakaavas
sa tuulivoimalaalue on suunniteltu nykyisten meluohjearvojen
mukaan ja asuinrakennuksen ja tuulivoimalan välinen etäi
syys on vähintään 500 metriä. Nykyiset meluohjearvot, päivällä
55 dB(A) ja yöllä 50 dB(A), eivät sovellu kuitenkaan tuulivoima
lan aiheuttaman meluhaitan rajaarvoiksi. Tuulivoimala tuottaa
matalataajuista ääntä, joka vaimenee vähemmän kuin suuri
taajuiset äänet ja voi siksi tunkeutua rakenteiden läpi asuntoi
hin sisälle. Koska tuulivoimalan melu ei ole tavanomaista me
lua vaan matalataajuutensa vuoksi taustamelusta erottuvaa,
saatetaan se kokea kiusalliseksi ja häiritseväksi melun voi
makkuudesta huolimatta.

Ympäristölakia ollaan uudistamassa. Lainuudistuksen
yhteydessä on ehdotettu tuulivoimaloita varten asetettavaksi
erilliset meluohjearvot, jotka ovat päivällä 45 dB(A) ja yöllä
40dB(A). Meluhaittaa vähentää, kun lisätään tuulivoimalan vä
himmäisetäisyyttä 500 metristä 800 metriin lähimmästä asuin
rakennuksesta.

Energiamaakuntakaavaehdotuksessa Harvajanniemen
eteläpäähän suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys lähim
mistä lomaasunnoista on 500 metriä. Uudistettava ympäristö
laki ei vielä ole voimassa, mutta Haminan ympäristölautakun
ta suosittelee varovaisuusperiaatteen mukaista toimintaa
uusien tuulivoimaloiden rakennuslupia myönnettäessä ainakin
Petkeleen tuulivoimalan kohdalla. Tämä tarkoittaisi Harvajan
niemen eteläkärjen tuulivoimaloiden määrän vähenemistä
noin kymmenestä tuulivoimalasta viiteen voimalaan, kun tuuli
voimalan ja lähimmän rakennuksen etäisyydeksi edellytettäi
siin 800 metriä.

Mervi Hyppänen

solle, ottaen huomioon myös vaelluskalojen tarpeet (kalapor
taat), jotta voisimme syödä taas luonnonkalaa, eikä energiaa
tuhlaavaa ja luonnonkalakantoja rasittavaa norjan pussilohta.

Tuuli ei ole tiettävästi loppumassa maastamme, päin
vastoin lähiaikoina on tuullut yli tarpeiden. Insinöörit vain ke
hittelemään suurempia tuulennopeuksia kestäviä voimaloita,
niin saadaan myrskytuulistakin hyöty talteen.

En ota kantaa sen enempää poliittisiin, kuin taloudellisiinkaan
näkökantoihin näissä erergia ratkaisuissa, koska se puoli täs
sä maassa jo osataan.

Kun vaihdetaan mittareita tai myrsky katkoo linjoja, niin
kyllä kuluttajaa muistetaan.

Äiti maan puolesta Seppo Ojala

ENERGIAMAAKUNTAKAAVAEHDOTUSETENEE JA MUUTTUU?

Tuulipuiston alue kylillä saattaa pienentyä radikaalisti jos sen raja
siirtyy meren rannasta ja asutuksesta 500 metrin sijaan 800
metriin. Kuvassa alkuperäiseen viralliseeen karttaan piirretty
tummemalla mahdollinen 800 metrin raja. Kunnanraja vaalea
yhtenäinenviiva. Pääosa myllyistä tulisikin Mäntlahden puolelle?

POHJAKARTTA: KYMENLAAKSON LIITTO, MUOKKAUS: ILKKA AHMAVAARA
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”Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesiosuuskun
nat ovat vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolai
toksia silloin, kun liittyjiä on vähintään 50 asukasta
tai silloin, kun vedenkulutus tai jätevesimäärä on
yli 10 m3 vuorokaudessa. Tällöin osuuskunnilla on
vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.
Vesihuoltolaitoksiksi luokiteltaville vesiosuuskunnil
le on vahvistettava toimintaalue, jossa kiinteistöil
lä on liittymisvelvollisuus verkostoon, mikäli ympä
ristönsuojeluviranomaiset eivät anna lupaa poike
ta tästä.”

Vesiosuuskunnan hakemuksesta Virolahden kunnanval
tuusto vahvistaa vesiosuuskuntien toimintaalueet. Va
pautukset myöntää Haminan ympäristölautakunta, jos
sa Virolahti ja Miehikkälä ovat edustettuina.

Kymenvesi Oy on Kotkan kaupungin tytäryhtiö,
jonka toimintaperiaatteena on tuottaa hyvänlaatuista ta
lousvettä osakkaiden Kotka, Hamina ja osa Kouvolasta
käyttöön omakustannusperiaatteella. Liikevaihto vuonna
2008 oli 3,38 milj. euroa ja vettä myytiin 7 801 961 m3.
Vesikuution omakustannushinnaksi tuli 0,433 euroa/m3.

Vuoden 2010 hintaa en löytänyt netistä. Valkealan
Kuivalassa pumpataan Haukkajärven vettä soraharjun
läpi, jolloin veden laadun pitäisi parantua. Tekopohjave
silaitoksella on viime vuosina ollut vaikeuksia veden
laadun ja maun suhteen. Kemikaaleja on pitänyt lisätä,
mikä nostaa veden hintaa. Vesi maistuu ja haisee lop
pukuluttajille. Ongelman ratkaisemiseksi Kymenlaakson
kunnat palkkasivat Pöyryn laatimaan Kymenlaakson
maakunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelman
(Löytyy Googlaamalla: Pöyry environment Oy 67070533.)

Virolahden kunnan talousarviossa ja taloussuunnitel

massa 2012 käsitellään vesilaitosta si
vulla 69. Vuonna 2010 Härmänkankaan
vedenottamolta on pumpattu vettä 243
089 kuutiota omakustannushintaan
0,14 euroa/m3. Vettä on myyty Virolah
delle 91 162 m3 hintaan 1,67 eu
roa/m3. Haminalle Mäntlahteen, Raki
laan ja Vilniemelle vettä on myyty 79 717 kuutiota hin
taan 0,28 euroa/m3. Hamina on halukas ostamaan
Härmänkankaan hyvälaatuista vettä niin paljon kuin Vi
rolahdelta riittää.

Vuotovesiä Virolahdella on 72 210 m3 eli 198 m3
vuorokaudessa, joka tekee 8 243 litraa tunnissa. Vuoto
vesien arvo myyntihinnalla 120 590 euroa/vuosi ja
omakustannushinta 10 109 euroa/vuosi. Tuskin Hami
nalta saatu hinta kattaa edes siirto ja paineenkorotus
kuluja. Virolahti tukee talousahdingossa olevaa naapuri
aan vaikkakin nimekäs haminalainen kunnallispoliitikko
vastusti kuntaliitosta ja moitti Virolahtea riippakiveksi,mi
käli liitos olisi toteutunut.

Jätevettä Haminaan pumpattiin 171 302 kuutiota
hintaan 0,68 euroa/m3. Virolahdelta laskutukseen 2,08
euroa/m3 saatiin 87 113 m3. Viemärilaitoksen vuotove
det maksoivat 84 189 x 0,68=57 249 euroa Virolahdelle.
Ylivuotoa Virojokeen oli 3 650 m3 mikä tulee lisäänty
mään Miehikkälän liittymisen jälkeen ja parantamaan
vesilaitoksen kannattavuutta.

Tänä vuonna Virolahden ja Miehikkälän yhteinen
tekninen lautakunta mietti vesilaitoksen kannattavuutta
ja päätyi korottamaan vesi ja jätevesimaksuja. Otin val
tuustoseminaarissa Harjussa vesi ja viemärilaitoksen
asiat esille ja toivoin parannusta. Ilman tulosta. Tällä
hetkellä asetan toiveeni uuden teknisen johtajan harteil
le, josko vuonna 2013 asiaan paneuduttaisiin.

VESILAITOS

Tuleva vesi mitataan vesimittarilla ja lähtevä jätevesi
pumpun käyntiajalla. Pumppujen käyntijaksot ovat olleet
lyhyitä, jolloin jätevesi pysyy paremmin liikkeellä ja läm
mintä jätevettä menee useammin putkeen.

Jokaiselle liittyjälle tulee mitattu arvo litraa/minuu
tissa, kun vesimittarin lukema litroina jaetaan käyntiajalla
minuutteina. Esimerkiksi Eila on käyttänyt vettä 8 500 lit
raa ja pumppu on käynyt 51 minuuttia (lukema
1h+1min=61min. Uusissa käyntituntimittareissa on 10
min testausaika). Pumppaamon teho 167 l/min. Tuomon
käyttämä vesimäärä 14 800 litraa ja aika 84 min, jolloin
pumppaamon teho 176 l/min.

Vesiosuuskunnan tulee lukea vesimittari ja käynti
tuntimittari, jolloin kyetään tarkkailemaan osakkaita ja
heidän toimintaa.

Kohonnut käyntiaika:
 putkitukos muodostumassa

 takaiskuventtiili vuotaa takaisin kaivoon
 pumpun pyörimissuunta vaihtunut
 pintakytkimessä toimintahäiriöitä
 pumppu kulunut
 pumpussa roskaa tai muuta tuketta
 omasta kaivosta vettä viemäriin
 vesimittarin ohitus/viritys
 vuotavat viettoviemärit
 hulevedet ym. kellarivedet viemäriin
 mukavan naapurin jätevedet pumppaamoon
 yms. kekseliäiden ihmisten tapoja välttää / pie
nentää vesimaksuja

Vesiosuuskunnan sääntöjen 12 § mukaan jäsen on
velvollinen sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama
henkilö tarkastaa vesi ja viemäriverkostoon liitetyt
johdot.

KÄYTTÖTUNTIMITTARI
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Uusi vesilaki tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Laki pa
lauttaa osakaskunnille oikeuden päättää omistamis
taan alueista, kuten vesialueen ruoppaamisen, kun
ruoppausmassan määrä on alle 500 m3, suuremmat
ruoppaukset vaativat aina aluehallintoviranomaisen
luvan.

Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen toimivat tässä laissa
tarkoitettuina valvontaviranomaisina. Haminan ympäris
tölautakunta siirsi 17.1.2012 pitämässään kokouksessa
toimivallan ilmeisen lainvastaisen ruoppauksen keskeyt
tämisestä toimialueellaan alaisilleen viranhaltijoille: ym
päristöpäällikölle, ympäristösihteerille ja ympäristötarkas
tajalle.

Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verratta
vasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa
haitan poistamiseksi suorittaa tarpeellisen toimenpiteen
vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi.
Toimenpiteestä tai työn suorittamisesta on ilmoitettava
vesialueen omistavalle osakaskunnalle vähintään 30
vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Sydänky
län osakaskunta vaatii aina kirjallisen ilmoituksen ja
suunnitelman rannan ruoppauksesta.

 tehdään katselmus rannassa
 rantaviivaa ei saa muuttaa
 ruoppausmassan sijoittaminen toisen maaalu
eelle edellyttää maanomistajan suostumuksen
 ruoppaus ei saa vähentää luonnon kauneutta,
ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja eikä ve
sistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön
 ruoppaus ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa
kalastukselle tai kalakannoille
 ruoppaus ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa
vesiliikenteelle tai naapureille
 pienen määrän ruoppausmassaa voi sijoittaa
vesialueelle

 maaaineksen ottaminen vesialueen pohjasta
muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön
vaatii AVI:n luvan

Ruoppaussuunnitelman tekijän on otettava huomioon
maakuntakaava, yleiskaavan oikeusvaikutukset, maan
käyttö ja rakennuslain säädökset, rakennusjärjestys,
naapurussuhdelaki, yhteisaluelaki, ympäristönsuojelula
ki, luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, vesilaki, ter
veydensuojelulaki ym. hanketta ohjaavat lait ja asetuk
set.

Osakaskunnan kanssa sovitut 10500 m3 ruop
paukset ovat ilmoitusmenettelyn piirissä ja ilmoitus tulee
tehdä ELYkeskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen
töihin ryhtymistä. Yli 10 m2 kiinteän laiturin tai aallon
murtajan rakentaminen on edelleen luvanvaraista, mi
käli se aiheuttaa ennalta arvioiden haittaa. Luvan tar
peen ratkaisee aina aluehallintavirasto. Kysyin ympäris
töpäälliköltä kuinka menetellä yli 10 m2 laitureiden ja
aallonmurtajien osalta. Glumoff vastasi, että luvitetaan
kuten ennenkin. Tulevaisuudessa ko. Luvista muodostuu
mahdollisesti uusi käytäntö, jota aletaan noudattaa. Val
vontaviranomaisen lausunto laiturin tai aallonmurtajan
rakentamisesta ei ole mikään lupa eikä se välttämättä
annan oikeudellista suojaa.

Osakaskunnan kokouksessa päätetään, millaisen
ruoppausluvan voi esimies antaa esim. 100 m3. Millai
sen luvan myöntää osakaskunnan hoitokunta esim. 300
m3, mitkä luvat tulevat yleisen kokouksen päätettäväksi
esim. 500 m3.

Uuden vesilain saattamiseksi osakaskuntien tie
toon ympäristöpäällikkö Glumoff ja rakennustarkastaja
Poikolainen ovat luvanneet tulla huhtikuussa pidettä
vään Virolahden kalastusalueen kokoukseen kertomaan
lain sisällöstä ja sen tulkinnasta Virolahdella.

Tuomo Peltola

VESILAKI 27.5.2011/587

MITÄ VIEMÄRIIN SAA LAITTAA?

• Kaikki, mikä on ensin syöty tai juotu
• Vessapaperi
• Pesu-, tiski- ja suihkuvedet

Vessapaperista ei ole haittaa viemärissä, koska se on
valmistettu vedessä helposti hajoavaksi.

Viemäriverkoston mutkat ovat otollisia tukosten muo-
dostumiselle, jos viemäriin on heitetty sinne kuulu-
mattomia pieniä esineitä. Jokin esine voi takertua
mutkaan ja vähitellen kerätä paperia tai rasvaa ja tu-
kos on valmis.

Vaikka roskat selviäisivät ulos kiinteistön putkistosta
voivat ne aiheuttaa ongelmia vielä runkoverkossakin.
Jätevedenpuhdistamolla kiinteät roskat erotetaan väl-
pän avulla ja kuljetetaan kaatopaikalle.

MITÄ VIEMÄRIIN EI SAA LAITTAA?

• pumpulipuikkoja, vanua, meikkilappuja
• hiuksia, hammaslankaa
• rasvaa, öljyjä
• terveyssiteitä, tamponeja, vaippoja
• ruoantähteitä, kahvinporoja
• tupakantumppeja

Pehmeät ruuantähteet kuten puurot ja hernekeitot ei-
vät tuki viemäreitä. Niitä ei kuitenkaan pidä laittaa
viemäreihin, sillä ruoantähteet houkuttavat rottia ja
auttavat niitä lisääntymään.

Öljyjä ja rasvoja ei tule kaataa wc-pönttöön tai vie-
märiin, sillä kohdatessaan kylmän veden ne hyytyvät
ja aiheuttavat helposti tukoksen putkistoissa.

Erilaiset kemikaalit, öljyt ja lääkkeet voivat aiheuttaa
häiriöitä biologisessa jätevedenpuhdistusprosessissa
ja siten epäsuorasti saastuttaa vesistöjä.Lähde: Kymen Vesi Oy

http://www.kymenvesi.fi/Vesitietoa/Jätevesi
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Maa ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.) ehdot
taa 2.12.2011 kalastuslakia muutettavaksi siten, että ELY
keskukset voivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjille lu
van järjestää yleiskalastusoikeuksien turvin sellaisia ka
lastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään
kuusi kalastajaa. Muutoksen tavoitteena on helpottaa
ja parantaa kalastusmatkailuyrittäjien toimintamahdolli
suuksia ja edellytyksiä siten, että yleiskalastusoikeuk
sien turvin voidaan toteuttaa pienimuotoisia ohjattuja ja
opastettuja kalastusretkiä myös osakaskuntien ja yksi
tyisten omistuksessa olevilla vesialueilla.

Suomessa vierailee vuosittain arviolta 200 000300
000 kalastavaa matkailijaa (valtaosin venäläisiä),
niin nykyinen hallitus arvioi kalastusmatkailun yhteis
kuntapoliittisen kokonaismerkityksen suuremmaksi
kuin vesialueen omistajan omaisuudensuojan.

Kalastusmatkailuyrittäjän suorittamaa nimel
listä 100 euron vuosimaksua pidetään viehekalas
tusmaksuna ja maksua käsitellään kuin muitakin
viehekalastusmaksuja. Kalastusmatkailuyrittäjille ei
asetettu velvoitteita kalakantojen taikka vesialueiden
hoidosta. Kalakantojen hoitovelvoite on vesialueen
omistajalla. Kalastusmatkailulupaan tyytymätön

asianosainen, kuten vesialueen omistaja, voi hakea
omalla kustannuksellaan päätökseen muutosta ka
lastuslain 123 § 3 momentin mukaisesti valittamalla
maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

Lisäksi Koskinen esittää kalastuslaista poistettavaksi:
kunnassa muutoin kuin tilapäisesti asuva henkilö
saa harjoittaa muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin
pyyntiä verkolla meressä myös yleiseen vesialuee
seen kuulumattomalla, kunnassa olevalla vesialu
eella, joka sijaitsee ulkosaaristossa tai aavaa selkää
vastassa.

Kunnassa vakituisesti asuvan vapaan hailin
kalastusoikeuden poistuminen on varsin huono
asia. Asian voi korjata vain Virolahden kalastusalue
lähettämällä kaikille osakaskunnille toistaiseksi voi
massa olevan sopimuksen, jolla Virolahden kalas
tusoikeuden omistajat sopivat vapaasta hailinkalas
tuksesta koko Virolahdella. Hailinkalastuksen tulee
olla vapaata vakituisesti asuvilla kuin myös vapaa
ajanasukkailla.

Tuomo Peltola
Sydänkylän osakaskunnan pj.

HALLITUKSEN ESITYS HE 135/2011

Haminan kansalaisopiston, Virolahden kunnan ja
Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry:n yhteistyössä järjestä
mä viiden luennon sarja Virolahden luontoakatemia
tutustuttaa monipuolisesti Virolahden ja Kaakonkul
man luonnon erityispiirteisiin. Aiheina ovat perhoset,
kasvit, maaperä ja geologia, meri ja saaristoluonto ja
linnut. Luentosarja on tarkoitettu kaikille aiheesta kiin
nostuneille.

Luennot keskiviikkoisin klo 1819.30 Rajasalissa, Itätie 1,
Virojoki. Huom! pääsiäisviikolla ei luentoa.

21.3. Mitä perhoset kertovat Virolahdesta?
Jari Kaitila, toiminnanjohtaja, Suomen
Perhostutkijain Seura ry

28.3. Kaakonkulman kasvisto ja kasvillisuus
Tapio Rintanen, FT

11.4. Suomen ja Kaakonkulman geologiaa
Tapio Glumoff, ympäristöpäällikkö, Haminan
kaupunki

18.4. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston meri ja
saaristoluonto
Marja Hokkanen, erikoissuunnittelija,
Metsähallitus, EteläSuomen luontopalvelut

25.4. ”…pääskysestä ei päivääkään” – Virolahti ja
linnut
Seppo Grönlund, Kellovuoren Lintuseura ry

TERVETULOA!

Kurssin hinta 40 euroa, sis. kaikki luennot. Yksittäiset
luennot 10 euroa / kerta. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Luentomaksut kerätään paikalla.
Kurssin yhteyshenkilö Siru Ahopelto, 040 5192375

LISÄKSI SUUNNITTEILLA:
to 17.5. Luontoakatemian luokkaretki Virolahden Arktika
–päivien yhteydessä. Erillinen retkimaksu. Lisätietoja
myöhemmin.

VIROLAHDEN LUONTOAKATEMIA
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Mäntlahden kyläkirjaprojekti sai alkunsa Toivolassa tal
vella 2009. Tuolloin muodostettiin toimituskunta, jonka
tavoitteena oli saattaa kyläkirja Mäntlahdesta. Toimi
tuskunta koostui pitkälti mäntlahtelaisjuurisesta jou
kosta: Risto Muurman, Helge Seppälä, Jouko Sahala,
Pentti Järviö, Ilpo Tiilikka, Pertti Seppälä, Pekka Nikunen
(siht) ja Matti Seppälä (pj).

Toimituskunta on kokoontunut 3 – 4 kertaa vuodessa ja
tulevan maaliskuun loppuun mennessä saadaan henki
löhaastattelut suoritetuksi. Toimituskunnan tavoitteena
on ollut toteuttaa runsas kolmekymmentä haastattelua.
Tämän lisäksi toimituskunta hyödyntää Erkki AlaKönnin
sekä Pekka Virolaisen 1960 ja 1970lukujen mäntlahte
laisten haastatteluja ja monia kirjallisia lähteitä.

Haastattelujen jälkeen toimituskunta keskittyy tekstiluon
nosten kirjoittamiseen. Tavoitteena on saada tekstiluon
nokset valmiiksi kuluvan vuoden loppuun. Kyläkirja saa
taneen valmiiksi vuoden 2013 aikana.

Kyläkirjaprojekti on ollut kyläyhteisön tutkimista. Haasta
telluista useimmilla ovat sukujuuret Mäntlahdessa, mutta
monen haastellun näkökulma ulkopuolisempi. Haasta
teltava on mahdollisesti opiskellut Mäntlahden koulussa,
asunut Upseerikylässä, urheillut Rannanpoikien kanssa
tai tanssinut lavalla. Jokaisen haastattelun tarina on va
lottanut omalla subjektiivisella tavalla kylän ja sen ihmis
ten elämää. Jokainen tarina on tärkeä.

Toimituskunta on haastatellut isohkon joukon väkeä,
mutta edelleen kaipaamme tietoa, etenkin 1910 1920
luvuilta sekä toisen maailmansodan ajasta. Jos sinulla,
sukulaisellasi, naapurillasi on tarinoita, valokuvia, tilus
karttoja Mäntlahdesta, niin otamme ne mielihyvin vas
taan.

Matti Seppälä
0405319485, matti.seppala@)hel.fi

PS. Lisätietoa projektista http://mantlahti.com/52

MÄNTLAHDEN KYLÄKIRJAPROJEKTI

Kauppias Armas Raussi vakiopaikallaan kaupassaan Om. Leena
Sakki. (rantai 1/1-3)

Haminan Teatterissa viime syksynä alkanut Liikkeellisen il-
maisun kurssi tuo toukokuussa Haminan Teatterin estradille
sen tavanomaisesta esitystarjonnasta hieman poikkeavan
näyttämöteoksen Kotimatka.

Haminalaiset teatteriharrastajat ovat viime vuoden syyskuusta
saakka tehneet Maria Malmströmin vetämällä kurssilla tutki
musmatkaa liikkeeseen ja tanssiin ilmaisun välineenä ja en
nen kaikkea matkanneet kohti kokonaisvaltaista omassa ke
hossa olemista ja ilmaisua. Näin kurssin lopputyönä nähtävä
Kotimatka kuvastaa oivallisesti koko kurssin sisältöä ja pää
määrää, matkaa kotiin omaan itseen ja itseilmaisuun, sekä
samalla matkaa kohti syvempää kontaktia toisen kanssa. Ma
ria Malmströmille kurssin vetäminen ja lopputyön ohjaaminen
toimivat osana hänen Metropolia AMK:n esittävän taiteen
koulutusohjelman ohjaajantyön opintoja.

Kotimatka saa ensiiltansa sunnuntaina 6.5. klo 15.00.
Se nähdään Haminan Teatterissa kaikkiaan viiden esityksen
verran 12.5. saakka. Mukana on myös yksi aamupäivänäytös

keskiviikkona 9.5. klo 10.00. Esitystä suositellaankin lämpimästi
myös koululais ja opiskelijaryhmille teatteri ja tanssitaiteen
mielenkiintoisena tutustumiskohteena ja kokemuksena. Esityk
sessä ei ole väliaikaa ja sen kesto on n. 50 minuuttia. Lisätie
dot www.haminanteatteri.fi.

Henni Kiri

KOTIMATKA TANSSITEOS ENSIILTAAN 6.5. KLO 15

VALOKUVA: MARJA MALMSTRÖM
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Palkokasveihin kuuluvat linssit ovat sukua tutuille her
neille ja pavuille. Ne sisältävät runsaasti proteiinia ja ki
vennäisaineita, kuten kaliumia. Kuivatuista herneistä ja
pavuista poiketen linssit eivät vaadi liottamista. Punaiset
linssit kypsyvät 1015 minuutissa ja vihreät 2030 mi
nuutissa. Linssejä syödään paljon LähiIdässä ja Aa
siassa, etenkin Intiassa, jossa dalniminen linssimuhen
nos riisin kanssa on samanlaista arkiruokaa kuin meillä
nakkikastike ja perunamuusi.

LINSSITOMAATTIKEITTO
1 sipuli
2 rkl öljyä
400500 g tomaattimurskaa
1 l vettä
2 dl punaisia linssejä
1 tl suolaa (tai maun mukaan)
0,51 tl mustapippuria
1 tl basilikaa
1 tl oreganoa
0,5 tl lipstikkaa

Kuori ja silppua sipuli. Kuumenna öljy kattilassa ja kuullota
sipulisilppua kunnes se on pehmeää ja läpikuultavaa. Li
sää tomaattimurska ja vesi, ja kuumenna kiehuvaksi. Lisää
loput ainekset ja anna kiehua hiljalleen 1520 minuuttia.
Keiton kaveriksi sopii tuore leipä.

LINSSIPIHVIT (N. 1012 KPL)
1,5 dl punaisia linssejä
1 dl auringonkukansiemeniä
1 pieni sipuli (ei välttämätön)
2 valkosipulinkynttä
1 dl vehnäjauhoja

2 rkl soijakastiketta
vähän suolaa
pippuria
1 tl meiramia
1 tl kuivattua persiljaa
0,5 tl timjamia
öljyä paistamiseen

Keitä linssejä n. 15 min eli kunnes ne alkavat hajota. Valu
ta ja anna jäähtyä jonkin aikaa. Silppua sipuli ja valkosi
puli ja sekoita kaikki ainekset keskenään. Muotoile pih
veiksi ja paista öljyssä pannulla. Tarjoile perunoiden ja
kastikkeen kanssa, tai käytä hampurilaispihveinä.

GRAHAMSÄMPYLÄT (1218 KPL)
5 dl vettä
25 g hiivaa
1 rkl siirappia tai sokeria
vajaa 1 tl suolaa
1,5 dl seesaminsiemeniä
5 dl grahamjauhoja
n. 7 dl vehnäjauhoja
2 rkl öljyä
pinnalle: seesaminsiemeniä

Liuota hiiva, siirappi ja suola kädenlämpöiseen veteen.
Sekoita joukkoon seesaminsiemenet ja grahamjauhot.
Alusta taikina kimmoisaksi vehnäjauhoilla, lisää alustuk
sen loppuvaiheessa öljy. Peitä pyyhkeellä ja anna kohota
kaksinkertaiseksi. Vaivaa kohonneesta taikinasta ilma
kuplat pois ja pyörittele taikina sämpylöiksi. Isoja hampuri
laisiin sopivia sämpylöitä taikinasta tulee 12 kpl ja tavalli
sia sämpylöitä 18 kpl. Kohota sämpylöitä pellillä pyyhkeen
alla 1015 min. Voitele kohonneet sämpylät vedellä ja ri
pottele päälle seesaminsiemeniä. Paista 225 asteessa 12
15 min, tai kunnes sämpylät ovat kauniin ruskeita.

KAAKONRANNAN SAPUSKAA

VALOKUVAT: HEINI VÄRRI

HEINI VÄRRI

VALOKUVAT: HEINI VÄRRI

Kirjoittaja on Lahdessa asuva entinen rakilalainen ja toinen Elitefoodkasvisruoka
blogin kirjoittajista. Lisää reseptejä löytyy osoitteesta http://elitefood.wordpress.com



LUNTA JA LUNTA
Lunta Perkele! huuto raikui viisivuotta sitten Joulun alla
Helsingin Aleksanterinkadulla kun Greenpeace marssi
ilmastonmuutosta vastaan vesisateessa sukset jalassa.
Vanha Kehno on kaikesta päätellen kuullut vaatimuk
sen. Lunta on tullut jokaisena talvena sen jälkeen ja
varmaankin riittävästi?

Viisi vuotta sitten saimme kuulla, että leuto talvi
johtui Barentsin meren jääkadosta. Tänään saamme
kuulla, että kovat pakkastalvet johtuvat Barentsin meren
jääkadosta. Mitähän sitten tapahtuu, jos Barentsin me
ren jääpeite kasvaa?

Alla vuoden talvineljänneksen lämpökäppyrät viiden
kuluneen talven ajalta Mäntlahdessa, Rantaituvan mit
taukset. Kaaviota voi seurata myös nettisivuillamme
http://www.saunalahti.fi/rantai.

Ilkka Ahmavaara

Kylä Maailmassais not dead, it just smells funny
KULTTUURIHEINÄKUUSSA 2012
SUOMALAISEN JA VENÄLÄISEN
MUSIIKIN JUHLAA 20.22.7.

MÄNTLAHDESSA, RANTAITUVALLA
VALOKUVA: MARJALEENA KOSKELA
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KLAMILANKYLÄKIRKKO
Ke 7.3. klo 10 Klamilan kinkerit, ”Kylän lukuset”

Läksy: Katekismuksesta KASTE
Virret: 217 ja 418

Su 25.3. klo 10 Messu, Marian ilmestymispäivä,
kirkkokahvit

Jarmo Uotila
Inna Heikkilä, kuoro
Teksti: Mirja Haskins

Su 22.4. klo 10 Messu, kirkkokahvit
Timo Lavola
Pertti Koukkula / Teuvo Järvinen
Teksti: Veijo Tompuri

Pe 11.5. Toukosiunaus, hartaus, kahvit

To 17.5. klo 10 Messu, Helatorstai, kirkkokahvit
Matti Astola
Inna Heikkilä
Teksti: Anni Talsi
Kolehti Klamilan kirkon tuki ry:lle

Su 27.5. klo 10 Perhejumalanpalvelus, lasten
kevätkirkko, kirkkokahvit, kouluun lähtevien
siunaus

Timo Lavoila
Inna Heikkilä

Muutokset mahdollisia, seuraa
Seurakuntauutisia.
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Kuistin ikkuna

Tuulen tuiman tuivertaissa
pakkasenkin paukkuessa
jäiset hileet kutovat
seitit hienot, haurahat.

Tuulikit ja Talvikit
kukat kylmän ikkunan
helmikuussa kukkivat.
Auringossa loistavat
timantit niin kirkkahat.

Jäiset kukat talven tään
kauneutta lisäävät
kuistiin kylmään, viileään.

Vappu Harjumaaskola

POSTILAATIKKORIVI KUNTOON

Ojalanpolun kohdalla postilaa
tikkorivistö on haitannut lumen
aurausta Pyötsaarentiellä.

Niinpä syksyllä neljä
miestä talkoili ojan päälle ta
santeen, ja siirsi laatikkorivin sen
päälle kauemmaksi tien reu
nasta. Kiitokset tästä Matti Lean
derille, Tuomo Montoselle, Juha
Mäkelälle ja Heimo Tiilikalle!

KLAMILAN KYLÄTUPA RONKULI AVOINNA:
tiketo 9.30  13.30 ja pe 9.30  17.00,
(kesäaikatauluun siirrytään kesäkuun aikana)

VUOSIKOKOUKSIA
24.3. la klo 15:00 Rannantaikaa väki ry:n vuosikokous

Käsitellään sääntömääräiset asiat
Rantaituvalla, Simonmäentie 18, Mäntlahti.

25.3. su klo 12 Rakilan osakaskunnan vuosikokous
Kodalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat

25.3. su klo 12 Sydänkylän oskaskunnan vuosikokous
Metsästysmajalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat

6.5. su klo 13 Sulo Mäkelä Seuran vuosikokous
Toivolassa. Huom! vuosikokousaika on alustava.

JA MUITA KOKOUKSIA
• Perjantaisin käsityöpiiri klo 14  17 Klamilan kylätuvalla

• Mediapiiri Klamilan VPK:n talolla jatkuu
kokoontuu säännöllisen epäsäännöllisestii, lisätieto
ja Kylätuvalta

• Klamilan Olutsilta kokoontuu joka kuukauden toisena
lauantaina klo 15.00 Kujansuussa


