
NUMERO 2 / 2016 KESÄKUU
KAAKONRANTALAINEN KYLÄKULTTUURILEHTI ♦ XVII VUOSIKERTA
Vilniemi - Rakila - Mäntlahti - Pyötsaari - Sydänkylä - Häppilä - Järvenkylä - Kuorsalo - Tammio



MERVI HYPPÄNEN:

Tiesitkö, että Rantaituvan sääasemalla mitatut säätiedot päivittyvät internetiin 5 minuutin välein yötäpäivää? rantai.fi

RANNANTAIKAA... Numero 2 2016 KESAKUU Sivu nro 2

KESÄISIÄ KUVIA

Suomen säät ovat vaihtelevia. Viime kesä meni ke-
sää odotellessa ja tänä vuonna käki kukkui jo tou-
kokuun kuudes päivä lämpötilan kivutessa yli 20
asteen. Aurinko on paistanut ja olemme saaneet
nauttia kesäisistä päivistä koko toukokuun. Siree-
nit aloittivat kukinnan jo viikolla 22 ja omenapui-
den ja mustikoiden runsas kukinta lupaa hyvää
satoa.

Klamila on valittu Kymenlaakson vuoden kyläksi
10 vuoden tauon jälkeen. Kylä on ehdolla tänä
vuonna myös Suomen vuoden kyläksi. Klamilaan
muutama vuosi sitten rakennettu uusi koulu, päi-
väkoti ja kuntosali ovat luoneet uskoa kylän tule-
vaisuuteen. Klamilan vahvuus on eri yhdistysten
yhteistyö ja suuri saavutus ja osoitus lähimmäi-
senrakkaudesta on ensivastetoiminnan käynnisty-
minen kesän kynnyksellä.

Kehittyvässä kylässä on uusi uimaranta hie-
noinen laitureineen ja pukukoppeineen sekä 9 -ko-
rinen Frisbeegolfrata, joka on tarkoitus laajentaa
18 koriseksi. Satama ehostuu ja asiakkaita riittää
uudessa Sataman baarissa, josta saa hyvää ruo-
kaakin. Satamaan on tullut uusia palveluja mm.
täyden palvelun veneensäilytyspaikkoja. Nyt on-
nistuu veneiden säilytys ja huolto samassa paikas-
sa.

Talvella Klamilassa järjestettiin Talven tulet ja
kesällä on kesätorien lisäksi Fish&Soul tapahtuma
ja lukuisia pienempiä tapahtumia. Klamilan kirkko
on heinäkuussa avoinna päivisin ja kylätupa Ron-
kulista löytyy paikallisia herkkuja ja hienoja käsi-
töitä.

Mäntlahdessa Paussi-kioski on avannut ovensa ke-
säksi. Kioski toimii kylän infopisteenä ja juttutupa-
na sekä Museotiellä matkaavien taukopaikkana.
Kyläteatteri Marmut esittää Toivolassa heinäkuun
lopulla Risto Muurmanin kirjoittaman näytelmän
Meri. Näytelmän aiheena on meri, jolla on ollut
suuri vaikutus rantakylien elämään.

Pienessä kylässä, jonka väkimäärä vuosi
vuodelta vähenee, ei aina löydy varsinaisia tapah-
tuman järjestäjiä, mutta ihmisillä on kuitenkin halu

kokoontua yhteen. Pyötsaaren mattolaiturin nuo-
tiopaikan Vappujuhla on osoitus siitä. Yhteinen
juhla saatiin aikaiseksi ilman ennakko ilmoituksia
ja suunnitelmia, ihmiset saapuivat nuotiopakalle
eväineen ja perinteeksi muodostunut Vapun vietto
alkoi. Eli vappupäivänä kannattaa suunnata kulku
Pyötsaaren mattolaiturin nuotiopaikalle.

Yhteistyö Haminan itäisten ja Virolahden läntisten
rantakylien välillä toimii, Rannantaikaa -lehteen tu-
lee juttuja molemmin puolin kuntarajaa, yhteistyö
nettisivujen teossa on aloitettu ja hailikalastukseen
on tehty kalastussopimus. Yhteistä toimintaa ky-
lien välillä on ollut aina. Aikoinaan oli naapuriky-
lien välisiä urheilukilpailuja, puolisoita haettiin
naapurikylistä ja välillä käytiin tappelemassa naa-
purikylässä. Olisiko tästä yhteistyöstä näytelmäksi
asti?

Rakilan osalta Rannantaikaa lehden jakeluun tulee
muutos. Postimaksujen kallistumisen myötä Raki-
lan osakaskunta ei enää toukokuun lehden jäl-
keen kustanna kyläläisille lehteä, vaan rakilalaiset
joutuvat itse maksamaan 15 euron jäsenmaksun
tai 23 euron tilausmaksun saadakseen lehden.
Ohje löytyy viereiseltä sivulta. Lehden ja Rakilan
osakaskunnan välinen yhteistyö ei kuitenkaan lo-
pu, vaan lehdessä on aina tilaa osakaskunnan ja
kyläläisten tiedotteille ja jutuille.

Sydänkylän osakaskunta ostaa 30 lehteä
jaettavaksi jäsenilleen. Jakelun hoitaa Kujansuun
baari. Rakilan osakaskunnan kanssa mietittiin sa-
maa mallia, mutta ainakaan vielä ei keksitty, miten
jakelu voitaisiin hoitaa, kun kylällä ei ole minkään-
laista yhteislaatikkoa. Asia jäi mietintään. Ehdo-
tuksia, miten jakelu voitaisiin hoitaa, voi lähettää
lehden toimitukseen.

Luonto on nyt kauneimmillaan ja edessä on koko
kesä. Nauttikaamme siitä ja pidetään toisistamme
huolta. Aurinkoisia päiviä!
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RANNANTAIKAA LEHDEN TILAAMINEN

Voit tilata lehden (4 nro/v) kahdella tapaa, mak-
samalla yhdistyksen vuotuisen 15 euron jäsen-
maksun, tai tilaamalla lehden ei jäsenelle 23 eu-
rolla.

Yhdistyksen tilinumero on:
FI95 5506 0020 0615 50

Muista maksun yhteydessä mainita postiosoite,
johon lehden haluat.

Lehden vanhemmat numerot luettavissa netissä
vuoden viiveellä osoitteessa rantai.fi
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UUTTA ILMETTÄ PYÖTSAARENTIEN ALKUUN

Kukkaistutus ilman kukkia (toistaiseksi).

Yhteistyöllä sujuu.

Museotien ja Pyötsaaren-
tien risteyksen kukkalaa-
tikko on saanut uuden il-
meen. Siitä kiitos Porkan
Timolle ja Tarjalle, Hyppä-
sen Merville ja Poelmanin
Hermannille.

Pienelläkin panoksella saa-
daan paljon aikaan, kun te-
kijöitä on monta.
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Klamilan olutsilta on järjestänyt Uu-
no Klamin patsaalla Klamilan kylä-
kirkon väen kanssa Vappujuhlan
vappuaattoisin vuodesta 2012 al-
kaen. Juhlassa kohokohta on sävel-
täjä Uuno Klamin patsaan lakitus.

Tilaisuus aloitetaan tietysti avaus-
puheella, jota ryydittää Veli-Matti
Koukin kirjoittama Vappuhauttulau-
lu, josta lauletaan ensimmäinen sä-
keistö. Muita ohjelmanumeroja on
runonlausunta, jossa paikalliset ru-

noilijat lausuvat omia runojaan, tä-
nä vuonna Veli-Matti Kouki ja Erkki
Kupari. Ennen lakitusta seuraa vielä
juhlapuhe, jonka piti tänä vuonna
Ari Malmi. Lopuksi, kun Uunon la-
kitus on menestyksellä suoritettu,
lauletaan vielä Vappuhattulaulun
kaksi viimeistä säkeistöä.

Juhlakansaa on paikalla yli sata
henkilöä yleensä, tänä vuonna pai-
kalle pääsi yli puolet vähemmän.
Syy väen vähäisyyteen ei tiedettä-

västi ole kylän muuttotappio, sillä
Klamilan väkiluku kasvaa edelleen,
joten syytä voimme etsiä jostain sa-
tunnaisemmasta tekijästä, esimer-
kiksi säästä. Paikalla olleista lukui-
sista sateenvarjoista päätellen satoi,
joten sade saattoi verottaa kävijä-
määrää, kaikilla ei ole sateenvarjoa.

ILKKA AHMAVAARA:

VAPPUHATTUJUHLA
KLAMILASSA

KLAMIN UUNON
VAPPUHATTULAULU

Odotimme kaikki vappuu,
huomas joku ei Uunol' hattuu.
Vihdoinkin on aika tään,
lakitamme Uunon pään.

Mistä hattu siinä pulma,
syntyi suunnitelma huima.
Maikki, Maikki virkkaa sen,
baskerin tuon villaisen.

Baskeri tää suuren suuri,
saatiin valmihiksi juuri.
Vappu aaton ”juhlahan”,
tapahtumaan Klamilan.

Passattu on basker suuri,
kyllä meillä kävi tuuri.
Uunol' uusi hattu on
peittää koko kuontalon

Klamin Uunoo muistakaamme,
koska taasen laulaa saamme.
Uuno, Uuno ollut on,
Klamilan poika verraton.

Säv. Uuno Klami: Jouluilta
(Taivahalla syttyi juuri..…)
Sanat Veli-Matti Kouki 2012

Liisi Byckling avasi tilaisuuden.

Vappuhattulaulun toinen säkeistö alkaa. Vai oliko se kolmas?
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HYVÄT VAPUN JUHLIJAT

Vappu on erityisesti työväestön ja
opiskelijoiden juhla, mutta samalla
koko kansan juhla ja kevään juhla.
Alkuaan vappu, toukokuun 1. päi-
vä, oli katolisen pyhimyksen Vapun
eli Valpurin muistopäivä, keskiai-
kainen kirkollinen juhlapäivä ja sii-
hen yhdistyy hienosti vanha suo-
malainen jano juoma, sima. Itse si-
ma on aikanaan ollut jo viikinkien
voimajuoma, jolla he nostivat tais-
telutahtoaan. Tuolloin sima tehtiin
hunajasta vedestä ja tietyistä
mausteista ja tuota jalo juomaa
juotiin kuten tänä päivänä juomme
olutta tai viiniä. Tämän päivän si-
man juuret juontavat 1700 luvulta,
jolloin sima oli raakaaineiden kal-
leuden takia vain varakkaiden juo-
ma. Sokeri ja hunaja olivat harvo-
jen ja valittujen saatavilla. 1800 lu-
vulla sokerin saatavuus parani ja
tänä päivän tuo juhlajuoma on
kaikkien saatavilla. Simaa ei pidä
juotavan simahtamistarkoituksessa
vaan kevyesti nauttimalla kevään
tulon juhlassa.

Saimme viikolla tiedon, että Klami-
la on valittu vuoden kymenlaakson
kyläksi. Tämä valinta on hieno
tunnustus kylämme omaleimaisuu-
delle ja meidän tulee myös hyö-
dyntää tätä jo toiseen kertaan saa-
maamme arvokasta titteliä. Joku
voisi sanoa, että meillä on käynyt
hyvä munkki, muta paljonhan tuon
palkinnon saamisen eteen täällä on
hyvällä yhteistyöllä tehty. Nyt sitten
voimmekin odotella seuraavaa tit-
teliä, koko Suomen vuoden kylä -
Lisäksi on vielä odotettavissa pe-
rinnemaiseman statuksen saami-
nen tuolta Häppilän tieltä aina Sy-
dänkylään asti.

Satamassa on suunnitteilla vieras-
veneiljöiden palvelujen parantami-
nen 30-mailia ohjelman myötä.
Saanemme uuden polttoainease-
man ensi vuonna ja samalla tutki-
taan mahdollisuuksia veneiden

huoltopalveluun. Satamassa on
myös käynnisssä kehityshankkeita
alueen viihtyvyyden paranatami-
seksi. Voisi sanoa, etä myös sata-
ma-alueella on positiivista imua –
mutta myös hyvää vetoa - Lisäksi
frisbee kiekko tulee lähitulevaisuu-
dessa lentämään 18 korin kautta.
Hieno asia.

Hyvät kuulijat!

Kuitenkin tärkeimpänä asiana on
EVY:n toiminnan alkaminen Klami-
lassa. Klamilan on todettu Carean
puoleltakin olevan katvealueella
ambulanssin palveluiden osalta.

EVY voisi hyvin tulla sanoista - Elät
Vain Yhdesti - noin niikuin Bond
teemalla, mutta oikeat sanat ovat -
ensi - vaste - yksikkö, ja se tulee
olemaan osa vapaaehtoisuuteen
perustuvaa Klamilan VPK:n toimin-
taa. EVY aloittanee toiminnan ke-
säkuun aikana. Mukana on kaiken
kaikkaan 17 koulutettua ihmistä.
Tuon on oletettu olevan tarpeeksi
suuri joukko, jotta aina jotkut ovat
puhelimitse tavoitettavissa.

Rahat tuohon koulutukseen ja tar-
vittavaan aloitusvälineistöön on
EVY kerännyt itse mm. myyjäisillä

ja kirpputoreilla. Kunta, seurat ja
yhdistykset ovat ottaneet hyvin
osaa tähän tärkeään keräykseen.
Tästä erityis kiitos Klamilan Seutu
RY:lle jonka avustus mahdollisti toi-
minnan aloittamisen. Lisää rahaa
kuitenkin vielä tarvitaan, jotta
saamme mahdollisimman moni-
puolisen välineistön EVY:n käyt-
töön. Kyse on meidän kaikkien yh-
teisestä edusta - aina vauvasta
vaariin.

Näillä sanoilla julistan vuoden
2016 kymenlaaksolaiskylän, me-
rellisen Klamilan, Kevään alka-
neeksi.

ARI MALMI:

JUHLAPUHE VAPPUNA 2016

Kirkon ladyjen simakioskillakin Uunon
Vappuhattulaulu raikui.

Sateesta huolimattoa yleisöä riitti.



PIHAHUUTELUA TOISTEN VÄLIIN

Pihalla kuuntelin
kun ukot huuteli
verstaan pihassa
pakkia ja narua
Liityin mukaan
ja väliin huutelin
lisää sahtia ja kalua
Antaa mennä kuului sieltä
Siitä vaan
lisäsin
Kolinaa kuului ja metakkaa
lopulta herkesi huilaamaan

VAPUN TUNNELMA

Puhallan villillä
vihellyspillillä
Nokkaasi kohti
pyörii rulla
Kuka käski siihen tulla
Seisomaan nokan eteen
Lätäkön ruskeaan veteen

VAPPUMARSSI

Yhden miehen vappumarssi
oli jo aamulla
Nopeasti kaarsi se
keittiöstä vessaan
Hyvä oli se marssi
koska mennessä naama oli punainen
ja tullessa vapautunut
hymyinen
Nauratti se muitakin
aamuinen marssi

TYYPILLISTÄ JORINAA

Mikä olisi sopivaa vappuna?
- No mikä?
Kysyin sinulta
- Ai mää vai? En tiedä. Olisiko kaalisoppa?
Pöhkö, vapusta on kyse.
- Vapusta, Vappu nousi juuri bussiin, eikä palaa.
Rauhoitu.
- No sima, pikasima vaikka.
Jaa mikä.
- Kossua ja rusinoita, maistuu hyvältä.
Eikö sinulle tule mieleen mitään oikeata vappuasiaa?
- Vappulehti, vappunenä, hattara ja viuhka
Ilmapallo, vappujuhla ja marssi ja liput
- Mitä noita kysyt. Juhlassa ollaan jo.
Mutta missä juhlassa.
- Olusillan vappujuhlassa ja kohta juodaan skumppaa

päälle.
Kippis
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KEVÄÄN TULO

On talven aikana kaikkea satanut
meille
Vaan menty on läpi hankien.
Meteorologit luvannut on kaikkea

säätä.
Vaan paikkaansa pitäneet ei
Edessä on tuulta tuimaa

Myrskyjä, ken ties
Alkaa jo huimaa

Toivon , että tää on vain ilmiö,
ja luonto asian korjaa.
Mun päätäni, palelee

Jos takatalvi mun kevättä
velottaa.
Ei kohta voi syksyä,

keväästä erottaa.

Mutta, nythän on Vappu
pannaan,
ainakin Uunolle hattu..

VELI-MATTI KOUKI, ERKKI KUPARI:

VAPUN JUHLARUNOT

Uuno Klamin patsaan baskeroinnin suorittivat tänä
vuonna Veli-Matti Kouki ja Kari Tallgren.



RANNANTAIKAA... Numero 2 2016 KESAKUU Sivu nro 7

SUSANNA KORPELA:

VAPUNVIETTOA
MÄNTLAHTELAISITTAIN

Vaikka tänä vuonna ei perinteistä Vappumarssia varsi-
naisesti järjestetykään niin kokoontui vappupäivänä
Pyötsaaren mattolaiturin rannalle kyläläisiä tuttuun ta-
paan. Koska vappuaatto sujui melko sateisissa mer-
keissä, niin tämän juhlapäivän vieton toteutumista saa-
tiin tosin arvuutella pitkään.

Tänä vuonna lähtö kohti Pyötsaarta tapahtui vasta klo
11, mutta osallistujamäärä oli edellisvuosista kutistu-
nut melkoisesti - lieneekö epävakaalla säällä sitten ollut
oma osuutensa asiaan. Koska mitään virallista tapah-
tumaa ilmoituksineen ei ollut niin tieto jäi varmaankin
myös tavoittamatta esim. pyötsaarelaisia, joita nyt saa-
pui paikalle vain yksi. Joukkoa aiempina vuosina "joh-
tanut" banderollikin jätettiin matkasta ja Pyötsaaren
mattolaiturille mentiin kuka mitenkin; osa kävellen, jot-
kut autolla tai polkupyörillä, saapuipa paikalle yksi ve-
nekin.

Vastoin odotuksia sää suosi vapunviettäjiä ja grillasim-
me kauniissa merimaisemassa vapulle skoolaten ja ai-
kaa yhdessä viettäen. Ei haitannut vaikka nakit paloi-
vatkin mustaksi - tunnelma oli viihtyisä. Jatketaan vap-
puperinnettä jälleen ensi vuonna...ainakin jos sää sallii!

Susanna Korpela

Marssijoita rantakivillä.

Laila Poelman kokeilemassa onneaan - tuleeko mustia nak-
keja?

Nuotiopaikan sijainti ilmakuvassa (Google kartta rantai.fi
palvelukartassa).



KATI FORKNALL:

UNELMIEN URHEILUPÄIVÄ

10.5.-16 oli kansallinen Unelmien
urheilupäivä. Tarkoituksena oli saa-
da miljoona suomalaista harrasta-
maan liikuntaa. Ja siltä se tuntuikin
Klamilan hiihtomajalla, kun Klami-
lan koulun ala-asteen oppilaat pör-
räsivät kevätaamun auringossa val-
miina leikkimielisiin liikunnallisiin
kisailuihin!

Ohjaajat olivat pukeutuneet 'Kivas-
sa koulussa ei kiusata' liiveihin, val-

miina katsastamaan, että kaikki su-
juu. Pilliin puhallettiin ja kuului huu-
to: "Onko kaikilla vesipullot muka-
na?" "JOOOOOO!" kuului vastaus
ja sitten jo valmiiksi jaetut ryhmät
hajaantuivat harrastamaan mm.
kolmijalkaa, metsätvisteriä, metsä-
parkouria, saapasheittoa, frisbee-
golfia, halonkaatoa, kanisteriviestiä
sekä luontorasteja.

Tässäpä vinkkejä mökkeilijöille niil-

le 'mull on tylsää'- ja 'ei oo mitään
tekemistä'-päiville! Ei tarvitse edes
kurvata urheilukaupan kautta hank-
kimassa kalliita välineitä, vain mieli-
kuvitus on rajana! Eli ei muuta kun
hihat heilumaan ja luontoon liikku-
maan, Suomen suvi on tunnetusti
lyhyt. Ja muistakaa ottaa vesipullo
mukaan!

Kati Forknall
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KARTTA SISÄLTÄÄ MAANMITTAUSLAITOKSEN MAASTOTIETOKANNAN 05/2016 AINEISTOA

1.

2.

3.

4.
8.

7.

5.

6.

Liikuntapäivän rastit: 1. Kolmijalka 2. Metsätvister 3. Metsäparkour 4. Saappaanheitto 5. Frisbeegolf 6. Halonkaato 7. Ka-
nisterivienti 8. Luontoraati

Alussa kokoonnuttiin Vedon majalle.
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UNELMIEN URHEILUPÄIVÄ KOULULAISTEN
OMIN SANOIN
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SUSANNA KORPELA:

KAUPANKÄYNTIÄ TOIVOLASSA

Mäntlahden Rannanpojat ry. järjesti jälleen kirppis- ja
myyjäistapahtuman, joka tänä vuonna pidettiin lauan-
taina 21.05. Samalle päivälle sattui kesätapahtumia
myös Haminassa ja Klamilassa, mikä saikin hyvin liik-
keellä olleet ihmiset poikkeamaan matkan varrella
myös Toivolassa.

Sää oli hieman sateinen, mutta kauppaa saatiin

tehtyä ulkonakin. Päivän päätteeksi Rannanpoikien pu-
heenjohtaja Jouko Sahala kertoi saaneensan. 50 mak-
karaa kaupaksi, ja kaikki kirppismyyjätkin olivat saa-
neet paikkavuokransa tienattua – enemmän tai vä-
hemmän ylikin. Kaikenkaikkiaan tapahtuma oli onnis-
tunut ja ihmiset viihtyivät.

Kävijöillä oli myös mahdollisuus tutustua tervanpolttoon, jota
esitteli Matti Seppälä.

Haminalainen Ulla Forsell tuli Toivolaan myymään itsete-
kemiään luonnonmukaisia Lumoavia saippuoita, jotka kä-
vivät hyvin kaupaksi. Myyjien kesken äänestettiin Ullan
myyntipuheet päivän parhaimmiksi. Kuvassa asiakkaana
Taija Suni, joka puolestaan oli paikalla myymässä pie-
neksi jääneitä lastenvaatteita ym. kirppiskamaa.

Kaupankäyntiä ja makkaranmyyntiä pihamaalla.
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Klamilan ja ympäristön VPK:ssa on eletty kiireisiä ai-
koja paloasemaa laajennettu uudella kalustohallilla
sekä ensivasteyksikön perustamisvaihe on käsillä.

Paloaseman laajennustarpeeseen Klamilan ja ympäris-
tön VPK:ssa herättiin toden teolla pari kesää sitten,
kun palokunta joutui olemaan kuukausia ilman sam-
mutusautoa.

VPK:n vanha säiliösammutusauto hajosi, eikä pelas-
tuslaitoksella ollut vapaana yhtään autoa, joka olisi
mahtunut talliimme korkeuden puolesta, palokunta
joutui olemaan kolme kuukautta ilman sammutusau-
toa.

Tämän vuoksi palokunta alkoi suunnitella uuden ka-
lustohallin rakentamista, ettei vastaavaa tilannetta pää-
sisi enää tulevaisuudessa syntymään.

Palokunta teki rakentamispäätöksen uudesta kalusto-
hallista alkuvuodesta 2015. Uusi halli on kooltaan 110
neliömetriä, ja autolle varatun oven korkeus 4,2 met-
riä, reilusti yli metri enemmän kuin vanhassa tallissa.
Laajennusosaan on rakennetttu myös uudet sosiaali- ja
pukeutumistilat sammutusosastolle. Vanhan paloase-
man sosiaalitilat jäävät ensivasteyksikön käyttöön.

Paloaseman laajennus on pääsosin rakennettu omien
jäsenien talkootyöllä.

Innokkaita talkoolaisia saa kiittää siitä, että laajennus
on toteutunut. Halli on otettu käyttöön alkuvuodesta
2016.

Oman ensivasteyksikön perustamisen tarve on tullut
Klamilassa esille alueen maantieteellisen sijainnin
vuoksi. Klamila ja sen lähialueet ovat ensihoidollisesti
katvealuetta, jonne ambulanssin saapuminen kestää

TEEMU VIHAVAINEN:

KLAMILAN VPK



liian pitkään. Alueella tarvitaan en-
sivasteyksikköä, joka tavoittaa hä-
tätilanteessa ambulanssia nopeam-
min apua tarvitsevan. Yksikkö pys-
tyy tekemään ensiarvion potilaan ti-
lasta, aloittamaan toimenpiteet pe-
ruselintoimintojen turvaamiseksi se-
kä antamaan tarvittaessa tehostet-
tua ensihoitoa ennen ambulanssin
saapumista.

VPK selvitti, että ensivastetoimin-
taan löytyy alueelta innokkaita ja
halukkaita ihmisiä, ja esitti yksikön
perustamisesta Kymenlaakson sai-
raanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymä Carealle sekä Kymen-
laakson pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitos suostui yksikön pe-
rustamiseen sillä ehdolla, että VPK
rahoittaa itse yksikön perustamis-
kustannukset. Sen jälkeen pelastus-
laitos kustantaa toiminnan ylläpi-
don.

Palokunta kustansi henkilöstön
koulutuksen ja yksikön perustami-
seen liittyvät hoitotarvikehankinnat.
Ensivaste koulutuksen saaneita tai
muilla tavoin pätevöityneitä on tällä
hetkellä 17 henkilöä. Ensivasteyk-
sikkö aloittaa toiminta mökkikau-
den kynnyksellä 1.6.2016.

Molempien hankkeiden toteutumi-
sesta VPK haluaan kiittää omien jä-
senien lisäksi Virolahden kuntaa se-
kä muita palokuntaa avustaneita ta-
hoja.

Löydät meidät myös Facebookista/
Klamilan ja Ympäristön VPK
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KOULUTUSTA TARPEESEEN

Mä päähänpiston sain,

ja ensivastekoulutukseen hain.

Mut mukaan huolittiin

ja tietysti koulun penkille laitettiin.

Opin kuinka autetaan tarvitsijaa,

opin kuinka radioon puhutaan.

Opin elvytystä, sidontaa,

kuinka haavoittunutta kannetaan.

Toivon kaikille onnea ja tuuria,

ettei meitä tarvita,

vaan jos kuitenkin:

soita yks-yks-kaks ja odota hetki,

ensivaste kiitää auttamaan.
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SATU LIIKKANEN:

FISH & SOUL 2016

SOULIA, HYVÄÄ SATAMAMENOA
JA HERKUTTELUA !

Fish & Soul 2016 – satamafestivaali järjestetään Kla-
milan satamassa 9.7. lauantaina klo 14-01:00. Ohjel-
malavalla tullaan näkemään tunnettuja artisteja sekä
paikallisia musiikin taitajia. Tapahtumassa on panos-
tettu myös ruokailuun, sillä tapahtuman ruokateltassa
menusta vastaa Suomen parhaimmaksi catering yri-
tykseksi valittu Willitomaatti Catering.

PÄIVÄOHJELMASTA LÖYTYY
JOKAISELLE JOTAKIN

Ohjelmalavalle nousevat muun muassa tunnelmallista
ja viihteellistä ohjelmistoa esittävä Puhallinorkesteri
Swengin´ Winds, Lastenorkesteri Uppo-Outo & Ku-
miankat, Taikuri Aatu Itkonen ja Rap-artisti Neemu. Li-
säksi mukana on paikallisista muusikoista koottu Cre-
me-yhtye, Virolahden naisvoimistelijoiden nuorten tyt-
töjen Cheerdance-tanssiryhmä sekä paljon erilaista
oheisohjelmaa. Lapsille on tarjolla kasvomaalauksia,
polkuautorata ja kädentaitojen työpajoja. Merellisistä
maisemista voi lähteä nauttimaan edellisvuosien ta-
paan meriteitse, sillä A-oikeuksin varustettu laiva M/Y
Charlotte kuljettaa yleisöä risteilylle Klamilan saaris-

toon usean kerran päivän ja illan aikana. Risteilylippu-
ja voi ostaa Sataman baarista, joka palvelee asiakkaita
koko festivaali-tapahtuman ajan.

BISTRO VIROLAHTI680
ON TÄYNNÄ MAKUNAUTINTOJA

Fish & Soul - satamafestivaali saa uudeksi yhteistyö-
kumppaniksi Suomen parhaaksi catering- yritykseksi
Evento avart 2016-kilpailussa valitun Willitomaatti Ca-
teringin. Willitomaatti catering valmistaa tapahtumas-
sa herkullisen Bistro Virolahti 680 – menun, joka pitää
sisällään kalasta valmistettua ruokaa, mutta myös pal-
jon muutakin. Ruoka-annoksissa on huomioitu lapsi-
perheet, herkuttelijat ja pidemmän kaavan mukaan
ruokailevat. Annoksiin on valikoitu huolella sopivat
ruokajuomat, oluet ja viinit. Valikoimissa on muun
muassa ruokaviinejä ja pienpanimo-oluita, joita har-
vemmin on saatavilla täälläpäin. Ruokien valmistuk-
sessa näkyy paikallisuus ja useat raaka-aineet hanki-
taankin paikallisilta tuottajilta Virolahdelta. Ruokateltta
on avoinna sekä päivä- että iltaohjelman aikana. Hinta-
tiedot löytyvät tapahtumasivuilta.

ILTAOHJELMASSA SIELUKASTA
TULKINTAA, LAVAKARISMAA
JA KLASSIKOITA

Iltaohjelman aloittaa Kymenlaaksolainen Tea´s Half
Acoustic(THA), joka tulkitsee sielukasta musiikkia
asenteella ja ammattitaidolla. Laulaja Tea Tähtinen on
tuttu Voice of Finlandista, useista eri kokoonpanoista
niin soulin, popin ja raskaammankin musiikin saralla.

Alkuillassa esiintyy useastakin eri yhteydestä tunnettu
Marko Haavisto & Poutahaukat – yhtye, joka starttaa
uuden kesäkiertueen tänä kesänä. Fish&Soul- satama-
festivaali kuuluu myös näihin kiertue-keikkoihin, joissa
ainutlaatuinen keikkaohjelmisto koostuu Poutahaukat-
klassikoista sekä materiaalista jota keikoilla harvem-
min on kuultu.

Marko Haaviston voi tunnistaa myös kytkennöistä Aki
Kaurismäen elokuviin. Markon ensilevytykset tapahtui-
vat 80-luvun puolivälin jälkeen Badding Rockers -yh-
tyeessä. Sittemmin albumeja on kertynyt toistakym-
mentä.

POJU tuo iltaohjelmaan menoa ja meininkiä. POJU
Pasi Heinonen tunnetaan muun muassa Funky-karku-
reista, Hausmyllystä, sekä JYP:in jääkiekkojoukkueen
2011 ykköshitistä. POJUN uusimpia julkaisuja tältä
vuodelta ovat kesäbiisi Suomen kesä ja 40+.

Illan kruunaa viime vuonnakin festivaalissa esiintynytMarko Haavisto & Poutahaukat.
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SOULTRAIN. Ohjelmisto koostuu ikivihreistä soulklas-
sikoista eri vuosikymmeniltä 1960-luvulta nykyaikaan.
Tämä yhtye esittää tanssittavaa soulmusiikkia 12
muusikon kokoonpanolla puhallinsektioineen myös tä-
nä vuonna. Luvassa on upea lavashow ja mieletöntä
menoa.

SOULTRAIN - bändin jäsenet ovat pääasiassa itäsuo-
malaisia ja asuvat Joensuussa, Ilomantsissa ja Lap-
peenrannassa. Kaikkia bändin jäseniä yhdistää rak-
kaus soul-musiikkiin. Se saa bändin kokoontumaan
keikoille pitkienkin matkojen takaa kerta toisensa jäl-
keen!

ILTALIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI
KESÄKUUSSA

Lippuja voi ostaa 18 euron ennakkohintaan koko kesä-
kuun ajan Klamilasta Sataman baarista ja kylätuvalta
sekä Haminasta Janen lahjapuodista. Lippuja myy
myös Virolahden matkailun kesäpiste Virojoen keskus-
tassa 1.7. alkaen. Ennakkohinta on voimassa vain ke-
säkuun ajan. Liput tapahtumasta 20 euroa. Tapahtu-
ma on ikärajaton. Anniskelualue K18 ja iltaohjelman
aikana alle 12-vuotiaat lapset tapahtuma-alueella van-
hempien seurassa.

Lisätietoja ohjelmasta, aktiviteeteista, hinnoista ja aika-
tauluista löytyy tapahtumasivuilta www.fishandsoul.fi.
Tapahtumasivujen kautta voi myös halutessaan ilmoit-
tautua talkoolaiseksi tapahtumaan tai osallistua kala-
ruokakilpailuun, joka tänä vuonna toteutetaan resepti-
muotoisena.

Willitomaatti Catering
BISTRO VIROLAHTI680 - Menu

ALKURUOKIA:

• Kuohkeaa maa-artisokkakeittoa
ja savusilakka tar tar
• Paahdetuilla fenkolinsimenillä graavattua siikaa
kristallifenkolisalaattia ja avocado creemiä
• Seesami härkää
salvia-omenahilloketta, pikkelöityä kanttarellia
bulgogi-majoneesia

PÄÄRUOKIA:

• Avotulella halstrattua lohta
jokirapu-hollandaise kastiketta, kesäkasviksia ja
ruohosipuli-perunapyrettä
• Ylikypsää karitsanniskaa ja mausteista karitsa-
makkaraa
mustatorvisieni kastiketta, grillattua kesäporkka-
naa ja savuselleripyrettä
• Punajuuri-ricottaravioleja
punajuuri-voikastiketta, parmesanjuustoa ja mari-
noitua rucolaa
Jälkiruoka:
Mantelikakkua
vaniljacreemiä, mansikoita ja marenkia

FISH&SOUL 9.7.2016 KLO 14 - 01:00
OHJELMALAVA

PÄIVÄOHJELMA klo 14-18.30, vapaa
pääsy, pysäköintimaksu 2 euroa.

• klo14 Tapahtuman avaus, Virolahden
naisvoimistelijoiden nuorten tyttöjen
Cheerdance-tanssiryhmä goes soul!
• klo 14.15 Taikuri Aatu Itkonen
• klo 15 Uppo-Outo ja kumiankat
• klo 16 puhallinorkesteri SWENGIN´
WINDS
• klo 17 CREME
• klo 17.30 Rap-artisti NEEMU

ILTAOHJELMA klo 19-01:00 (liput en-
nakkoon 18 euroa/tapahtumasta 20 eu-
roa)

• klo 19 Tea´s Half Acoustic
• klo 21 Marko Haavisto & Poutahaukat
• klo 22.30 Poju
• klo 23.30 SOUL TRAIN - The Soul Classics

Soul train.
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MARITA NIEMI:

KESÄISET TERVEISET
SATAMAN BAARILTA!

Sataman baari heräilee kesäkukkien myötä uuteen ke-
sään. Ikää baarilla on vasta kolme vuotta ja iloksemme
koko tämän kevään olemme saaneet kuulla miten iloi-
sia ihmiset ovat baarin olemassa olosta ja osa asiak-
kaista ovat löytäneet sen vasta ensimmäistä kertaa,
jonkun heitä kiinnostavan tapahtuman myötä. Tämä
tietysti kertoo omaa tarinaansa siitä kuinka tärkeitä ta-
pahtumat ovat kalasatamalle, sen yrittäjille, sekä Kla-
milalle kylänä.

Baari keskittyy tänäkin vuonna erilaisten tapahtumien
järjestämiseen, on sikajuhlat, karaoket, tansseja, rapu-
juhlat, muinaistulet sekä olemme vahvasti mukana
muissa satamassa järjestettävissä tapahtumissa kuten
juhannusjuhlissa, hapanvellijuhlissa, eri markkinoilla ja
tietysti Fish & Soul- tapahtumassa. Tapahtumien ajan-
kohdat selviää nettisivuiltamme.

Baarissa kokkina tänä vuonna toimii Seppo Tuomikos-
ki, tuttavallisemmin Sepi, joten voimme odottaa, että
ruoka on maittavaa, tavallista arkiruokaa lounasai-
kaan, mukaankin vietäväksi kuuluisia pitsojamme että
juhlaan toiveittenne mukaista syötävää ja juotavaa. Vii-
me vuonna saadut A-oikeudet mahdollistaa kaikenlai-
sien juomien tarjoilun. Uutuutena tälle vuodelle on Ing-
manin pehmytjäätelö.

Toivotamme kaikki sydämellisesti tervetulleiksi piipah-
tamaan tai istumaan pitemmäksikin aikaa. Ajantasai-
set aukioloaikamme sekä tapahtumamme löydät
www.satamanbaari.fi voit myös soittaa 044 9759591
tai meilata info@satamanbaari.fi

Aurinkoista ja tapahtumarikasta kesää toivottaa Sata-
man Baarin väki!

PÄÄRUOAT
LOHISALAATTI 9,00
salaattipohja, kuumasavulohi, sit-
ruunakastike, leipä
AURA-POROKEITTO 9,00
pororouhe, aurajuusto, leipä
KASVISRUOKA 12,00
kasvispihvi, riisi, tartar-kastike, sa-
laatti
KONJAKKILOHI 18,00
paistettu lohi, konjakkikerma-kasti-
ke, tilliperunat, salaatti
TÄYTETTY PORSAANLEIKE
16,00
porsaan ulkofilee, sipuli-aurajuusto-
täyte, uuniperuna, salaatti
MAUSTEHÄRKÄ 22,00
naudan ulkofilee, maustekastike,
valkosipuliperunat, salaatti

JÄLKIRUOKA
MANGO-PANNACOTTA 5,00

LASTEN MENU
LEHTIPIHVI 7,50
naudan ulkofilee, ranskalaiset,
maustevoi, kasvikset
JAUHELIPASTA 7,00
kermakastike
PIZZA 5,00
3 omavalinnaista täytettä
LOHI 7,00
paistettu lohi, keitetyt perunat, kas-
vikset
MAKKARAPOTUT 5,00

PIZZAT
VEGETARIANA 8,00
herkkusieni, tomaatti, ananas,
paprika, sipuli
CHICKEN BBQ 9,00
paistettu broileri, ananas, aurajuus-
to, bbq-kastike
FRUTTI DI MARE 9,50
äyriäissekoitus, tonnikala
KLAMILA SPECIAL 9,50
kinkku, pepperoni, salami, ananas,
aurajuusto
HAWAJI 8,50
kinkku, ananas, aurajuusto

Pizzoihin sisältyy tomaattikastike ja
juusto.
Halutessasi valkosipuli. Lisätäyte
1,00
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Ollessani Kaakkois-Suomen Alue-
säästöpankin valvojana. Törmäsin
Haminan konttorin Klami-kabinetis-
sa Uuno Klamin kipsiseen muotoku-
vaan.

Muotokuvan oheisdokumentista
(samettinen kansio) käy ilmi seu-
raavaa:

Muotokuvan on tehnyt taiteilija, ark-
kitehti Istvan Lenard Antwerpenistä.
Muotokuvia on tehty kaksi kipsistä
No 1 tämä, josta kerron ja No 2 on
Veli O. Klamilla sekä merisavesta
tehty Erkki Talsilla.

Muotokuva No 1 on alunperin
luovutettu Kaakkois-Suomen Alue-
säästöpankiin Klami-kabinetin ava-
jaistilaisuudessa 12.10.1986. Paikal-
la oli mm. Kiira ja Veli O. Klami, Ee-
va-Maria Tinkanen, Liisa ja Erkki
Hytti sekä Anni Talsi.

Tilaisuudessa soitti säveltäjä
Klamin flyygeliä Gunvor Pursiainen.
Flyygeli on nykyisin Häppilässä
Erkki ja Anni Talsin kotona.

Muotokuva onneksi oli Säästöpank-
kisäätiön omaisuutta, joten säästö-
pankkikonkurssin myötä se ei hä-
vinnyt, vaan siirtyi säätiön päätös-
ten avulla Klamilaan ensin Kop:n ja
sittemmin Meritan konttoriin.

Vahdittuani muotokuvaa, ettei se
hävinnyt pankkimurroksessa, sain
sen viimein luovutettua kyläläisille
Merita-pankin Klamilan konttorin lo-
pettajaiatilaisuudessa 29.8.1997.
Klamilan konttorin viimeisenä valvo-
jana/isäntänä luovutin juhlallisesti
pankin johdon kera Uuno Klamin
muotokuvan Klamilan Kylätoimi-
kunnan edustajille seuraavin saate-
sanoin:

"Muotokuva luovutetaan Klamilan
kyläläisille Klamilan kylätoimikun-
nan kautta säilytettäväksi Klamilan
koululla muistuttamaan meitä kaik-
kia Klamilan suurmiehestä."

Vaikka Klamilan Meritan pankki-
konttorin säilyttämisessä epäonnis-

tuin, onnistuin kuitenkin saamaan
tämän muotokuvan jäämään Klami-
laan.

Jäi ainakin pää vetävän kä-
teen." Totesi Risto Kouki syntyperäi-
nen klamilalainen."

Muotokuvan mukana seurasi kan-
sio, jossa on kuvia muotokuvan
teosta ja Klami-kabinetin avajaisista.
Aineistoon liitin puheeni, johon olin
kerännyt aineistoa Uuno Klamista.
Tästä aineistosta tein myöhemmin
Uuno Klami-historiikin, josta kerron
omana tarinana.

RAUNO VAHVERVA, KLAMILAN IHMEET- TARUA VAI TOTTA?

UUNO KLAMIN KIPSINEN MUOTOKUVA

Klamin kipsinen muotokuva Klamilan koulun vitriinissä 2016.

Klamikabinetin juhlalliset avajaiset 12.10.1986.
Rauno Vahervan arkistot.
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ILKKA AHMAVAARA:

SUOMEN SÄÄT ENNEN 60-LUKUA

Mitä tapahtui Suomen säässä ennen 60-lukua? Ilmatie-
teen laitos on katkaissut lähes kaikki sivuillaan näky-
vät aikasarjat vuoteen 1961, tuon vuosiluvun taakse ei
näe. Onneksi Suomen säätilastoja saa muualta maail-
masta paikoista, jonne Ilmatieteen laitos joutuu tietoja
luovuttamaan globaaleja lämpöaikasarjoja varten.
Muunmuassa Hollannin ilmatieteen laitoksella on sivus-
toillaan aparaatti, jolla saa Suomenkin sääasemien ha-
vainnot helposti ulos. Innostuin siis viimein vähän tut-
kimaan kotomaammekin lämpötiloja nyt joulunpyhinä.

Rannantaikaa -lehden Joulukuun 2015 pääkirjoitukses-
sa kirjoitin: ”Ilmatieteenlaitos kohautti ilmoittamalla
Yleisradiossa, että Suomen lämpötila olisi noussut jo
kaksi astetta 1850 luvulta alkaen (oikeampi luku lienee
1,7 astetta), mutta mainitsematta uutisessa jätettiin, et-
tä tuo lämpeneminen tapahtui jo 1950 luvulle tultaessa
ja sen jälkeen ei pohjoismaissa, kuten Suomessakaan,
ole merkittävää lämpenemistä havaittu.

Silmiinpistävää on, ettei edes ilmatieteen laitok-
sen sivuilta löydy tuota tutkimustulosta tukevia aika-
sarjoja, vaan vapaasti selailtavat aikasarjat päättyvät
vuoteen 1961, kauemmas menneisyyteen ei pääse,
vaikka dataa onkin olemassa aina 1800 luvulta alkaen.

Yksi olennainen ilmiö esiteollisesta ajasta (1800-luku)
tapahtuneessa lämpenemisessä nykypäivän Suomeen
on, että se tapahtui jo 50 luvulle tultaessa, sen jälkeen
ilmasto Suomessa selvästi viileni. Meistä moni 50-luvul-
la syntyneistä muistelee lapsuuden kylmiä ja lumisia
talvia 60-luvulla, ne tosiaan ovat vähentyneet viime
vuosina ilmojen taas lämmettyä lähemmäs 30-50 lu-
vun tasoa.

Ilmastotieteessä lyhyin merkitseva ilmastollinen ajan-
jakso mittauksissa on 30 vuotta ja senpä vuoksi sen

varaan rakennan myös omat esitykseni näistä Suomen
lämpötiloista. Tietokonemallinnuksissa riittää 15 vuot-
ta mallin virhellisyyden toteamiseen, mutta se ei tieten-
kään liity mittaustuloksiin, niitä ei voi jälkikäteen muut-
taa ilman, että ne menettävät todellisuusarvonsa ja
käyttökelpoisuutensa tieteessä, tietokonemalleja voi-
daan sensijaan korjata paremmin vastaamaan mittaus-
tuloksia.

Rannantaikaa väki ry:n kotisivuilta rantai.fi löytyy
alkuperäinen seikkaperäisempi artikkeli, kirjoitin sen
viime joulunajan pyhinä. Katsotaan sivuilta vielä
millaista osviittaa saamme Suomenlahden rannikon
säihin esiteolliselta ajalta alkaen. Haminaa ja itärannik-
koa pitkäaikaisistä lämpösarjoista lähin on Helsingin.
Mutta eipä sieltäkään kahden asteen lämpenemistä
löytynyt. Hukkareissu? Ei sentään, esimerkiksi tuo 60-
luvun kylmä jakso tukee hyvin lapsuusmuistoja.

Lyhennelmä rantai. fi sivuilla julkaistusta artikkelista:
http://rantai.fi/2015/12/25/suomen-saatiedot-ennen-60-lukua

Esiteolliselta 30 vuoden ilmastojaksolta 1865-1894 (-0,6
astetta) on nousua vuoteen 2014 päättyvään viimeiseen
ilmastojaksoon (0,8 astetta) noin 1,4 astetta. Ei tästä kahta
astetta saa. Itä Anglian yliopiston globaaliin ilmastodataan
erikoistunut CRU yksikko on luonnollisesti saanut Suomea
koskevan datansa Ilmatieteenlaitokselta.

Täältä viimein löytyy se kahden asteen lämpeneminen
esiteollisesta ajasta! Tosin vain yhden kuukauden osalta.
Yli kaksi astetta ensimmäisesta 30-vuotisesta jaksosta
viimeisimpään. Tosin 50 luvulla oli lämmennyt peräti yli 3
astetta, siitä ollaan tultu ensin kylmän kuuskytluvun läpi
kaksi astetta alaspäin ja viimein noustu yksi aste ylöspäin
80-luvulta vuoteen 2014.
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SUSANNA KORPELA:

MERI NÄYTELMÄN HARJOITUKSISSA

Mäntlahden Toivolassa jatketaan kovaa vauhtia näytel-
mäharjoituksia tulevaa kesää varten. Roolivihkoista on
vähitellen alettu jo luopumaan kokonaan ja sekin ai-
heuttaa välillä tahatonta komiikkaa lavalla - mutta

hauskaa on Meri-teatteria tehdessä koko porukalla ke-
vään mittaan ollut!

Mallia rooliin eläytymisestä näyttää Timo Porkka.

Alkukevään harjoituksissa muut näyttelijät saavat vielä seurata lavan tapahtumia yhdessä ohjaajan kanssa.

Pikkuhiljaa alkaa rekvisiittaakin jo löytyä - mahdollisimman
todenmukaista tietenkin.

Oman paikan löytyminen lavalta on myös tärkeää - saa näh-
dä onko tässä jo lopullinen istumajärjestys.

Ohjaaja Henri Saarainen eläytymässä omaan "rooliinsa".
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HELI VARJAKOSKI:

KYLÄTUVAN KUULUMISIA

Klamilan valinta kymmenen vuo-
den karenssin jälkeen taasen vuo-
den kymenlaaksolaiseksi kyläksi ei
ehkä yllättänyt kauheasti toimijoita,
onhan täällä tapahtunut hurjasti vii-
me aikoina. On rakennettu torika-
tokset, uimaranta, sauna, potkurio-
paste, frisbeegolf-rata ja järjestetty
Fish&Soul-festivaalit, sekä siivottu
sataman ilmettä. Nämä hankkeina,
mutta hankkeiden ulkopuolella sit-
ten rakennettu kalustohallia, grilli-
katosta, raivattu metsiä ja viimei-
simpänä toimenpiteenä koulutettu
kyläläisiä ensivaste-toimintaan, jon-
ka pitäisi alkaa kesäkuun alussa.
Tämähän sitouttaa toimintaan vuo-
siksi, eikä määräajaksi, kuten han-
ketoiminta.

Näin laaja toiminta on tarvinnut tu-
hansia talkootunteja, venymistä on
vaadittu niin tekijöiltä, kuin kotijou-
koiltakin, onhan talkoolainen ollut
sitten pois kotoa toteuttamassa ta-
voitetta yhteiseksi hyväksi. Kyllä tä-
ten vuoden kylä-tunnustus kuuluu
kaikille, jotka ovat toimineet kotiky-
län eteen edes jossakin toiminnas-
sa tai edesauttaneet toisten toimin-
taa huoltamalla tai rahoittamalla
kustannuksia. KIITOS!

Piakkoin eli kesäkuun 10. pvä alka-
vat iltatorit perjantaisin klo 18. Kah-
vitusvuorot on jaettu yhdistyksille
ja toivotaan runsain mitoin sekä
myyjiä, että asiakkaita paikalle.
Myyntipaikkamaksuhan on se tuttu
arpajaisvoitto, jos joku haluaa tulla
myymään vaikka kirppistavaraa tai
kukkia… Poikkeuksena toriaikoihin,
nyt tänä vuonna järjestetään Ju-
hannustori torstaina 23.6. klo 14-
19. Sen järjestää Klamilan ja Ympä-
ristön VPK:n Ensivaste-ryhmä toi-
mintansa rahoittamiseksi. Eli heille
menee kaikki (lue: kahvitus ja arpa-
jais-)tuotot siltä kerralta. Satamassa
ei juhannusmarkkinoita enää järjes-
tetä kyläyhdistyksen toimesta. Hu-
hu kertoo, että juhannuksen jälkeen
maanantaina satamassa olisi mark-

kinat, mutta eiköhän siitä jostain
tule tarkempaa tietoa.

Valtakunnalliseen Avoimet kylät -ta-
pahtumaan osallistumme Klamilas-
sa kahden tapahtuman voimin. La
11.6. klo 10-12 siivoustalkoilemme
tienvieriä Koukilta Pyölinmäelle,
myös Uuno Klamin tien varren. Ter-
vetuloa mukaan, työnjako kylätu-
valla klo 10. Ota kumisaappaat jal-
kaan ja hanskat käteen, me jaam-
me roskapusseja. Mukaan tulossa
myös traktori, jos raivaamme pen-
saikkoja. Jälkeenpäin tarjoamme
siivousväelle grillimakkaraa kyläto-
rilla. Klo 12-14.30 kirpputori-tapah-
tuma kylätorilla, kahvio myös.
Myyntipaikka 10 euroa katoksessa,
5 euroa taivasalla. Tervetuloa!

Kesällä saadaan nauttia myös
Fish&Soul-tapahtumasta satamas-
sa la 9.7. klo 14 alkaen. Talkoolai-
seksi saa ilmoittautua prokelkka-
niemi@gmail.com, hyvät talkooe-
väät, rannekkeet ja t-paitakin ehkä
palkkioksi. Tarkemmin vaikka
Facebookista Fish&soul-tapahtu-
masivuilla. Syksyllä tulossa taas Si-

lakkamarkkinat syyskuun viimeise-
nä sunnuntaina.

Oletteko viimeaikoina kurkanneet
kylätuvalle? Siellä taas uusi järjes-
tys, paljon uutta lahjaksi tai omaksi
iloksi hankittavaa, unohtamatta
herkullisia leivonnaisia. Kylätuvalle
saa tulla vaikka vain juttelemaan ja
kertoilemaan kuulumisia, tai jos
vaikka olisi toimintaehdotuksia, ta-
pahtumia tai jakamaan ruusuja ja
risuja. Kaikki ehdotukset otetaan
aina porukalla puheeksi, sekä har-
kitaan tarkasti. Pienestä jutusta voi
kasvaa vaikka mitä, kuten kävi tori-
katosten kohdalla.

Kaikki yhdistykset varmasti ottavat
uudet toimijat vastaan ilolla, joten
jos yhteistoiminta kiinnostaa, ota
rohkeasti yhteyttä kiinnostavaan
yhdistykseen, yhteystietoja löytyy
esim. www.klamila.fi/palveluhake-
misto. Ja tervetuloa Kymenlaakson
Vuoden 2016 kylään myös kesä-
asukkaat!

Vuoden Kymenlaaksolainen kylä -valintaa juhlittiin kakkukahveilla. Koululaisille
ja päivähoitolapsille lähetettiin jäätelöt.
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SADUN HOHTOA

Kesän vehreys ympäröi maan,
kukkaset nousevat ummustaan.
Lapsilla aika on
ilon ja karkelon.

Loistakoon silmistä onnen hetki,
löytyköön sydämistä lumottu retki,
maahan satujen.

Satujen maa on vierellä tässä,
viivähdä hetki sen hämärässä.
Nähdä voit värien runsauden,
keijujen tanssin,
tähtien kauneuden,
kuninkaallisen loiston,
koko hoviväen komeuden.

Missä ja milloin sadun kun saat,
aukaise ovi ja tervehdi tulijaa.
Sisälle pyydä,
tilaa tee,
anna ajatuksen lentää
maahan ihmeelliseen.

Satujen maahan päästä ken voi,
salatun maailman se sinun eteesi toi.
Viivähtää hetken kun saat lumossa satujen,
löytää voit lapsuuden ajan uudelleen.

YLISTYS KESÄLLE

Kesäinen maa
kukkahan saa
värien täyttämä on pihamaa.

Koivujen oksat vihertää
luonto kaikkensa antaa.
Kasvun ihme on valtaisa
siitä saamme kesää kiittää.

Luonnossa kulkien
ihmeitä katsellen
sydän kiitokseen aukeaa.

Kevenee askel
laajenee mieli
kaiken tämän vastaanottamaan.

Lämmössä auringon
laulussa lintujen
tuoksussa kesäisen maan
kulkija taivaltaan jatkaa saa.

VAPPU HARJUMAASKOLA:

KEVÄÄN RUNOT

Satama on kesätapahtumien kehto. (Hapanvellijuhlat 2013.) Klamilan ensivasteen talkoolaiset harjoit-
televat viikottain.
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Huurteisten Uimareiden kevätretki
suuntautui tänä vuonna Mäntsä-
lään. Matkaan lähdettiin Klamilasta
aamulla klo 9.00 ja matkustajia
bussiin kerättiin matkan varrelta 30
henkilöä, viimeiset matkustajat tuli-
vat Haminan linja-autoasemalta.
Matkan kohteena oli Mätsälän Ret-
ken isännöimä Katrinrannan sauna
Sääksjärven rannalla.

Perille osattiin melkein suo-
raan, ainoastaan kerran käännyttiin
väärälle tielle, mutta, kun avuksi
otettiin tabletti ja älypuhelin, niin oi-
kea reitti löytyi. Katrinrannan tie-
haarassa paloi jätkänkynttilä osoit-
tamaan matkalaisille oikeaa
tienhaaraa ja varmuuden vuoksi tie-
haarassa oli vielä mieshenkilö odot-
tamassa ja ohjaamassa. Ison linja-
auton oli vaikea kääntyä kapealle
sivutielle, mutta taitavalta kuskilta
se onnistui ja perillä oli hyvä pysä-
köintitila.

Linja-auto jätettiin mäenpäälle
ja siitä jatkettiin jalan melko jyrk-
kää alamäkeä rantaan saunalle.
Siellä matkalaisia vastassa oli ystä-
vällinen labradorinnoutaja Iines ja
arka perhoskoira Nelli, joka juoksi
karkuun auton alle, kun Huurteis-
ten joukko lähestyi. Päivän isäntä
Tuomo Peltonen Annelinsa kanssa,

kuten hän heidät esitteli, otti tulijat
ystävällisesti vastaan. Ensin ko-
koonnuttiin kodalle, jossa isäntä
kertoi paikan historiasta sekä Mänt-
sälän Retken toiminnasta.

Kodan tulisijan päällä oli kaksi
kattilallista lohikeittoa ja nokipan-
nuissa kahvia. Osa porukasta lähti
saunaan, mutta osa jäi syömään,
sillä kaikki eivät mahtuneet sau-
naan yht'aikaa. Ja sydänkyläläiset
kuulemma syövät ensin, jotteivät
jää ilman. Ulkona oli myös nuotio-
paikka, missä voi paistaa makka-
raa.

Sauna oli upea, yli sata vuotta
vanha rakennus. Ulkoa se näytti
pieneltä, mutta saunomaan mahtui
noin 25 henkilöä samanaikaisesi,
sillä lauteet olivat kahdessa kerrok-
sessa. Puusaunassa oli mahtavat
löylyt ja erikoisuutena oli ”kaksio-
sainen” kiuas, josta ylemmiltä kivil-
tä löylyä saivat ylälauteilla istujat ja
alemmilta kiviltä alalauteilla istujat.
Lauteille sai hyvin tilaa, kun heitti
kunnon löylyt sekä ylälauteiden et-
tä alalauteiden kiukaille. Silloin oli
pakko pulahtaa viilentävään avan-

toon.
Saunoessa tuli nälkä ja välillä

oli käytävä syömässä herkullista lo-
hikeittoa ja muuta hyvää, mitä oli
tarjolla, jotta jaksoi saunoa ja uida.
Kolmisen tuntia saunottiin eikä mil-
lään olisi malttanut lopettaa, sillä
sauna oli todella hyvä.

Saunan jälkeen saatiin vielä
täytekakkukahvit ja kotimatka voi
alkaa. Huurteisille kiitokset, retket
sen kun paranee, mäntsäläläisille
kiitokset hyvästä saunasta ja Tauno
Peltoselle sekä Annelille erityiskii-
tokset erinomaisista tarjoiluista.

KATRINRANNAN
SAUNA

Katrinrannan saunan omistaa
Mäntsälän kunta, joka on vuokran-
nut sen Mäntsälän Retki ry:lle
15.11.2013. Saunalla olisi ollut

MERVI HYPPÄNEN:

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN

Piparkakkutalo järven rannalla on sauna, isompi sisältä kuin ulkoa.
Tuomo Peltonen esitteli kodassa
aluetta ja sen historiaa.

Tuore talkoovoimin rakennettu tilava
kota. Rakenteet oli tehty sen mukaan
mitä tarvikkeita löytyi, vaikuttava mai-
semaikkuna syntyi vanhoista kerrosta-
lon parvekelaseista



muitakin ottajia, mutta mäntsälä-
läisten onneksi kunta päätyi
vuokraamaan alueen Mäntsälän
Retkelle, joka aloitti heti alueen ja
siellä olevien rakennusten kunnos-
tuksen.

Alkujaan Katinrannan omis-
ti vapaa-aikaansa Sääksjärvellä
viettänyt helsinkiläinen hammaslää-
käri. Kiinteistön valkoinen päära-
kennus sijaitsi rantatörmän yläpuo-
lella, nykyisellä parkkipaikalla, mut-
ta rakennus paloi 60-luvulla. Palon
jälkeen Helsingin katulähetys sai
testamentilla alueen käyttöönsä.
Alueen tultua myöhemmin myyn-
tiin kunta, saatuaan vihjeen kyläläi-
siltä, hankki rannan rakennuksi-
neen omistukseensa etuosto-oi-
keutta hyväksi käyttäen.

Alue sai rapistua ja kärsiä ilki-
vallasta usean vuoden ajan. Mänt-
sälän Retki pyysi aluetta käyttöön-
sä useita vuosia. Pelkona oli, että il-
kivallan kohteena olevat rakennuk-
set lopulta palavat, sillä mm. sau-
nan ikkunanpuitteet olivat jo pala-
neet. Lopulta kunta suostui alueen
vuokraamiseen ja sen kunnostus

talkoilla ja lahjoitusvaroin alkoi.
Lopputuloksena on hieno, kaikkien
kuntalaisten käytössä oleva ranta-
alue rakennuksineen. Lisää tietoa
Mäntsälän Retkestä ja Katrinran-
nasta löytyy osoittesta:

http://www.mantsalanretki.fi

ps. Alueelta löytyy myös yksi geo-
kätkö.
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KATI FORKNALL:

HUPSUN HULPPEAT HUURTEISET

Ellin kanssa lupauduttiin Klamilan Huurteisia rahasta-
maan avantouintikauden ajan syyskuusta huhtikuun
loppuun. Maaliskuun 12 päivä Elli sitten lakkasi tule-
masta maskotiksi, jouduin koiravanhuksen lähettä-
mään unten maille... Sydämestä otti mutta onneksi oli
hommaa ja uimareiden huumori nosti väkisinkin suu-
pielet ylöspäin!

Mistä lie parkkinahasta tämän tyylisuunnan edustajat
on tehty, mene ja tiedä. Joku kromosomi-solmu tai
viisto synapsi liene syyllinen! Mitä pimeämpää, märem-
pää, kylmempää ja karmeampaa niin sitä kivempaa!
Satoi tai paistoi, tuuli tai tuiversi, myräkkä tai mylväys
niin avantoon tultiin. Ja siitä jopa maksettiin! Miinus 30
astetta oli kuulemma täydellinen avantokeli; "Nyt kan-
nattaa kokeilla jos et oo vielä kokeillu!"kuului jostakin
kalisevien hampaiden kolosta...Joo, EN!!!!!! Uhkasivat
'kastaa' meikäläisen. Onneksi unohtivat ja voin edel-
leenkin todeta olevani elävien kirjoissa, enkä joutunut
avannon kohmeisena ammottavaan kitaan! Jos veden
lämpötila alittaa +20 astetta, saa mun puolesta olla...

Jutun juurta en aina seinän takaa (saunasta..)kuullut,
mutta naurun remakat sitäkin kovemmin! Kiukaan ki-
histessä ja lauteiden naristessa huokoset huokailivat

pois kaikki surut ja murheet ja jos jotain vielä jäi jäljelle
niin se luovutti viimeistään avannossa ja painui koh-
meisena meren pohjaan unohduksiin. Maailmassa niin
yleistä narinaa ja nurinaa ei tämä porukka harrastanut.
Ja ennakkoluuloistani huolimatta ketään en joutunut
elvyttämään, vaikka punajuuren sävyistä höyryävää
porukkaa avannosta kömpikin...

Kauniita vuodenaikojen vaihtelua sain ikkunoista ihail-
la, meri oli täydellinen kanvaasi jota vasten peilautui ih-
meellinen luomakunta. Talvi-iltoina kuistilla paloivat
tuikkulyhdyt pimeään kylmään vilkutellen, avanto-
pumppu surrasi pitäen uimareille avannon sulana. Ke-
väällä seurasin muuttolintujen saapumista ja vesilintu-
jen kahakoita ja karkeloita. Kaikenkaikkiaan kokemus
oli ilahduttava ja asiakkaat ihania! Kun avantoon uskal-
sivat myös nuoret koululaiset, yritin häpeissäni käper-
tyä tiskin taakse piiloon selkärangattomuuttani.... No
ehkä joskus; siis ISO EHKÄ! Älkää odottako mitään,
tämäkin ajatus ehtii ensi avantokauteen mennessä to-
dennäköisesti haihtua. Ainakin syvästi toivon niin!
Huurteisille IIIIIISO KIITOS!

Poislahdön aika. Puuhakkaita matkalaisia nousemasssa takaisin bussille kelpo
kuljettajamme johdolla.
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PALVELUHAKEMISTO
PALVELUT JA AMMATINHARJOITTAJAT
MÄNTLAHDEN JA KLAMILAN SEUDULLA:

AJONEUVOJEN PESU JA HUOLTO
Juho Olli, 040 588 2203

AURAUS,  MAANSIIRTO, ym.
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset, koneura-
kointi, kylätalkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset, maanra-
kennustyöt, sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Teemu Kuokka puh. 040 748 5651
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, kaivinkone- ja trakto-
rityöt
V. Takala & Kumpp. puh. 0400 256 906, kaivuutyöt, ruop-
paukset

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Sale, puh. 010 76 34 791, avoinna ma-la 7-21, su 9-21
Klamilan Kujansuu Oy, puh. 05-355 1506 (huoltoasema,
kahvila, asiamiesposti, kalastusluvat), avoinna klo 9-18
Klamilan Kylätupa Ronkuli, puh. 05-357 3103
Kukkapuoti Lumikki, Haaja Minna, puh. 050 348 8589
Farmi Kormu, puh. 040 539 7390, lampaantaljat
Sataman Baari, puh. 040 589 7962
Satamakioski, puh. 050 325 0552, 040 584 3252 (Ari Mal-
mi), rantasaunan vuokraus, polttoaineen myynti, kioski
avoinna 1.6-31.8
Paussi-kioski, Mäntlahden kesäkioski puh. 0400 663637

KAMPAAMOT, KUNTOHOITO JA ULKOILU
Kampaamo Jaakkola Mirva, puh. 044 565 9375
Kampaamo Tinka, Tiina Tasa, puh. 040 531 2445
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029 kunto-
jumppa, kahvakuula, pyöräily
Kaakon Kuntohoito, puh. 040 7717 468, 040 596 4203,
kuntohoitoa, hierontaa, fysioterapiaa, lymfaterapiaa, aku-
punktio
Kylmävesiuinti Huurteiset Uimarit ry, Kouki Risto, puh.
040 539 3681

KIRJANPITO
Tiekunnat, yhdistykset Heli Varjakoski, puh. 0500 844
547, helisvk@gmail.com

KOKOUS- JA JUHLATILOJA
Häppilän VPK talo, Varjakoski Jaakko, puh. 0400 655 540
Klamilan VPK, Jaakkola Hannu, puh. 040 583 5447
Kokoustila Kylätupa Ronkulissa, puh. 05-3573103
Seurantalo Toivola, Mäntlahti, Jouko Sahala puh. 0500
554 520
Sydänkylän VPK:n talo, M. Pekkola puh. 040 583 3628
Veto-osaston hiihtomaja ja mäkimaja, Varjakoski Heli,
puh. 0500 844 547
Klamilan Martat, Kääriä Pia, puh. 040 583 3629, kahvin-
keittimien, kahvi- ja ruoka-astiastojen vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK, Olli Vuokko, puh. 040 831 3162, kahvinkeit-
timen, astiastojen ja liinojen vuokraus

KOTIAPU, YM. PALVELUT
Iris Lehto, puh. 040 810 5315, Korjausompelua, yhteyde-
notot klo 17 jälkeen
T:mi Kotiapu Tuula Aalto, puh 040 840 6539, siivousta
ym.

LÄHIRUOKAA
Ihalainen Eveliina, puh. 050 583 4500, gluteenittomat lei-
vonnaiset
Olli Harri, puh. 0400 750 805, Tuula Olli, puh. 0400 180
105, kananmunat, maito, ternimaito 050 583 4500
Olli Matti, puh. 040 583 8751, perunaa ja varhaisperunaa
Kauppinen Pasi, pkauppinen@gmail.com, tuoretta, graavia
ja savustettua kalaa Klamilan kalasatamasta pe 11-17, la klo
11-16

Naudanlihan suoramyynti, Kyötikki Jorma, puh. 040 594
7472
Reila J. puh. 040 522 6591, hunajaa
Ripatti Mirja, puh. 040 576 0775, leivonnaisia, hapanvelliä
Talsi Elina, puh. 040 516 1534, hapanvelliä
Tinkanen Reijio, puh. 050 575 1880, mansikkaa

MAJOITUS JA  VUOKRAHUVILAT 
Hiihto- ja mäkimaja, Varjakoski Heli, puh. 0500 844 547
Merimaja Oy, Pyötsaarentie 230 49840 Mäntlahti
puh.+35850 340 2831 merimaja@kymp.net
Merimökit, (2 mökkiä) puh. 040 836 6078, www.merimo-
kit@gmail.com
Niemistön Lomamökit, (2 mökkiä) puh. 044-252 9886
Posti Pentti, puh. +358400 655 040
Suni Simo, puh. 05-345 0594, +358400 479 857
Loma-Harvaja Oy / Suortti Mikko, puh. +35840 556
5953
Parunranta Oy, puh. +35850 3250555, hanna-leena.jarven-
kyla@pp.inet.fi

NUOHOUS
Sauli Tiainen, puh. 0400 303 198, soittoaika klo 8-9, puh.
05-353 2560

POLTTOPUUT
Olli Harri, puh. 0400 750 805
Peltola Lauri, puh 040 845 2226
Peltola Eero, puh 040 547 3842
Peltola Seppo, puh. 040 842 0359
Suni Pertti, puh 040 559 9449, polttopuurankaa
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA JA SAHOJA
Takala Lauri, puh. 044 920 6028, Puutavaraa, sahattu ja
höylätty
Kalevi Suni puh. 0400 741 347, 05-345 9732 sahausta,
polttopuuta

RAKENNUSTYÖT
Pintakäsittelyliike Pikantti puh. 050 583 4500, Eveliina
Ihalainen, Rakila, sisä- ja ulkomaalaukset sekä tapetoinnit.

SÄHKÖTYÖT
Nurmelan Sähkö Ky, puh. 0500 552 219, aki.nurme-
la@co.inet.fi

TAKSIT
Reila Jouni, Klamila (1+6 henk.), puh. 040 522 6591
Reila Raija, Klamila (1+4), puh. 040 556 4290
Reila Mika, Klamila (1+8, pyörätuolikuljetus), puh. 0400
540 595
Kymenlaakson taksi, puh. 0100 87227

TERVEYS, APTEEKKI
Virolahden apteekin Klamilan palvelupiste kylätupa
Ronkuli puh. 05-357 3103

VENEPAIKKOJA
Klamilan Veneilijät Ry, Malmi Ari, puh. 046 876 7123
Sydänkylän jakokunta, Tuomo Peltola, puh. 0400 650
470
Pentti Posti, puh. 0400 655 040

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

VENEIDEN HUOLTOA
Southeast Boat Service, Henri Hanski. Puh. 040
772 9895. www.seboatservice.fi info@seboatservice.fi

RISTEILYT SUOMENLAHDELLA
East Island Oy, puh. +35850 342 6767
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TUOMO PELTOLA:

KALASTUSALUEISTA KALATALOUSALUEIKSI
Uuden kalastuslain mukaan kalatalousalue muodostuu
kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alu-
eesta. Huomioitava vaelluskalojen elinkierto, kalastuk-
sen tarkoituksenmukainen järjestäminen, valuma-alue-
jako sekä vesialueiden jako.

ELY-keskus asetti Kymenlaakson ja Etelä-Karja-
lan yhteisen kalatalouden yhteistyöryhmä. Yhteistyö-
ryhmä asetetaan viideksi vuodeksi ja sen jäsenet koos-
tuvat kalastusalueiden 18, kalastus- ja ympäristöjärjes-
töjen 11, tutkimuksen, hallinnon, maakuntaliittojen yht.
4 edustajasta. Virolahti valitsi kalastusalueen varapu-
heenjohtajan Tuomo Peltolan yhteistyöryhmään. En-
simmäinen kokous pidettiin Kouvolassa 9.5. Kokouk-
sen aiheena oli järjestäytyminen ja kalatalousaluejaon
valmistelu ELY:n laatiman suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmassa Haminan, Virolahden, Summa-, Vehka-
ja Virojoen ja Kaakonkulman kalastusalueet liitettäisiin
yhteen yhdeksi uudeksi kalatalousalueeksi.

Virolahden uudesta kalatalousalueesta keskustel-
tiin kalastusalueen vuosikokouksessa ja päätettiin läh-

teä mukaan ELY-keskuksen ehdotukseen. Yhteistyö-
ryhmän puheenjohtajan tiedustellessa kokouksessa il-
moitin Virolahden lähtevän mukaan neuvotteluihin. Ha-
minan edustaja Isto Mäkelä ilmoitti myös Haminan ole-
van mukana, Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalu-
een edustaja Hannu Kattelus ilmoitti myös mukaan läh-
döstä neuvotteluihin. Kaakonkulman kalastusalueen
puolesta vastasi isännöitsijä Vesa Tiitinen, jonka mu-
kaan Kaakonkulman kalastusalue on riittävän kookas
nykyisinkin eikä ole tarvetta yhdistymiseen. Vesa Tiiti-
nen työskentelee Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen
palveluksessa Lappeenrannassa.

ELY:n ohjauksessa neljän ryhmä kokoontuu ke-
sällä sopimaan tuleeko yksi vaiko kaksi kalatalousa-
luetta. Seuraava yhteistyöryhmän kokous on jo sovittu
syyskuun lopulle. Yhteistyöryhmä laatii vuoden 2016
loppuun mennessä ehdotuksen kalatalousaluejaoksi ja
ELY-keskus vahvistaa uuden kalatalousaluejaon.

AJANKOHTAISTA KALASTUKSESTA

Kaakonkulman
kalastusalue

Summa-, Vehka-,
ja Virojoen ka-
lastusalue

Virolahden
kalastusalue

Haminan
kalastusalue

Uusi Kalatalousalue ?
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HAILIKALASTUSSOPIMUS

Vuoden alusta voimaanastunut kalastuslaki kielsi
vapaan hailikalastuksen verkoilla. Tilalle tuli vapaa
silakkalitkan käyttö. Virolahden kalastusalue kor-
jasi tilanteen ennalleen 28.4.2016 pitämässään
vuosikokouksessa. Laadittiin hailinkalastussopi-
mus, jossa allekirjoittaneiden osakaskuntien vedet
ovat toisten osakaskuntien kalastusoikeuden
omistavien käytössä hailinkalastukseen verkoilla.
Määrä ja merkitseminen uuden kalastuslain mu-
kaisesti.

Suurin osa osakaskunnista allekirjoitti sopi-
muksen, joka on kalastusalueen isännöitsijä Tuo-
mo Ahalbergillä. Häneltä voi tiedustella, mikäli ha-
luaa lähteä hailikalastukseen kauemmaksi itään
päin. Sydänkylän rajanaapureista Pyötsaari ja Jär-

venkylä allekirjoittivat sopimuksen, joten Sydän-
kylän kalastusalueella voi laskea hailikalastusver-
kot Järvenkylän ja Pyötsaaren vesille kuten aiem-
min. Vastaavasti Järvenkylän ja Pyötsaaren kalas-
tajien sekä kaikkien allekirjoittaneiden hailiverkot
ovat sallittuja Sydänkylässä.

Mustamaan sopimuksen mukainen erityiska-
lastusoikeus ei ole mukana sopimuksessa, joten
kalastusoikeus on vain seuran jäsenillä. Sopimus
on voimassa yhden vuoden, uusitaan -17 ja -18,
mikäli ei ilmene ongelmia. Vuoden 2019 alusta
aloittaa uudet suuremmat kalatalousalueet, pyri-
tään pitämään hailikalastus vapaana.

PYÖTSAAREN
KALASTUSKUNTA

PYÖTSAAREN
KALASTUSKUNTA

PYÖTSAAREN

KALASTUSKUNTA

SYDÄNKYLÄN
KALASTUSKUNTA
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Osakaskuntien yhteinen
hailiverkkoalue.

Mustamaa
Huovarin kalastajain
asvustusseura ja Haminan
varuskunnan erä

METSÄHALLITUS

Vuosikokouksessa keskusteltiin kalastuksesta var-
sin paljon ja todettiin uuden kalastuslain ja asetuk-
sen olevan paikallisille verkkokalastajille varsin
hankala toteuttaa.

Kalastusalueiden siirtyminen uusiksi kalata-
lousalueiksi kestää viisi vuotta, joten ajattelimme
pienen epävirallisen siirtymäajan olevan paikal-
laan myös kylätason kalastuksessa. Uudessa ka-
lastuslaissa on niin paljon muutoksia pyydysten
merkitsemiseen, silmäkokoihin, laskemistapoihin
ja saaliskaloihin, että valvonta päätettiin suunnata
pääasiassa kalastajien opastamiseen ja ohjaami-
seen.

Rajapilkki pilkittiin 19.3. Sydänkylän ja Jär-
venkylän vesialueilla. Vesialueiden käytöstä tehtiin
kirjallinen sopimus järjestäjien kanssa. Vesialueen
korvaus 1 euro/pilkkijä, joka tilitetään osakaskun-
tien tilille kisan jälkeen kun pilkkijöiden määrä on
tiedossa. Normaali maksuaika on 14 vuorokautta,
mikäli muuta ei ole sovittu. Kysyin 17.5. tilitoimis-
tosta näkyykö noin 200 euron suoritusta kalastus-
kunnan tilillä maaliskuulla tai huhtikuulla. Vastaus
oli kieltävä. Vuoden 2017 rajapilkki pilkitään muu-
alla, kuin Klamilan sataman edustan vesialueilla,
syynä heikko maksaminen osakaskunnille.

VUOSIKOKOUKSEN LINJAUKSIA
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10.6. Kesätorit perjantaisin alkaen klo 18,
Klamilan kylätori
11.6. Tienvarsien siivoustalkoot klo 10-12,
työnjako Ronkulilla klo 10
11.6. Kirpputori klo 12-14.30, Klamilan klätori
23.6. Juhannustori klo 14-19, Klamilan kylätori
27.6. Kesämarkkinat, Kalmilan satama
8.7. Lavis klo 19, Klamilan satama
9.7. Uuno Klami kävely klo 13, lähtö Klamilan
sataman tiehaara
9.7. Fish&Soul klo 14-01, Klamilan satama
10.7. Hapanvellijuhla klo 12, Klamilan satama
14.7. Lasten onkitapahtuma klo 12-14, Klamilan
satama
14.7. Tummuvan illan säveliä klo 19, Klamilan
kirkko
16.7. Iltapäivän raikkailta säveliä klo 13,
Klamilan kirkko

16.7. Pyötsaarelaisten kesäjuhlat alkaen klo 15,
Köysikalliolla
29.7. Kyläteatteri Marmut esittää: MERI klo 18,
Mäntlahden Toivola
30.7. Kyläteatteri Marmut esittää: MERI klo 18,
Mäntlahden Toivola
31.7. Kyläteatteri Marmut esittää: MERI klo 18,
Mäntlahden Toivola

28.6.-29.7.2016 ma-pe klo 11-16 Klamilan
kirkossa kahvio, basaari

Kesäkauden 2016 saaritapahtumia. Laitas kalenteriin!

6.6. Hautuumaajuhla klo 11 (kahvit Seurantalolla)
11.6. Vanhankylän maisemanhoitotalkoot klo 10, tal-
kooruoka
2.7. Juttutupa klo 14 – 16 ”Kuorsalo sota-aikana”,
alustaa Tuomo Silenti
7.7. Seurantalon ja ympäristön siivous klo 10,
kahvit talkooväelle
9.7. Kesäjuhla klo 13 + iltatanssit klo 20, teemana
”Itämeren suojelu”
10.7. ”Kulttuuribrunssi” Seurantalolla klo 11
23.7. Opastettu luontoretki Ulko-Tammioon Viklalla
Kuorsalon yhteyslaiturista klo 13:30 - n. 17:30. 15 e/
Seuran jäsen, muut 20 e. 7-12v 10 e, alle 7v 0 e. Kä-
teismaksu.

6.8. Mäntlahden kyläteatteri Seurantalolla klo
14. Väliajalla kahvipuhvetti
13.8. Woxi-Weikot 40v: päiväjuhla klo 13, tanssit
illalla klo 20
20.8. Kuorsalo-Seuran syyskokous klo 13 Seuran-
talolla
10.9. Hautuumaan raivaustalkoot klo 10 (sahoja
ym. työvälineitä mukaan)
24.9. Hirvipeijaiset klo 17 alkaen Seurantalolla

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoa tapahtumista Kuorsalo.fi ja Facebook Kuor-
salo-ryhmä

Avoinna ti-pe klo 10-17. Alkaen viikosta 23 viikkoon
33: Ti-To 10-17. Pe 13-20. La 10-13
Tervetuloa!

RANNANTAIKAA... Numero 2 2016 KESAKUU

KYLÄTUPA RONKULIN KESÄ

KUORSALON KESÄ

”Ihmiset katoavat, kiviaidat jäävät”,
kirjoitti Jyrki Haikonen äskettäin
blogissaan. – Vanhoista kiviaidoista
Haikonen kertoo lisää Klamilassa
lauantaina 11.6 klo 13 Olutsillan
kuukausitilaisuudessa Postin baaris-
sa. Hän sanoo kiinnostuneensa ai-
heesta muutama vuosi sitten tör-
mättyään isoon kiviaitaan Klamilan
metsässä, paikassa jossa sellaista ei
olisi pitänyt olla. -”Kuka on tehnyt
sen valtavan työn ja milloin?”

”Yhtäkkiä tajusin, että kiviaitoja
olen nähnyt jo varhaislapsuudessani
ja että monet niistä ovat yhä jäljel-
lä.” Yksi on Klamilassa pihapiirissä,
Jyrkin isovanhempien tekemä noin
sata vuotta sitten. - Kymenlaaksos-
sa on paljon kiviaitoja, joskaan
maakunta ei ole Suomen kivisin.
Savossa ja Pohjanlahden rannikolla

paikat ovat vielä kivisempiä. Pelto-
jen raivaaminen on tuottanut siellä
paljon kiviaita-ainesta.

”Kiviaidat ovat eräänlainen paradok-
si. Ne ovat harmaita ja huomaamat-
tomia, usein sammaloituneita.
Voimme kulkea vuosikymmeniä nii-
den vierestä huomaamatta niitä.”
”Ja kuitenkin ne ovat monessa ta-
pauksessa vanhinta ihmisen teke-
mää, mitä kylästä voi löytää”, sa-
noo Haikonen. Hän ei väitä olevansa
mikään kiviaita-asiantuntija. Mutta
historiasta ja etenkin paikallishisto-
riasta kiinnostuneelle aihepiiri on lä-
heinen. ”Missäpä esivanhempien
työ olisi enemmän läsnä?”

Joissakin muissa maissa kiviaitoja
on vielä huomattavasti enemmän
kuin Suomessa. Irlannissa niitä on

valtavia määriä, samoin
vaikkapa USA:ssa Uu-
den Englannin kuudes-
sa osavaltiossa kym-
meniä tuhansia kilometrejä. Suo-
messa päästään ehkä muutamaan
tuhanteen kilometriin. Nykyisin ki-
viaidat ovat lähinnä maisematekijöi-
tä. Yllättäen niitä rakennetaan ny-
kyisinkin. ”Siis ihan oikeista luon-
nonkivistä.”

Klamilan kesäasukas Jyrki Haiko-
nen arvelee, että Virolahden vanhat
kiviaidat ovat ainakin yhden mes-
sun arvoiset. Hän haluaa heittää
pallon – ”tai siis kiven” – paikallisil-
le asukkaille. ”Materiaali ainakin on
halpaa – ja ikuista.”

KIVIAIDOISTA PUHUTAAN KLAMILAN OLUTSILLASSA 11.6.

KLAMILA – MÄNTLAHTI - PYÖTSAARI KESÄ


