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KOHTI TALVEN TUOKSINAA !

Säätiloista puhuminen on helppo keskustelun ai-
he ja media pitää huolen siitä, että muuttuvasta
säästä ja ilmaston lämpenemisestä puhutaan.
Lehtien lööpeistä saamme jatkuvasti lukea sään
ääri-ilmiöistä ja niiden aiheuttamista tuhoista. Jos
ei niitä ole, niin sitten ”maalaillaan” kauhuskenaa-
rioita tulevaisuudesta.

Syksy Kaakonkulmalla on ollut leppoinen,
syysmyrskyjä ei ole ollut vaan tyyniä päiviä on ul-
koilijoiden iloksi riittänyt. Voitaisiinko sanoa, että
sää on ollut normaalia, marraskuussa oli Liisan
liukkaat ja Kaisan kaljamat. Ensilumi tuli vasta
Jarin päivänä 20.11., joten aivan päivälleen ei
vanha sanonta pitänyt paikkansa.

Kylillä elo on ollut rauhaisaa, syksyn sato on saa-
tu talteen ja hirvet lupien mukaisesti kaadettua.
Maailmalta kuuluu kuitenkin huolestuttavia uuti-
sia. Ukrainassa soditaan ja sodan seurauksena
EU on asettanut pakotteita Venäjälle, joka puoles-
taan on asettanut vastapakotteita ja ruplan kurssi
on laskenut reilusti. Tämän seurauksena venäläis-
ten matkailijoiden määrä on vähentynyt ja kaup-
pojen myynti laskenut.

Meillä monella on venäläisiä ystäviä ja usei-
ta vuosia Suomessa asuneita Venäjällä syntyneitä
tuttavia. On surullista huomata kuinka heihin on
alettu suhtautua epäillen ja suhtautumista selitelty
Ukrainan tilanteella. Toivottavasti ihmiset ymmär-
tävät asiaa vähän mietittyään, että venäläiset ys-
tävämme ja tuttavamme eivät ole syyllisiä Ukrai-
nan tilanteeseen.

Olemme saaneet kyllästymiseen asti kuunnella
puheita tasa-arvoisesta avioliittolaista. Mielipiteitä
on pitkin syksyä esitetty sekä puolesta että vas-
taan. Äänestyksessä 28.11. eduskunta hyväksyi
äänin 105 puolesta ja 92 vastaan kansalaisaloit-
teen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Lakia ei vielä
ole hyväksytty, mutta tällä hetkellä näyttää siltä,
että Suomi on ottanut askeleen kohti erilaisuuden
hyväksyvää yhteiskuntaa, jossa kaikki ovat tasa-
vertaisia riippumatta siitä kuka tai mikä on.

Klamilan uusi koulu on hyvässä käytössä. Päivi-
sin siellä ahertavat innokkaat lapset, jotka iloitse-
vat uudesta opinahjostaan. Iltapäivisin ja iltaisin
koulun tiloja käyttävät harrastajat. Tänä syksyä
koulussa on aloittanut Päivi Hylen vetämänä kuu-
desluokkalaisten näytelmäkerho, joka esittää kou-
lun joulujuhlassa 11.12. näytelmän joulurauhaa
etsivistä lapsista. Luvassa on energinen esitys, jo-
ka huipentuu tanssiin, jonka koreografian lapset
ovat itse suunnitelleet.

Mäntlahdessa Kyläteatteri Marmut jatkaa har-
joituksiaan kansalasiopiston ryhmänä. Syyskau-
della harjoituksia on ollut kerran kuussa, mutta
kevätkaudella on luvassa viikottaisia kokoontumi-
sia, kun kesän näytelmän harjoitukset alkavat. Ai-
ka näyttää saammeko jälleen lisää tietoa Mäntlah-
den historiasta näytelmän keinoin. Aikoinaan
Mäntlahden ja sen naapurikylien asukkailla oli yh-
teistä toimintaa. Olisiko tästä toiminnasta näytel-
mäksi asti? Mäntlahden naapurikylissä on kasva-
massa innokas joukko näyttelijöitä ja taitaa siellä
tällä hetkelläkin olla useita esiintymistaitoisia.

Vilniemen koululaiset, joihin myös Mäntalahden
lapset lukeutuvat, kuljetetaan edelleen Uuteen
Summaan oppia saamaan. Kuljetus ei ole ilmais-
ta, tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä
rahaa oli kuljetuksiin käytetty reilut 150 000 eu-
roa. Sitä kuinka paljon lapsilla on mennyt aikaa
linja-autossa istumiseen ei ole laskettu. Tiedossa
ei myöskään ole kuinka kauan lapsia Uuteen
Summaan kuljetetaan ja mitä se lopulta tulee
maksamaan. Olisiko parakki- tai viipalekoulu tul-
lut halvemmaksi? Ainakin se olisi ollut lasta kun-
nioittava ratkaisu.

Vilniemen koulua ei enää käytetä. Onneksi
siellä on aktiivisessa käytössä oleva Urheilutalo,
jossa järjestetään erilaisia kerhoja myös lapsille.
Haminassa vietetään Lasten kulttuuriviikkoja hel-
mikuussa ja viikot käynnistyvät Vilniemellä, kun
urheilutalolle pystytetään Pop Up-kulttuurikeskus
1.2.2015. Luvassa on Nukketeatteriesitys, erilaisia
työpajoja ja muuta hauskaa. Järjestäjinä toimivat
Vilniemen koulun vanhempaintoimikunta, Vilnie-
men Yritys ja Martat sekä Rannantaikaa väki ry.
Päivä kannattaa laittaa kalenteriin ylös jo nyt, sillä
Vilniemellä esiintyvä nukketeatteri on arvostettu
ja tuleva esitys sopii myös aikuisille.

Palvelut karkaavat yhä kauemmas kyliltä, mutta
hiljentyvässä kylässä on jotain, mitä kaupungissa
ei ole, metsän eläimiä. Viimeisin vierailija, joka
Rantaituvan omenapuun alla on käynyt syömäs-
sä maahan jätettyjä omenia, on metsäkaurisuros.
Joskus sillä on kavereita mukana, mutta pää-
asiassa se käy yksin. Arkana se saapuu pihaan ja
sisällä täytyy olla hissuksiin, ettei se pelästy ja loi-
ki pakoon. Kaneliomenat ovat sen herkkua, mutta
ehkä sille kelpaavat muutkin omenat, kun kane-
liomenat on syöty.

Rauhallista joulunalusaikaa.

Mervi Hyppänen
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HAMINAN KULTTUURIKAHVILA
Sari Kinnusen kulttuurisihteerikau-
della on tullut tavaksi pitää kerran
tai kaksi vuodessa kultturitoimen ti-
loissa kokous, johon on kutsuttu
kaikki Haminan kulttuuriyhdistykset
arvioimaan mennyttä ja suunnittele-
maan tulevaa. Nyt kokeillaan myös
kerran kuukaudessa kokoontuvaa
vapaamuotoista Kulttuurikahvilaa,
jonne ovat tervetulleita kaikki kulttu-
ritoiminnasta kiinnostuneet ihmiset.

Ensimmäinen kulttuurikahvila pidet-
tiin torstaina 20.11. Paikalla oli va-
jaa parikymmentä kulttuurityöstä
kiinnostunutta tekijää ja näkijää. Ti-
laisuuden alustuksena Sari esitteli
kulttuuritoimen suunnitelmien koko-
naiskuvaa ja niin menossa olevia

kuin suunnitteillakin olevia projekte-
ja ja tämän jälkeen käytiin laajaa ja
monimuotoista keskustelua, kuten
ainakin kahvilassa on tapana. Seu-
raava Kulttuurikahvila Kuulolla ko-
koontuu torstaina 11.12. samassa
paikassa, eli Haminan Puistokahvi-
lassa alkaen klo 16:00.

Ainakin allekirjoittanutta kahvilata-
paaminen ilahdutti, virkisti ja piristi,
tunnelma oli lämmin ja keskustelu
vapautunutta. Tule Sinäkin ensiker-
ralla! Tulevista kahvilatapaamista
tiedotetaan myös niin mantlahti.fi si-
vuston ilmoitustaululla kuin Rannan-
taikaa väky ry:n kotisivuilla ww.ran-
tai.fi.

Ilkka Ahmavaara
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SANNA POELMAN:

DON'T BE AFRAID, NOLI TIMERE,
ÄLÄ PELKÄÄ

Tasan kaksi viikkoa sitten saavuin taas vih-
reiden niittyjen ja apiloiden maahan, Irlan-
tiin. Tällä kertaa palasin tutkimusmielessä,
ja tavoitteeni on kerätä mahdollisimman pal-
jon materiaalia mitä voin käyttää lopputyös-
säni, joka käsittelee kotisynnytystä Irlannis-
sa. Minua kiinnostaa, miksi osa naisista ha-
luaa synnyttää kotona eikä sairaalassa, ja ta-
voitteeni on puhua aiheesta niin äitien, kuin
lääkäreiden, kätilöiden ja kätilö-opiskelijoi-
den kanssa.

Vaikka olin jo keväällä Irlannissa ja sain hieman
esimakua siitä millaista on olla täällä, minun on
pakko sanoa, että minun piti aivan uudella tavalla
taas integroitua maahan. Tällä kertaa en kuulu vi-
ralliseen yliopiston opiskelijakaartiin, enkä vaihta-
reiden monipuoliseen aktiviteettikuplaan tai pai-
kallisen kylän asukasinnostajiin. Sen sijaan minä
salaa livahdan opiskeluhuoneeseen ja kirjastoon,
osallistun ilmoittamatta vaihtareiden erilaisiin oh-
jelmiin, sekä näen kotina pesutuvan lattian. Sen li-
säksi en tunne täältä ketään muita kuin ne muuta-
mat, joiden kanssa asustelen talossa, tai hengailen
opiskeluhuoneessa.

Tämä kaikki sai minut uudella tavalla reagoimaan
ympäristööni. Aluksi huomasin ikävöiväni kotia ja
tunsin olevani eksyksissä, mutta sitten ymmärsin,
että minulla ei ole aikaa olla eksyksissä! Minulla

on vaan kuusi viikkoa aikaa tehdä tutkimustani se-
kä nauttia Irlannin nähtävyyksistä ja kulttuurista,
ja pohjoiseen palaan joka tapauksessa. Aion naut-
tia olostani, ja elää päivä kerrallaan vaan!

Jotta saan Irlannista kaiken irti, olen käynyt histo-
riallisissa nähtävyyksissä, mm. Hill of Tara:lla ja
Phoenix Parkissa, sekä olen oppinut vaeltamaan
Dublinissa ilman karttaa. Minun on myös pitänyt
rohkaistua puhumaan tuntemattomille, niin tutki-
mukseni yhteydessä kuin jokapäiväisessä elämäs-
sä. Tätä kautta olen tavannut paljon ihania ja mie-
lenkiintoisia ihmisiä, ja oppinut heistä valtavasti
tässä muutamassa viikossa.

Lopuksi, kävellessäni Dublinnissa näin lauseen,
"Don't be afraid", isolla maalattuna yhden talon
seinämään, missä se loistaa valkoisine kirjaimi-
neen ohikulkijoille ja autoilijoille. Lause on suo-
meksi "älä pelkää" ja se on rakastetun edesmen-
neen irlantilaisen runoilijan Seamus Heaney'n vii-
meinen sanoma. Hän ehti hetkeä ennen menehty-
mistään sairaalassa lähettää sen tekstiviestinä
vaimolleen latinaksi, "noli timere", ja nyt se on ko-
ko kansaa innostava lause. Kännykkäni taustaku-
vana se muistuttaa myös minua päivittäin, että tur-
ha on pelätä realiteettia, anna mennä vaan!

Sanna Poelman

VALOKUVA: SANNA POELMAN
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Dublin Phoenix park.
Fenix puisto Dublinissa.

Dont be afraid.
"Lause on suomeksi "älä pelkää" ja se

on rakastetun edesmenneen irlantilai-

sen runoilijan Seamus Heaney'n vii-

meinen sanoma. Hän ehti hetkeä en-

nen menehtymistään sairaalassa lä-

hettää sen tekstiviestinä vaimolleen

latinaksi, "noli timere", ja nyt se on

koko kansaa innostava lause."

Stone of_Destiny, Hill of Tara.
Kohtalon kivi Taran mäellä.

VALOKUVA: SANNA POELMAN

VALOKUVA: SANNA POELMAN
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MERVI HYPPÄNEN:

ENNAKKOLUULOT JA RASISMI,
SAMA ASIA?

Maailma muuttuu koko ajan haluttiin sitä
tai ei. Väestö kasvaa ja ihmisten liikkuvuus
lisääntyy, pieniinkin maalaiskyliin saattaa
muuttaa vieraita ihmisiä, joista ei tiedä, mi-
tä sukua he ovat. Vielä epäilyttävämpää
on, jos naapuriin muuttaa joku ulkomaalai-
nen. Miten uuteen asukkaaseen suhtaudu-
taan? Toivotetaanko hänet tervetulleeksi ja
otetaan mukaan yhteisöön vai jätetäänkö
hänet ennakkoluuloisesti kaiken ulkopuo-
lelle. Valitettavan usein ryhmässä kokemus
omasta tiivistyy; tuttuus on meissä ja toi-
nen on vieras.

Ennakkoluuloisella on torjuva tai tuo-
mitseva, perusteeton ennakkokäsitys ih-
misryhmästä tai henkilöstä tämän suku-
puolesta, poliittisesta mielipiteestä, sosiaali-
sesta luokasta, iästä, vammaisuudesta,
seksuaalisuudesta, etnisestä taustasta, kie-
lestä, kansallisuudesta tai muusta henki-
löön liittyvästä ominaisuudesta johtuen.
Ennakkoluulot kohdistuvat yleensä niihin
henkilöihin tai ihmisryhmiin, joita emme
tunne.

Ihminen ei yleensä ole tietoisesti en-
nakkoluuloinen eivätkä ennakkoluulot ole
synnynnäisiä ajatusmalleja vaan sosiaali-
sen ympäristön, kulttuurin ja kokemusten

kautta syntyneitä asenteita. Ennakkoluulot
ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa ja
niiden syntymiseen vaikuttavat mm. van-
hemmat, opettajat ja muut auktoriteetit,
media sekä omat johtopäätökset. Syynä
ennakkoluuloihin voi olla esim. koulussa tai
kotona opittu kaavamainen ja yksinkertais-
tettu (stereotypia) käsitys siitä, minkälai-
nen joku ihmisryhmä on.

Ennakkoluuloja voidaan sekä lietsoa
että purkaa. Jokainen voi vähentää omia
ennakkoluulojaan tunnistamalla ja tunnus-
tamalla ne. Tiedon hankkiminen, oman it-
sensä ja erilaisuuden hyväksyminen sekä
omien ennakkoluulojen pohdiskelu autta-
vat hälventämään niitä. Jos omia käsityk-
siään ei kyseenalaista tai aseta niitä koe-
tukselle esimerkiksi keskustelemalla, ne
muuttuvat helposti asenteiksi.

Ihmisille kehittyi esihistoriallisella
ajalla kyky oivaltavaan ajatteluun, josta ih-
miskunnan selviytymisen kannalta on ollut
hyötyä. Ihminen oppi luokittelemaan asioi-
ta nopeasti samankaltaisuuden perusteella
ja kytkemään ilmiöt yhteen sen perusteella,
mitkä tapahtumat seurasivat toisiaan. Syy
ja seuraus opittiin yhdistämään vähäisin
perustein. Esimerkiksi ruohikon kahina yh-
distettiin saalistajaan ja piilouduttiin äänen
kuuluessa. Äänen aiheutti yleensä tuuli,
mutta joskus sen aiheutti leijonalauma.
Esihistoriallisella ajalla hengissä säilymisen
kannalta oivaltavalla ajattelulla oli merki-
tystä eikä aikaa vievään erittelevään ajatte-
luun ollut tarvetta.

Rasismi tarkoittaa jonkun ihmisryhmän ar-
vottamista esimerkiksi etnisen alkuperän,
ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äi-
dinkielen tai uskonnon perusteella alem-
piarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Ra-
sistisen toiminnan päämääränä, tai sen
seurauksena on, että tietyn ihmisryhmän
ihmisoikeudet vaarantuvat. Käsitteenä ra-

Rotu-runo:
(nimetön kirjoittaja Lontoossa 1990-luvulla)

When you’re ashamed, you go red.
When you’re cold, you go blue.
When you’re sick, you go yellow.
When you’re jealous, you go green.
And YOU? have you CHEEK? to call me coloured??

Kun olet hämilläsi, muutut punaiseksi.
Kun olet kylmissäsi, muutut siniseksi.
Kun olet sairas, muutut keltaiseksi.
Kun olet kateellinen, muutut vihreäksi.
Ja SINULLA on OTSAA kutsua minua värilliseksi.
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sismi tuli käyttöön 1930-luvulla liitettynä
rotuoppiin, joka jakaa ihmiset ulkonäön
perusteella rotuihin ja asettaa jotkut rodut
ylivertaiseen asemaan toisiin rotuihin näh-
den.

Nykytietämyksen mukaan ihminen
on lähtöisin Afrikasta ja on genetiikaltaan
lähes samanlainen huolimatta siitä, missä
hän asuu. Ihmisten jakamisella eri rotuihin
ei ole bioloogista perustaa, eikä ole ole-
massa eri ihmisrotuja kuten valkoisia ja
mustia vaan kaikki kuuluvat samaan ih-
misrotuun. Nykytutkijoiden kuten Stuart
Hallin mukaan rotu on sosiaalisen ja poliit-
tisen vallankäytön väline, ei tosiasia.

Timo Makkonen (Rasismi Suomessa
2000 raportti) on määritellyt rasismin seu-
raavasti: ”Rasismia ovat sellaiset uskomuk-
set ja toiminnot, jotka pohjautuvat ajatuk-
seen ihmisryhmien perustavanlaatuisesta
kulttuurisesta ja/tai biologisesta erilaisuu-
desta, ja jotka oikeuttavat ihmisryhmien
negatiivisen kohtelun tällä perusteella.”

Ennakkoluulot eivät ole rasismia,
mutta ne voivat johtaa rasismiin, kun en-
nakkoluulot ja valta kohtaavat. Esimerkiksi
voidaan ennakkoluuloisesti ajatella, että
kaikki venäläiset ovat valehtelijoita ja tä-
män perusteella tehdään päätös, että heitä
ei hyväksytä todistamaan oikeudessa. Pie-
nissä yhteisöissä, joissa kaikki tuntevat toi-
sensa, rasismi tulee esille esim. siten, että

muualta muuttaneisiin suhtaudutaan epäi-
levästi eikä heitä oteta mukaan yhteiseen
toimintaan.

Kirajilija ja toimittaja Umayya Abu-
Hanna on kirjoituksillaan ja puheillaan he-
rättänyt Suomessa keskustelua rasismista.
Hän muutti Suomesta Hollantiin adoptoitu-
aan mustaihoisen tyttären. Suomessa tyt-
täreen kohdistui rasimia, jonka Abu-Hanna
pelkäsi vahingoittavan tyttärensä kehitystä.
Myös Hollannissa hän on kohdannut rasi-
mia. Hän kertoo kuinka hänen tyttärensä ei
koulussa saanut olla mikään, kun käsitel-
tiin erilaisia sankarimalleja. Lapsi olisi ha-
lunnut olla Peppi tai Punahilkka, mutta sitä
ei sallittu, sillä muut lapset olivat sitä miel-
tä, että ei voi olla mustaa Peppiä tai Puna-
hilkkaa. Abu-Hanna sanoo, että ehkä
eniten rasismia huomaa siinä, että hän oli
se ainoa äiti, joka laittoi illalla palautetta
tyttärensä koko luokalle.

Rasismi, kuten ennakkoluulotkaan, eivät
ole synnynnäisiä vaan opittua käyttäyty-
mistä ja ajattelua. Rasismista samoin kuin
ennakkoluuloista on mahdollista oppia
pois. Rasismin tunnistaminen omassa toi-
minnassa ja ajattelussa ei riitä vaan lisäksi
on tunnustettava, että rasismi on väärin ja
muutettava omaa toimintaa.

Mervi Hyppänen

ETNA (ETNINNE TASA-ARVO TYÖELÄMÄSSÄ) TARJOAA HYVÄT TYÖKALUT ENNAKKOLUULOJA VAS-
TAAN:

• TIEDON HANKKIMINEN: TIETÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVIIN ENNAKKOLUULOIHIN PARAS LÄÄKE

ON TIEDON LISÄÄMINEN. TUTUSTUMINEN JA SYVÄLLISEMMÄT KONTAKTIT ESIMERKIKSI ETNISIIN VÄ-
HEMMISTÖIHIN KUULUVIIN IHMISIIN SAATTAVAT KEIKAUTTAA AIKAISEMMAT ENNAKKOLUULOT PÄÄ-
LAELLEEN.

• OMAN ITSENSÄ JA ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN: ENNAKKOLUULOISTA PÄÄSTÄKSEEN ON HYVÄ

TUTUSTUA MYÖS ITSEENSÄ JA OPETELLA ARVOSTAMAAN ERILAISIA PIIRTEITÄ SEKÄ ITSESSÄÄN ETTÄ

MUISSA. ENNAKKOLUULOJEN ALKULÄHTEITÄ VOI ETSISKELLÄ JOISSAIN TAPAUKSISSA PAITSI TIETÄ-
MÄTTÖMYYDESTÄ MYÖS HUONOSTA ITSETUNNOSTA.

• OMIEN ENNAKKOLUULOJEN POHDISKELU: ETNA-VERKOSTOLAISET SAIVAT TEHTÄVÄKSEEN

MIETTIÄ, MITEN HE ITSE OVAT SYRJINEET MUITA. POHDINNAT TOIVAT ESIIN TIEDOSTAMATTOMIA EN-
NAKKOLUULOJA, MUTTA MYÖS PALJON AJATUKSIA SIITÄ, MITEN NIIHIN TULISI TARTTUA. TÄMÄN-
KALTAISEN AJATUSTYÖN TEKEMINEN EI AINA OLE HELPPOA, MUTTA TAATUSTI SE ON KANNATTA-
VAA!
PEILIIN KATSOMISEN PAIKKA.
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TUOMO PELTONEN:

SYDÄNKYLÄN KUULUMISIA

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen uudet jä-
tehuoltomääräykset on lausunta kierroksella alu-
een kunnissa. Jätehuoltomääräykset ovat jätela-
kia ja asetusta tarkentavia määräyksiä. Jätehuol-
tomääräykset velvoittavat kaikkia kuntalaisia, kiin-
teistöjen omistajia ja soveltavin osin muita toimijoi-
ta. Määräysten on suunniteltu tulevan voimaan
1.3.2015.

Uutena näihin määräyksiin on lisätty pykälät
asumisessa syntyvistä sako- ja umpikaivolietteistä
sekä kuljetusyrityksiä koskeva pykälä tietojen toi-
mittamisesta jätteenkuljetusreksiteriin. Rekisterin
avulla seurataan ja valvotaan jätehuollon toteutu-
mista ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä on luettavissa
Kymen jätelautakunnan internet sivuilta:
- Yhteisastian eli kimpan käyttäjille tulee varata
loppujäteastiatilavuutta vähintään seuraavasti: va-
kituiselle kotitaloudelle 70 litraa ja vapaa-ajan
asunnolle 30 litraa neljän viikon ajanjaksolle.
- Kaikilla kiinteistöillä tulee olla loppujätteen kerää-
miseen tarkoitettu jäteastia.
- Haminassa ja Virolahdella on voimassa kiinteis-
tön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiin-
teistön haltija vastaa jätteenkuljetuksesta sopimal-
la asiasta jätehuoltorekisteriin merkityn yrityksen
kanssa.
- Asemakaava-alueen ulkopuolella saa avopolttaa
käsittelemätöntä puutavaraa, kuivia risuja ja oksia
sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttö-
miä ja polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja
hakkuutähteitä. Sydänkylässä on Klamilan seu-
dun osayleiskaava, joka on alempi kaava kuin ase-
makaava, jolloin polttaminen on sallittua. Polttami-
nen ei saa aiheuttaa naapurustolle tai ympäristölle
savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.
- Käsin siirrettävä jäteastia saa täytettynä painaa
enintään 60 kg.
- Lisäjätteen säkki saa painaa enintään 15 kg.
- Jäteastia tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
- Kiinteistölle vievän ajoväylän tulee kantaa jäteau-
ton paino ja olla riittävän väljä. Mikäli ei ole sovel-
tuvaa paikkaa on selvitettävä keräyspaikan perus-
tamismahdollisuudet kiinteistön välittömään lähei-
syyteen. Keräyspaikan perustamiseen vaaditaan
maanomistajan suostumus.
- Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitet-

tava niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin
etäisyydelle astiasta.
- Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna
varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä
tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi
jätteenkuljetuksessa.
- Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräyspai-
kan kunnosta, puhtaudesta, lumiaurauksesta ja
liukkauden torjunnasta.
- Saostussäiliöistä, pienpuhdistamoista ja muista
vastaavista säiliöistä on liete poistettava tarvittaes-
sa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
- Jätteenkuljettajan on luovutettava kiinteistöittäin
ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot jätelauta-
kunnalle vähintään kerran vuodessa.
- Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jäte-
huoltorekisteriin merkitylle toimijalle. Lietteen
omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamat-
ta seuraavia poikkeuksia: liete on kiinteässä muo-
dossa, määrä on vähäinen, alle 50 litraa vuodessa.
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää
lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai hallin-
nassa olevalle pellolle. Liete on käsiteltävä säädös-
ten mukaisella tavalla.
- Jätevesilietteitä ei saa levittää metsään tai muual-
le maastoon.
- Yleisötilaisuuksien jätehuollosta vastaa järjestäjä.
Yli 500 henkilön tilaisuudesta on ilmoitettava kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yli 5000
henkilön yleisötilaisuudesta (Silakkamarkkinat)
on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä
se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vii-
meistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
- Kymen jätelautakunta voi päätöksellään myön-
tää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudatta-
misesta.
- Jätelautakunnan toimintasuunnitelmassa 2015
on esitys kuljetusjärjestelmäpäätöksistä kunnittain
sako- ja umpikaivolietteen sekä laadultaan siihen
verrattavaa jätettä koskien.
- Kymenlaakson jätehuoltoviranomainen Kouvo-
lassa tekee 1.3.2015-1.3.2016 välillä jätehuoltore-
kisterin kaikille kiinteistöille. Pienemmän riesan
tienä pitäisin virallisen jätteenkujetusyrityksen
suorittamaa tyhjennysten, jolloin asiat kirjautuisi-
vat olevan kunnossa tyhjennysten osalta.

Tuomo Peltola

TULEVAT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
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SYDÄNKYLÄN VPK
Sydänkylän VPK:n vuosikokous pidettiin VPK:n talol-
la 14.11.2014 alkaen klo 17.00. Aluksi muistettiin
hiljaisella hetkellä edesmennyttä puheenjohtaja Jart-
ti Malmia. Käsiteltiin vuosikokousasiat, uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Tuomo Peltola, varapuheen-
johtajaksi valittiin Martti Pekkola ja sihteeriksi Heli
Kyötikki.

Peltola hoitaa juoksevat asiat ja laskut. Pekkola

hoitaa talon ja astioiden vuokrauksen sekä avaimet.
Kyötikki ja Eila Kärki suunnittelivat talolle talkoita
alkukesälle, siivousta, pesua, pientä kunnostusta
yms. Sihteeri päättää päivän ja hoitaa ilmoitukset.

VPK:N talous on tiukalla, rahaa on vain muuta-
ma satanen, joten avustuksia ja ansaintamahdolli-
suuksia mietitään. Toimikauden pituudeksi päätet-
tiin neljä vuotta 2014-2017.

Tuomo Peltola

Olin perjantai-iltana 17.10. kyntämässä Paskultan itä-
länsi suuntaista sarkaa, kun metsästä tuli saran pääs-
sä olevalle heinämaalle ruokailemaan ylivuotinen uros-
puolinen hirven mullikka. Vartin kuluttua tuli naarashir-
vi vasan kanssa samalle saralle ruokailemaan. Kynsin
sarkaa ja seurailin kuinka hirvet noin 30-40 metrin
päässä ruokailivat traktorista välittämättä.

Siitä ilta hämärtyi ja yhtäkkiä urosmullikka hölk-
käsi metsään. Metsästä saapui iso hirvisonni, kiersi
naaraan ja meni peräpuolelle päällään naarasta kyh-
nyttämään. Kynsin sarkaa hirviä kohti ja hämärästä
johtuen räppäsin työvalot päälle. Hirvet seisoivat pai-
koillaan hetken, kunnes naarashirvi lähti kävelemään
sarkaa myöten pimeyteen. Uros seurasi lerppu heiluen
perässä kuin narusta vedettynä pimeyteen uutta hait-
taeläintä tekemään. Hirvien kiima-aika on syyskuussa.
Ellei homma onnistu niin naaras tulee seuraavassa
kuussa uudelleen kiimaan, joten pariskunnan uusin-
nasta oli kyse.

Riistantutkija Kaarlo Nygrenin mukaan sonnit al-
kavat syyskuussa seurailla lehmiä haistellen niiden jäl-
kiä. Tutkiessaan lehmän virtsausjälkiä sonni saa tieto-
ja lehmän hormonaalisesta tilasta. Lehmä pyrkii osal-
taan vahvistamaan hajujälkiään virtsaamalla pitkin ta-
kajalkojaan. Lehmän varsinainen kiima kestää vain
noin vuorokauden, jolloin hedelmöityksen pitäisi ta-
pahtua. Hirvi kantaa kahdeksan kuukautta vasoen
normaalisti toukokuun alkupuolella. Saa nähdä ilmes-
tyykö uusijoille Paskultaan pieni vasa kesäkuun puoli-
välissä.

Lauantaina 18. päivänä iltapäivällä olin kyntä-
mässä Paskultan pitkiä sarkoja etelästä pohjoiseen,
kun viereiselle saralle tuli sama uroshirvi seisomaan.
Seurasi traktorin työskentelyä jonkin aikaa paikallaan
seisten. Olin tulossa hirveä kohti, joten aloin heilutta-
maan traktorin kauhaa puskukisaa varten. Kisa ei kel-
vannut vaan hirvi hyppäsi ojan yli ja meni Veijon istu-
tettuun kuusikkoon ruokailemaan. Ilmeisesti hirvi mie-
lensä pahoitti, kun jäi metsän reunaan seuraamaan
traktorin työskentelyä useammaksi tunniksi.

Sydänkylän jahdin jälkeiseksi kannaksi arvioimme pai-
kallisen Koukilla asuvan alkuasukkaan haju, jälki, nä-
kö ja kuulohavaintojen perusteella 15-16 hirveä. Ensi
talvena on odotettavissa läntiselle Virolahdelle ja itäi-
selle Vehkalahdelle mittavia hirvituhoja. Tavoite Viro-
lahdella jahdin jälkeiseksi hirvikannaksi on 2,8 hirveä
1000 hehtaaria kohti. Sydänkylän hirvikanta on tavoit-

teeseen nähden kaksinkertainen yli 6 hirveä 1000 heh-
taaria kohti. Voin vain todeta Virolahden riistanhoitoyh-
distyksen johtokunnan hirvikannan määrityksen lupia
haettaessa pahasti virheelliseksi. Toki täytyy aina
muistaa, että metsästäjät haluaisivat pitää suurempaa
hirvikantaa ja maanomistajat pienempää. Toinen ryh-
mä saa edut ja toinen maksaa kulut.

Marras-joulukuulla hirvistä noin puolet muuttaa
talvilaidunmaille uudentien pohjoispuolelle. Kanta on
kaksinkertainen, joten Lelu -Kattilainen välillä on odo-
tettavissa hirvivahinkoja. Toivoa sopii näin joulun alla,
ettei kukaan tutun perheenjäsen loukkaannu tai kuole
hirvikolarissa 7-tiellä.

Tuomo Peltola

SARKAA, HIRVIÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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MERVI HYPPÄNEN:

KAUPUNGINJOHTAJAN AAMUKAHVIT
KYLÄLÄISILLE

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on viime keväänä
aloittanut vuoropuhelun Haminan kylien kanssa kutsu-
malla haminalaisia kylätoimikuntien/asukasyhdistys-
ten toimijoita aamukahville raatihuoneelle.

Aamukahvitilaisuus oli toisen kerran syyskuun
24. päivä ja paikalle tuli silloin kahdeksan eri kylän
edustajaa. Rannantaikaa väki ry oli kutsuttu mukaan
ja allekirjoittanut osallistui tilaisuuteen. Valitettavasti
muita Haminan itäpuolisten kylien edustajia ei paikalla
ollut. Tilaisuuden aluksi Hannu Muhonen tiedusteli ky-
lien kuulumisia ja kertoi Haminan ajankohtaisia asioi-
ta: talous (budjetti), sote, organisaatiouudistus, elinkei-
no-asiat.

Tilaisuuteen oli kutsuttu rakennustarkastaja Ari Brusila
kertomaan rakennusasioista. Hän kertoi Rakennusval-
vonnan toimintaideana olevan valvoa valmistuneita
kaavoja ja huolehtia siitä, että tulee terveellisiä ja tur-
vallisia, kaupunkikuvaan sopivia kauniita rakennuksia.
Rakennusvalvontaan on lähiaikoina tullut iso muutos:
rakennustarkastaja ei ole enää se, joka rakennustyö-
mailla valvoo vaan rakentajalla tulee olla ammattitai-
toisia suunnittelijoita ja rakentajia, jotka tekevät yhteis-
työtä rakennusvalvonnan kanssa.

Rakentamiseen liittyy kaavoitukseen liittyviä on-
gelmia sillä kaavoissa ei ole aina huomioitu tavoitteel-
lista rakentamista. Rakentamisen luvitus on keino, jolla
rakentamista edesautetaan.

Tilaisuudessa oli mahdollista esittää Ari Brusilal-
le kysymyksiä rakentamisesta. Alla vastauksia esille
nousseisiin kysymyksiin:

•Haja-asutusalueilla on perusrakennusoikeus ja raken-
tamisessa edellytetään ympäristöön soveltuvaa raken-
tamista. Haja-asutusalueilla ei hirveästi ole ongelmia,
lähinnä kysytään, millä materiaalilla tehdään julkisivu.
Tilan rajat määräävät rakentamisen.
•Rakennusvalvonta tekee lakiin perustuvia päätöksiä.
Rakentamisessakin tulee esille perustuslailliset ongel-
mat.
•Kesäasuntojen muuttamisessa asunnoiksi käytetään
harkintaa. Merkitystä on sillä, millä alueella loma-asun-
to sijaitsee. Kaavoittaja katsoo asiaa aina laajempana
kokonaisuutena.
•Haja-asutusalueella hoidetaan jätevesien puhdistusta
suunniteltaessa on tärkeintä ottaa huomioon lähellä
olevat vesikaivot.
•Jos alue on merkitty MU:ksi, alue on rakentamiseen
soveltumaton alue. Ainoa tie rakentamiseen on kaava-
muutos.
•Mäntlahden valmisteilla oleva yleiskaava ei rajaa tä-
män hetkistä rakentamista mitenkään.
•Rakennuslupia on elokuun loppuun mennessä myön-
netty 10% vähemmän kuin viime vuonna, mutta neliöi-
tä on ollut enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna
on luvitettu 15 omakotitaloa, mikä on enemmän kuin
Kotkassa. Haminassa ei ole olemassa selkeitä rakenta-
misen trendejä. Ehkä omakotitalorakentajat hakevat
energiatehokkuutta ja kosteudenhallintaa. Maalämpö

laitetaan nykyisin 90% omakotitaloista. Kerrostalojen
maalämpöön siirtyminen alkoi kolme vuotta sitten ja
nyt melkein kaikki keskustan kerrostalot ovat siirty-
neet siihen.

Ari Brusilan esityksen jälkeen keskusteltiin kaupungin-
geodeetti Sami Suoknuutin johdolla tonttiaisoista. Hän
kertoi Haminassa olevan tällä hetkellä myynnissä noin
200 omakotitaloa. Yksi syy siihen, miksi talot eivät
mene kaupaksi on kuulemma vanhojen asuntojen liian
korkeat hinnat.

Tilaisuuden osallistujia kiinnosti kaupungin
maanhankintapolitiikka. Haminassa maanhankintara-
hat ovat Sami Suoknuutin mukaan melko suppeita ja
yksittäisten maiden osto ja etuosto-oikeuden käyttö ei-
vät ole järkevää maapolitiikkaa. Kaupunki omistaa
kuitenkin vähän maata joissakin kylissä ja on luovut-
tanut muutaman vuoden sisällä noin 3-4 rakennus-
paikkaa, joista kahdessa paikassa ei vielä ole taloa
pystyssä. Muutamat kylät ovat laittaneet kotisivuilleen
tonttiasiamiehen yhteystiedot sekä tiedon siitä, minkä
verran kaupungin tontteja alueelta löytyy.
- Tämä on hyvä asia, sillä kylältä löytyy paras asian-
tuntemus, joka on saatavilla ja monesti myös lyhyellä
aikavarauksella, kiitteli Sami Suoknuutti ja lisäsi: -Kau-
punki kaipaakin Haminan kylien tonttiasiamiesten tie-
toja, jolloin voi kehottaa tonttia kyselevää henkilöä ot-
tamaan yhteyttä asiamieheen.

Sami Suoknuutti ehdotti myös, että kylissä kan-
nattaisi miettiä myytävien talojen markkinointia. Ky-
läyhdistys tms. voisi olla apuna ja kylien kotisivuilta
olisi hyvä löytyä lista myynnissä olevista kiinteistöistä
ja tonteista. Myyntitilanteissa tontin myymistä saattaa
haitata epävarmuus rakennusluvasta. Näissä tilanteis-
sa Sami Suoknuutti kehotti kaupan osapuolia tule-
maan Rakennusvirastoon juttelemaan asiasta.

Tilaisuuden osanottajat olivat kiinnostuneita siitä
onko erillisiä kyläkaavoitushankkeita vireillä. Sami
Suoknuutti vastasi, että lainsäädäntö estää tämmöiset
hankkeet, sillä ei ole olemassa riittävän kevyttä kaa-
voitusjärjestelmää. Hänen mukaansa kyseinen ongel-
ma on lähes kaikissa maamme kunnissa.

Osallistujat pohtivat myös sitä, että kannattaisi-
ko Haminassa panostaa niille alueille, jotka ovat veto-
voimaisia ja houkuttelevat asukkaita myös muista
kunnista.

Kokouksen lopuksi Antero Lääti kertoi Yksityistie-
asioista. Valitettavasti ajanpuutteen vuoksi hänen mie-
lenkiintoinen aiheensa esittely jäi lyhyeksi. Seuraava
kokous sovittiin pidettäväksi 4.2.2015 klo 9.00. Silloin
käsitellään mm. postiasioita, haja-asutusalueiden osoi-
tejärjestelmä sekä kotiin tuotavia palveluja (perustur-
van Palvelut). Tilaisuuteen kutsutaan myös Postin
edustaja.

Mervi Hyppänen
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ILKKA AHMAVAARA:

TARVITAANKO VUOROVAIKUTTEISTA
NETTISIVUA KYLILLÄ ?

Mäntlahti-Rakila-Pyötsaari sivusto toimi sa-
manlaisella periaatteella kuin Rannantaikaa
lehtikin: kuka tahansa voi kirjoittaa ja jul-
kaista kuvia sivustolla, ylläpitäjillä ei ole mi-
tään muuta toimituksellista linjaa, kuin pi-
tää sivusto teknisesti kunnossa ja vapaana
haittaohjelmista. Sivuston käyttäjät ovat si-
vuston sisällöntuottajia, ja heistä riippuu
kuinka kiinnostavaksi ja vilkkaaksi sivusto
sitten muodostuu. Näkyvyyttä sivustolla
saa luonnollisesti eniten se, joka on aktiivi-
sin.

Sivustolla on myös kiinteitä tietosivuja (oi-
kealla oleva valikko mustin painonapein),
joihin kaikilla käyttäjillä ei ole automaattista
pääsyä, vaan niitä päivitetään vähän kuin
Wikipediaa pyrkien varmistaan siellä ole-
vien tietojen oikeellisuus. Ylläpidolle voi lä-
hettää tietoja tietosivuille haluttavista muu-
toksista tai sitten aivan uusiakin artikkelei-
ta. Myös ylläpito-oikeuksia on mahdollista
saada, jos on innokas ja taitaa WordPress
alustan käsittelyn senverran hyvin, ettei va-
hingossa sekoita sivustoa. Koulutustilai-
suuksia on järjestetty Kymenlaakson kylä-
portaalin toimesta ja järjestetään varmasti
jatkossakin. Pieniä opintotilaisuuksia voi-
daan tarvittaessa järjestää myös Rantaitu-
valla, ilmaiseksi.

Sivustolla voi myös pitää omaa henkilökoh-
taista blogia, josta esimerkkimielessä alle-
kirjoittaneen ”Risuparran sanomat” blogi.
Vuoden alusta Sanna Poelman on luvannut

aloittaa oman bloginsa ja tervetuloa vaan
rohkeasti kaikki halukkaat blogistit! Etusi-
vulle voisi sitten laittaa vaikkapa selkeän
blogivalikon profiilikuvineen, esimerkiksi.

Kirjoittaa voi myös yleiseen asukasblogiin,
jos ei halua omaa blogia pitää. Kirjoittami-
nen sivuille edellyttää Kymenlaakson kylä-
portaalin käyttäjäksi rekisteröitymistä, mikä
on helpompaa kuin vaikkapa Facebookin
rekisteröityminen, eikä kyläportaali utele
kaikenmaailman henkilökohtaisia tietojasi,
kuten Facebook, eikä myöskään Faceboo-
kin tavoin jakele tietoja käyttäytymisestäsi
kolmansille osapuolille. Ainoastaan henki-
löllisyyden aitous varmistetaan väärinkäy-
tösten estämiseksi. Tämän jälkeen pääset
muokkausnäkymään sisään omalla salasa-
nalla, luomaan omia sivujasi.

Kommentoimaan sivuilla jo olevia artikke-
leita sen sijaan pääsee suoraan kirjatumatta
ja myös anonyymisti, mutta esimerkiksi kir-
joitusvirheitä , tai muuta jo julkaistussa si-
sällössä olevaa ei pääse enää jälkikäteen
korjaamaan kuin sisään kirjautuneena.

Pidämme pienen opetustilaisuuden Rantai-
tuvalla niin Sannalle kuin muillekin haluk-
kaille, ja siitä ilmoitetaan missäpä muualla-
kaan kuin asianomaisella nerttisivustolla:
mantlahti.fi

Ilkka Ahmavaara

Kerrataanpa vielä internetissä olevat sivus-
tot Haminan itäpuolisista rantakylistä:

mantlahti.com
- Mäntlahden osakaskunnan ylläpitämä si-

vusto, ei vuorovaikutteisuutta. Mukaan on
kylän toimijoista otettu Voimistelu- ja urhei-
luseura Mäntlahden Rannanpojat, Mäntlah-
den erämiehet, Mäntlahden kyläkirjatoimi-
kunta, sekä Sulo Mäkelä seura. (Ei tiedä
Rannantaikaa väen olemassaolosta.)

www.pyotsaari.com
- Pyötsaaren osakaskunnan sivusto, ei vuo-

rovaikutteisuutta. Ainoa Pyötsaarelaisten yl-
läpitämä internetsivusto. (Ei tiedä Rannan-
taikaa väen olemassaolosta.)

mantlahti.fi
- Kymenlaakson kyläportaalin alasivusto,

ainoa alueen vuorovaikutteinen sivusto.
Vastuu yhdistyksenä Rannantaikaa väki ry.
Mukaan on otettu kaikki halukkaat Rakilan,
Mäntlahden ja Pyötsaaren alueilta kesä-
asukkaita myöten. Myös Vilniemeä suunni-
tellaan mukaan kutsuttavaksi.

www.rantai.fi.
- Rannantaikaa väki ry:n, Rantaituvan sää-

aseman, Kylä maailmassa festivaalien ja
Rannantaikaa lehden sivusto, ei vuorovai-
kutteinen. Sivustoon on tarkoitus lisätä vuo-
rovaikutteiset osiot keväällä 2015, kunhan
ne ensin opitaan sinne rakentamaan.

ANTERO LÄÄTIN KOKOUKSESSA ESITTÄMIÄ LUKUJA HAMINAN YKSITYISTEISTÄ

Järjestäytyneitä tiekuntia 209 kpl
Näiden teiden yhteispituus 473 km
Kaupungin kunnossapitoavustusta saavia tiekuntia 117 kpl
Näiden teiden yhteispituus 224 km
Kaupungin avustuksen ehdot:
tiekunta on järjestäytynyt
tien varrella on vähintään kaksi vakituista asuntoa
avustusta saa siihen asti mihin viimeinen pysyvä asunto käyttää tietä
muu erityinen painava syy

Tiet on jaettu liikenteellisen merkityksen perusteella viiteen luokkaan, joissa kunnossapitoavus-
tus:

Kp- luokka 1 645 euroa/km
Kp- luokka 2 550 euroa/km
Kp- luokka 3 460 euroa/km
Kp- luokka 4 370 euroa/km
Kp- luokka 5 270 euroa/km

Tekninen lautakunta päättää avustuksen piiriin ottamisesta sekä kp-luokasta.
Korjausavustukset myönnetään tapauskohtaisesti. Edellytetään, että tiekunta hakee myös valtio-
navustusta, jos sitä on mahdollista saada.
Isoja korjaushankkeita varten on valtuusto myöntänyt lisämäärärahaa. Nämä ovat olleet pääosin
siltoja.
Lisäksi tekninen toimi on tehnyt suunnittelua ja töiden valvontaa, joka on katettu normaalisti
palkkamenoina.
Tämän vuoden talousarvio:
hallintomenot 3 100 euroa
kunnossapitoavustukset 120 000 euroa
Taipaleen yt:n sillan suunnittelu 93 000 euroa
korjausavustukset 236 100 euroa
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Klamilan koululla vietettiin Nenäpäivähulinapäivä 7.11. Myös päiväkoti oli
menossa mukana. Illan huipensi koulun disco aina iltakahdeksaan saak-
ka. Päivässä oli niin kirpparia, kahviota, tehtäviä, kasvomaalausta kuin
iloista nenäpäivämeinkinkiäkin...

Päivän ohjelmassa klo 9.45-15.30 oli • kasvomaalauspiste • kirpputori •
askartelupiste • kahvio • Onnenpyöräarpajaiset
Illalla oli koulun disco klo 17-20 Vanhempainyhdistyksen järjestämänä
oman koulun oppilaille.

Päivän järjestelyistä vastasivat yhdessä koulun oppilaskunta ja vanhem-
painyhdistys, sekä koko koulun väki. Myös seurakunta osallistui päivään
tuoden Pressan katit -orkesterin konsertin koululle heti aamulla yhdeksäl-
tä.

Rahaa kerättiin tapahtumalla niin lasten luokkaretkeen kuin Nenä-
päivän avustuskohteisiinkin.

Lehtemme sai koululaisilta roppakaupalla kirjoituksia ja kuvia, jotka täyt-
tävät tämän aukeaman, seuraavalla aukeamalla oppilas Jan R:n Wordillä
tekemän taittosuunnitelman mukaan toteutettu sivu. Teksit ovat sellaise-
naan niin kuin oppilaat ne tekivät.

(IA)

KLAMILAN KOULULAISET:

VIETETTIIN NENÄPÄIVÄÄ !

NENÄPÄIVÄTAPAHTUMASSA

Meidän koululla oli nenäpäivätapahtuma pe 7.11.
Siellä esiintyi Pressan katit, joita oli koko koulu katsomassa.
Lisäksi esitystä oli katsomassa esikoulu ja päiväkoti.
Esitys alkoi klo 9 ja kesti melkein kymmeneen.
Pressan katit lauloivat ja soittivat meille ja niillä oli mukana savukone,
joka oli kiva. Sitten ne antoivat meille saippuakuplia.Pressan katteina
oli Miska ja Rontti.

Tekijä: Ida 5lk.

KLAMILAN KOULUN NENÄPÄIVÄ TAPAHTUMA!

haastattelussa: Hermanni

Mikä oli parasta Nenäpäivä tapahtumassa?
Hermanni kertoo, että Pressan katit konsertti oli hauska ja kiva! Ja kun
kirppis pöydiltä löytyi kiva paita.

Haasttelijat Roope Tuutti ja Oona suni 6lk

Varoja kerättiin päivän mittaan myös
kirpputorilla.

Vanhempainyhdistyksen kahvio päivällä.

Roope ja nenä.

Juhlaväkeä.

Riemukasta nenäpäivää!
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NENÄPÄIVÄTAPAHTUMASSA

Meidän koululla oli nenäpäivätapahtuma pe 7.11.
Siellä esiintyi Pressan katit, jotka oli koko koulu

KLAMILAN KOULULLA OLI NENÄ-
PÄIVÄTAPAHTUMA 7.11.

Siellä oli kasvomaalausta. Kasvomaalaus alkoi aa-
mulla ja loppui noin kello 12:00.
Kasvomaalaajat olivat todella taitavia ja valintoja oli
jonkun verran esimerkiksi aurinko.

Saara Rokka
Askartelupiste.

Illan Discoilua.Annin kasvomaalaus.

Vanhempainyhdistyksen puffetti Discossa.

Pressan Katit aamulla koululla.

Emilia pääsi sooloesitykseen.
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Tämä sivu on Klamilan koululaisen, Jan R:n Wordillä tekemän taittosuunnitelman mukaan toteutettu sivu.



Klamilankoulun näytelmäkerho
aloitti toimintansa 8.9. syyskuussa.
Ryhmä kokoontuu Klamilan uuden
upean koulun liikuntasalissa kerran
viikossa. Ohjaajana toimii teatteri-
ilmaisun ohjaaja Päivi Hyle. Ensim-
mäinen ryhmän esitys on nähtävis-
sä Klamilankoulun joulujuhlassa to
11.12. Yhdeksän innokasta näytte-
lijää "Etsii joulurauhaa" koulun
muun juhlaohjelman ohessa.

Nuoret ovat lisäksi omatoimisesti
luoneet esityksen lopussa nähtä-
vään tanssiin hienon koreografian,
jonka myös itse esittävät. Haluam-
me kiittää Klamilankoulua täydelli-
sestä harjoitus- sekä esitystilasta ja
siitä, että kyseinen kerho on keksit-
ty perustaa. Jouluiset kiitokset
myös opettajille ja muulle koulun
henkilökunnalle hyvästä yhteis-
työstä syksyllä 2014.

KIITOS! JA RAUHALLISTA JOU-
LUA KAIKILLE! T:

Päivi Hyle & Klamilan

näytelmäkerholaiset
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PÄIVI HYLE:

KLAMILAN KOULUN
NÄYTELMÄKERHO

NÄYTELMÄN HENKILÖT:
Leena Hanna Varjakoski
Maija Oili Kinnunen
Kaisa Mandi Kinnunen
Musiikki Emilia Peltoheimo

mukanaan Lotta Malm
Huoli / Kiire Joni Tolsa
Markkinatalous Vilma Villi
Muoti Lotta Malm
Telkkarinorja Kukka Järvenkylä
Valo/Ilo/Lämpö Oona Suni

VALOKUVAT: ANNI ARENIUS
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Muutama vuosi sitten innostuin Beatles-yhtyeen laulus-
ta We Can Work It Out vuodelta 1965. Laulu On Paul
Mc Cartneyn tekemä ja kertoo siitä, kuinka mies yrit-
tää saada naisen pyörtämään päätöksensä lopettaa
seurustelu.

Laulu tuli mieleeni, kun jouduin samanlaiseen ti-
lanteeseen. Voisiko ongelma olla yleisempi - mikä ta-
hansa välien rikkoontuminen.

Paulin suhde näyttelijä Jane Asheriin oli katkolla.
Asher halusi lopettaa ja panostaa näyttelemiseen.
Kaikkien Beatles-laulujen tarinoiden taustat selvittänyt
Steve Turner kertoo, että Paul optimistisena henkilönä
yritti puhumalla saada naisen toimimaan mielensä mu-
kaan. John Lennonia asia huvitti, ja hän lisäsi riimin,
että elämä on lyhyt tappelua varten.

Juttelin laulusta silloisen työkaverini kanssa.
Ajattelin, että We Can Work It Out kertoi ongelmanrat-
kaisusta yhteisesti puhuen, kysyen ja kuunnellen. Uu-
delleen kuuntelemalla huomasin, että se kertoo ratkai-
susta vain mieslaulajan kannalta. Nyt aloin miettiä, pi-
täisikö tarina kirjoittaa uudelleen niin, että molempien
kanta tulisi jotenkin esiin. Laulussa ei ole yhtään nai-
sen repliikkiä, että niin.

Kokeilin sitä, ja tällainen siitä tuli.

Yritä nähdä meidät minun kannaltani
En haluasi toistaa, mutta mennään tosiasioi-
hiin
Kerro miten itse näet suhteemme, kerro
On se vaara, että rakkautemme loppuu

Me voidaan selvittää tää
Jos halutaan

Yhdessä

Pysähdyn nyt ta kuuntelen mitä puhut
Sanot, että sinun on mentävä nyt eteenpäin, ja
se on totta
Pyydän, kuuntele mitä sanon
Me voidaan selvittää tämä nyt tai, pelkään, sa-
noa heippa

Me voidaan työstää
Tää juttu

Elämä on liian lyhyt tällaiseen, rakas
Epävarmuuteen ja haahuiluun
Minusta meidän pitää jakaa kokemuksemme
Siksi kysyn uudestaan

Etkö halua katsoa juttua minun vinkkelistäni
Aika kyllä kertoo lopulta kuka oli väärässä,
mutta kuunteleeko silloin kukaan
Mietin mitä sinä tässä näet
Tämä voi loppua liian äkkiä

Me voidaan ratkaista ja sopia tää
Jos haluat

Me voidaan sopia tää
Minä odotan

Kun tarinan kertojia on vain yksi, voin vaikuttaa kirjoit-
tamalla vain hänen kertomukseensa. Koko juttu jää va-
jaaksi. Sen tiedon varassa usein toimimme. Ja elämän
oppimiseen kuluu yleensä ihmisikä.

Erkki Kupari

KLAMILAN IERIKKA:

SELVITETÄÄN TÄÄ HETI

Anita Ahmavaaran maalaus vuodelta 1975 (muunnettu
mustavalkoiseksi).
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SYKSY

Pilvet vyöryy tummuu maa
Väsynyt on luonto, hiljaa huokaa
Ei näy valoa, talvi huutaa tuloaan.
Miks on syksy saapunut taas.
Luoja tietää, sit en käy arvamaan.

Veli-Matti Kouki

ODOTUS

Myrsky kun käy
laivaa ei näy
aallokko vaahtoaa.

Rannalla vielä
jossakin siellä
ihmiset odottaa.

Pimeys koittaa
väsymys voittaa
joku jo nukahtaa.

Kaukana vielä
sumussa siellä
valo jo liikahtaa.

Ihmiset nousevat
rannalle tulevat
katse jo tähyää.

Valo vain laajenee
laiva kun lähenee
odotus täyttyä saa.

Vappu Harjumaaskola
OODI KESÄLLE

Tuuli liplattaa, meri huokaa,
havahtuu rannalla
tuo puun alla makaava runoilija
ja kiireestä kantapäähän
taas nukahtaa.

Ilkka Ahmavaara

VAPPU HARJUMAASKOLA,
VELI-MATTI KOUKI,
ILKKA AHMAVAARA

RUNOJA SYKSYYN

VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN, MÄNTLAHDEN RANTAMAISEMAA MARRASKUUN LOPUILLA 201 4



ILKKA AHMAVAARA:

VALISTUKSEN HENKI 2000 -LUVULLA

”..nykyisin on tapana saada näyttämään kaikki siltä,
että kaiken takana on ilmastonmuutos. Ennen se oli
nainen.” –Juha Föhr, Sään takaa blogi (Foreca
11.10.2014)

Kaikki mitä me kuulemme kriiseistä maailmalla on po-
liittista retoriikkaa aina. Todellisuus on retoriikan taka-
na piilossa, oli sitten kyse Ukrainasta, Lähi-idästä, ta-
louslamasta, ilmastokatastrofista tai vaikkapa Suomen
viimeisistä sodista.

Tavallisilla kansalaisilla ei ole käytettävissään niitä tie-
toja, joiden pohjalta valtioiden/joukkojen johtajat reto-
riikkansa rakentavat. Kysymys on ikiaikaisesta ja yhä
jatkuvasta suurten joukkojen manipuloinnin kierteestä.

Vasta ajan myötä historian tutkimuksen kautta saa-
daan tietää mitä on oikeasti ehkä tapahtunut, tämäkin
vie useita sukupolvia. Esimerkiksi naapurustostani löy-
tyy vielä ihmisiä, jotka ihannoivat vuoden 1918 Kajaa-
nin Sissien toimintaa, vaikka historian tutkimus on jo
viimeistään 90-luvulla vahvistanut tuon joukkion suorit-
taneen pääasiassa nykyään (ja myös jo silloin) laitto-
mia oman maan kansalaisten telotuksia ja ryöstöjä,
joihin osallisuuttaan mm. Urho Kekkonen katui syvästi
koko elämänsä ajan.

Jatkuvan kriisin vallitessa (kuten globaalissa maail-
massa) ei kuitenkaan historiaa voida tutkia avoimesti
sen sekoittuessa ajankohtaiseen retoriseen totuuteen.
Jos rauha on edellytys historiallisten totuuksien selvit-
tämiselle, ei ihmiskunnalla tunnu olevan siihen aikaa.
Retoriikan luomat mielikuvat ovat helpompia omaksua
kuin vaikeasti tavoiteltavat tosiasiat. Mitä suurempi krii-
si, sitä varmemmat ovat mielipiteet itse kullakin sen
syistä ja syyllisistä.

”Ainoa keino suurten ihmisjoukkojen käytöksen muut-
tamiseksi on luoda helposti tajuttava ympäristöuskon-
to, jonka kautta ihmiset uskovat johtajiinsa liikoja kyse-
lemättä. Asioiden selvittäminen tieteelliseltä pohjalta
on liian monimutkaista.” Robert (Bob) Hunter 1971,
Greenpeacen perustajajäsen.

Sää on perinteisesti ollut kriisivapaa alue, siitä ollaan
voitu puhua leppoisasti kinastellen vaikeinakin aikoina
mielenpiristykseksi, vaan eipä enää. Don Quiote on vii-
mein älynnyt liittoutua tuulimyllyjen kanssa ja johtaa
nyt kaikkien maailman tiedemiesten kanssa joukko-
jaan pahaa hiilidioksidipeikkoa päin myllyjen sapelit
heiluen.

Kuinka Don Quiote älysi, miten hän viimein eksyi valis-
tuksen vuosisadalle pimeältä keskiajaltaan on arvoitus,
johon vastauksen tietänee taannoinen ympäristöminis-

terimme Niinistö julistaessaan medialle vihreän liik-
keen edustavan Valistuksen ajan poliitiikkaa. Ei enää
sotaan Jumalan puolesta vaan Valistuksen!

”Tutkijat kertovat meille faktat. Minä uskon valistunee-
seen politiikkaan ja tutkijat sanovat, että hiilidioksidin
nousu ilmakehässä tulee nostamaan alailmakehän
lämpötilaa pitkällä aikavälillä vähintään neljä astetta,
jollei ryhdytä poliittisiin toimenpiteisiin. Olen valistusa-
jan kasvatteja. Jos tiede sanoo jotain, toimin poliitikko-
na sen pohjalta. En keksi itse totuuksia, painottaa Nii-
nistö Ylen A-studion haastattelussa.” (Yle uutiset Koti-
maa: 29.7.2013 klo 23:31)

Sitten Valistuksen vuosisadan (1700 luvun puolivälistä
alkaen) ei tieteen nimissä olekaan huuhaata esitetty
niin paljon kuin vasta 2000-luvulla, mutta tätä ei minis-
teri varmaankaan tarkoittanut. Valistuksen ajan tieteel-
linen läpimurto perustui Newtonin fysiikkaan, josta län-
simainen tiede on sittemmin edennyt aivan toisiin ta-
soihin (kvanttifysiikka, suhteellisuusteoria). Newtonin
aikana innostuttiin ajattelemaan, että mikä tahansa il-
miö voidaan matemaattisesti mallintaa niin, että sen
mennyt ja tuleva kehitys voidaan tarkasti laskea (vrt il-
mastomallinnus nykyään).

Syntyi tungos tieteellisen tiedon alttarille, keksit-
tiin mitä mielikuvituksellisempia tieteellisiä teorioita,
joiden pohjalta syntyi uusia kansanliikkeitä ja poliittisia
ideologioita. Vähän samoin kuin ympäristöliikkeiden
”tieteellinen” maailman pelastaminen nykyään. Rans-
kalainen matemaatikko Ivar Ekeland kirjoittaa kirjas-
saan Ennakoimattoman matematiikka (Le calcul,
l’imprévu, 1984.): ”Tässä ilmapiirissä kehittyi valistuk-
sen vuosisadan filosofia ja syntyi monta poliittista ja
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Mitattu lämpötila ei ole seurannut mallinnuksia. Mitattuja
lämpötiloja edustaa kuvassa RSS ja UAH satelliittien mit-
taukset, muu hajanainen käppyrästo 44:n ilmastomallin tu-
loksia. Kuva on Roy Spencerin, tunnetun yhdysvaltalaisen
klimatologin sivuilta http://www.drroyspencer.com/.



yhteiskunnallista oppisuuntaa, joita meillä nykyisin on-
kin enemmän kuin riittävästi. Ja juuri tällä vuosisadal-
la tuli tavaksi selittää asioita ymmärtämättä niitä.”

Ei tarvitse kun vilkuilla päivälehtien otsikoita,
huomaa joka päivä mitä ällistyttävämpiä tieteen tutki-
mustuloksia, joilla ei tieteen kannalta kuitenkaan ole
mitään olennaista arvoa (korvavalo, homeopatia, val-
taosa ilmastouutisista, ihmelääkkeet syöpään yms).
Surkuhupaisia ilmiöitä on myös se, että tiedettä on joi-
denkin tutkijoiden toimesta ryhdytty kiivaasti puolusta-
maan populismin keinoin. Ei tiedettä tarvitse puolustel-
la propagandistisin menetelmin, asia argumenit riittä-
vät. Tieteen nimissä harjoitettava propaganda on tie-
teen maailmalle vierasta ja on itseasiassa sille vahin-
gollista.

On luotu käsite ”denialismi, joka pyrkii kieltämään
luonnontieteen tuloksia samalla, kun se tunnustaa
luonnontieteen ylivertaisen kulttuurisen aseman
matkimalla sen sanastoa ja ulkokohtaisia piirteitä.
Denialistit puhuvat havaintodatan ongelmista tai teo-
rioiden kuvitelluista puutteellisuuksista, ja usein he
kokevat osallistuvansa tieteelliseen dialogiin. Tiedettä
sinänsä ei yleensä epäillä: tieteellinen metodi on
osoittautunut niin tehokkaaksi ja luotettavaksi, että se
otetaan kiistämisenkin lähtökohdaksi.” (kosmologi,
kansalaisaktivisti Syksy Räsänen ja teoreettisen fysii-
kan professori Kari Enqvist, Tieteessä tapahtuu
3/2014). Mitä tästä hölynpölystä pitäisi ajatella? Tie-
teestä keskusteleminen on ilmeisesti mahdotonta muil-
le kuin asiaan salaisen vihkiymyksen saaneille ja tie-
teeseen kuuluva olennainen elementti kritiikki on de-
nialismia?

Asiaa ei auta ollenkaan se, että lähes samaan ai-
kaan Syksy Räsänen hyökkää Helsingin Sanomissa

(5.5.2014) taloustiedettä vastaan ilmastotieteestä tu-
tulla ”denialistien” väitteellä artikkelissaan Talouspoli-
tiikkamme perustuu uskomuksiin: ”..on paljon havain-
toja, johon vertaamalla voitaisiin hylätä mallit, joiden
ennusteet ovat väärin. Vastaavasti oikeaan osuneisiin
malleihin, niiden teoreettisiin lähtökohtiin ja niitä esittä-
neisiin henkilöihin pitäisi suhtautua vakavammin. Näin
ei kuitenkaan tehdä.”

Räsänen päättää artikkelinsa ponnekkaasti: ”Ku-
kaan täysjärkinen ei rakentaisi lentokonetta sellaisten
ilman virtausta kuvaavien mallien pohjalle, jotka tiede-
tään vääriksi. Kuinka verrattoman paljon vastuutto-
mampaa onkaan perustaa miljoonien ihmisten hyvin-
vointiin vaikuttavat päätökset katastrofaalisen virheelli-
siksi osoittautuneisiin teorioihin?”

Tähän toteamukseen on hyvä päättää myös tä-
mä kirjoitus.

Ilkka Ahmavaara

2010 2012 2014

Talvivaaran osakekurssi. Näin voi käydä, jos toiminta perus-
tetaan virheellisten mallinnusten varaan. Kuvan lähde:
http://www.talvivaara.com/sijoittajat/osake.jpg
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KYLÄLÄISTEN TIEDONJULKISTAMISPALKINTO
RANNANTAIKAA LEHDELLE
Heinäkuussa astelimme Mervin kanssa
Museotietä hieman epämääräisin ajatuk-
sin Antsa ja Arja Iljin-Laineitten taloa
kohden. Olimme saaneet kutsun osallis-
tua Mäntlahden ja lähikylien tuulivoiman
vastustajien jonkinlaiseen juhlaan ja tie-
simme, että paikalla olisi myös kieltei-
sesti lehteemme ja koko yhdistyksemme
toimintaan suhtautuvia ihmisiä, mutta
päätimme kuitenkin edes käydä juhla-
paikalla.

Ennakkoluulomme osoittautui melko
pian paikanpäällä turhaksi. Väkeä oli ke-
rääntynyt yhteen toistakymmentä, myös
joitakin lehteemme aktiivisesti kirjoitta-
neita, joita en ollut koskaan aiemmin ta-
vannut. Ympäristöväki piti ikään kuin
välitilipäätös juhlaa Tuulivoiman vastai-
sessa kampanjassa, jonka Arto Tauria
juhlapuheessaan totesi olevan välietapis-
sa, josta on hyvä jatkaa työtä tilanteen
ratkaisuun saakka. Tauria kertoi kam-
panjan eri vaiheista ja tapahtumista, se-
kä muisti kiitoksilla kampanjaan aktiivi-
sesti osallistuneilta kyläläisiä ja kesä-
asukkaita, myös lehtemme sai kiitosta
monipuolisesta tiedottamisesta asian
suhteen.

Ilta sujui rennosti vilkkaan keskustelun

ja ihanien kylmäsavulohileipien (Antsan
itsensä savustamien), sekä shampanjan
siivittämänä. Oli todella hauskaa kokea
vapautunutta ja korkealentoista keskus-
telua kyläläisten ja kesäasukkaiden
kanssa, puheenvuorojen tulvaa, jota ei
kahlinnut pelko väärien tai jotakuta ken-
ties loukkaavien ajatusten esittämisestä.
Ilta humahti yöhön riemukkaasti ja huo-
maamatta.

Juhlaväellä oli kuitenkin tarjolla vielä
varsinainen yllätys pitojen päätteeksi:
Arja Iljin-Laine kohottautui puhumaan ja
juhlavin sanakääntein kertoi aktivistien
päättäneen antaa Rannantaikaa –lehdel-
le tiedonjulkistamispalkinnon Tuulivoi-
ma-hankkeita koskevasta tiedottamises-
ta. Ilman lehteämme tieto Harvajan tuuli-
voimala hankkeesta ei olisi tullut kylä-
läisten tietoon niin nopeasti. Meille ojen-
nettiin juhlavasti tiedonjulkistamispalkin-
non symboleina kaksi pulloa shampan-
jaa ja kylmäsavustettu lohi.

Todettakoon tähän vielä kerran, että leh-
temme toimitus ei ole itse ottanut tuuli-
voiman puolesta tai vastaan mitään kan-
taa, mutta olemme pyrkineet tiedotta-
maan näin tärkeästä hankkeesta mah-
dollisimman monipuolisesti. Kenties joi-

denkin kyläläisten niskoja kuumotti pal-
kinnon jaon aikana, mutta vastalauseita
ei tullut. Meille oli todella vapauttavaa
saada näin konkreettinen ja selkeä todis-
tus siitä, etteivät kaikki kyläläiset mieles-
sään suinkaan rinnasta meitä lehden te-
kijöitä Risto Muurmannin tavoin valelää-
käreihin (RT/Jouluextra 2011).

En muista koskaan kävelleeni Museotie-
tä pitkin niin taianomaisessa tunnelmas-
sa kuin palatessamme juhlasta vaaleas-
sa kesäyössä kotiin päin. Ilmassa soi ih-
meelliset onnelliset kellot ympärilläm-
me, ja kotiin päästyäni kirjoitin tunnel-
man ylös runoksi (jonka liitin Oodeja
sikermään viime numerossa), olisinpa
voinut ottaa myös valokuvan siitä sa-
dunomaisesta maisemasta. Kiitos!

Kuullostaa ihan siltä kuin kellot
soisivat onnea,
soisivat onnelliset kellot
onnea suvaiten,
eivät suitsisi onnea,
suvaitsisivat
onnea maan äärestä ääreen
ja soisivat
onnen.

Ilkka Ahmavaara
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ERKKI KUPARI JA VELI-MATTI KOUKI:

KLAMILA KARTOILLA

Klamilalaista sukua oleva toimittaja ja yhteiskun-
tavaikuttaja Jyrki Haikonen kertoi 8.11. Klamilan
kirkossa mitä kartat kertovat Virolahden Klamilan
paikasta historiassa.

Olutsillan tilaisuudessa Jyrki Haikonen näyt-
ti mm. Museovirastosta kaivamiaan karttoja Ruot-
sin vallan ajalta nykypäivään. Klamilan seutu
esiintyy vanhoissa kartoissa nimillä Kallfjärd, Sy-
dänkylä ja Klamila.

Koukin kylä oli karttamerkintöjen mukaan
yksi vanhoista asuinpaikoita. Se syntyi rannalta
jonkin verran sisämaahan päin, meren ja meren-
lahteen virtaavan puron takia. Puro toi juomavet-
tä, meri mahdollisti liikkumisen ja tarjosi kalastus-
mahdollisuuden. Suojainen paikka antoi myös tar-
vittaessa metsän suojan rosvoilta.

Sen jälkeen asutus laajeni nykyiseen Sydän-
kylään, jonka päätaajama nykyinen Klamila on.
Vanhoja asuinpaikkoja ovat mm. Malmi, Kippari,
Häppilä, Länsikylä ja Tinkanen. Alun perin kaikki
kylän nimet olivat Ruotsin kielisiä.

Koukin vanhan kylän paikka on sittemmin
hylätty ja nykyinen asutus on muutama sata met-
riä vanhaa etelämpänä. Puro virtaa edelleen Sy-
dänkylän peltojen poikki Klamilan lahteen.

Vanhimmat asukkaat ovat tulleet oletettavas-
ti Ruotsin maakunnista, Hämeestä ja Karjalasta.
Kartta- tai muita tietoja vanhimmista asuinpaikois-
ta ei ole.

Suuri rantatie Turusta tai Tukholmasta Vii-
puriin ja sittemmin Pietariin, teki Klamilasta palve-
luiden kauppapaikan.

Nyt Klamilan satama ja sinne kehittyvät pal-
velut ovat tärkein ikkuna tulevaisuuteen. Se on
Suomen itäisin huviveneiden palvelusatama ja
merkittävä purjehduskohde.

Sataman kehittäminen tuo työtä ja tulevai-
suuden Klamilan kansainväliselle kehitykselle. Sen
avittamiseksi tarvitaan uudelta moottoritieltä uusi
suora tieyhteys kylään.

Erkki Kupari ja Veli-Matti Kouki

Klamilan kirkon kaunis kirkkosali täyttyi jälleen, kotiseudun historiasta kiinnostuneista kyläläisistä. VALOKUVA: JOUKO TOMPURI
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Yllä: Jyrki Haikonen, Alpo Lommi, Eila Leikkonen, Matti
Leikkonen ja Raimo Paronen tutkivat vanhoja karttoja.

Vasemmalla:. Illan esitelmöitsija Jyrki Haikonen

Esillä oli muunmuassa Ruotsin ajan Kymenkartanon läänin kartta 1600 luvulta. VALOKUVA: ERKKI KUPARI

VALOKUVA: ERKKI KUPARI

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI

VALOKUVA: JOUKO TOMPURI
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SUSANNA KORPELA:

MÄNTLAHDEN HIRVIJAHTI 2014

Mäntlahdessa hirvenmetsästys aloitettiin lauan-
taina 4. lokakuuta. Kaatoluvat oli saatu kahdelle
isolle ja kahdelle vasalle.

Ensimmäisenä kaatui iso hirvi, jonka ampui Ja-
ni Sakki. Tämä hirvi jäi myös historiaan, sillä se
oli ensimmäinen Toivolan uudessa monitoimira-
kennuksessa nyljetty. Jahdin edetessä nurin
saatiin myös kolme vasaa (yhden ison luvalla
saa ampua kaksi vasaa).

Näin ollen tätä kirjoitettaessa saamatta on vielä
yksi vasa, joten jahti jatkuu 15.marraskuuta ja
sitä voidaan jatkaa vuoden loppuun asti niin
kauan kunnes luvat täyttyvät.

Perinteisiä hirvipeijaisia vietettiin Toivolassa lau-
antaina 08.11.2014 kyläläisten, metsästysseu-
ran jäsenien ja maanvuokraajien kesken.

Susanna Korpela

Mestarikokit Veli Myyryläinen ja Juha Tynnilä.

Toivola 8.11.2014

Marja Taari laittelemassa kahvipöytää. Muina emäntinä toimivat
Irma Myyryläinen ja Maie Kollum, joka oli myös leiponut kuvan
kakun.

Toivolan ensimmäisen hirven ampuja Jani Sakki sekä
nylkymiehet Janne Yrjönen ja Jarkko Korpela. Kuvasta
puuttuu Matti Seppälä. (Kuva: Tapani Korpela).

Pöytäkin oli koristeltu teeman mukaisesti.

VALOKUVA: SUSANNA KORPELA

VALOKUVA: SUSANNA KORPELA

VALOKUVAT: SUSANNA KORPELA

VALOKUVA: TAPANI KORPELA



Joskus lokakuussa 2007 Lidlistä löytyi
halpa ulkolämpömittari, jossa oli vuo-
rokauden muisti äärilämpötiloista. Os-
tin sen koekäyttöön, jahka sillä voisi pi-
tää lämpötilapäiväkirjaa päivien keski-
lämpötiloista. Tuo koekäyttö sitten jat-
kui aina tähän vuoteen saakka, mitä
siitä tulee, vajaa kahdeksan vuotta päi-
vittäisten lämpötilojen ylöskirjausta.
Kirjaukset tein tietysti tietokoneelle, ja
kun tilastoa kertyy tietokoneelle, täytyy
niistä tehdä kaavioita, ja kun on hieno-
ja kaavioita, täytyy ne tietysti laittaa
mahdollisimman ajantasaisesti in-
ternettiin. Näin syntyi sitten Rannantai-
kaa väki ry:n sivuille jatkuvasti huoles-
tuttavasti paisuva osasto lämpötilada-
taa, se, mikä ei mahtunut Rannantai-
kaa lehteen ,ja jonka määrää jo pelkäs-
tään lehdessä ainakin Risto Muurman
paheksui (RT1/2012).

Olin siis huomaamattani mennyt nai-
misiin lämpömittarini kanssa, ennen
puoltayötä piti minun aina olla paikalla
merkkaamassa lukemat ylös, jotta mit-
taukseni täyttäisi tieteen vaatimukset.
Jos olin yli päivän reissussa, piti minun
hankkia joku tuttava käymään luke-
massa mittarilukemat. Avioliitto 24 tun-
nin lämpömittarin kanssa on sitovampi
kuin minkään valtakunnan muu avio-
liitto. Toisaalta tieteellinen intohimo piti
suhdetta yllä, ja toisaalta se, että luo-
tettavaan pitemmällä muistilla toimi-
vaan mittariin olisi tarvittu enemmän
rahaa.

Vettä virtasi siis liki kahdeksan vuotta,
ennen kuin ratkaisu avioliiton laventa-
miseen kypsyi toiminnaksi mielessäni.
Koko tuo aika on ollut opiskelua, var-
sinkin taulukkolaskennan, tilastotieteen
ja ilmatieteen perusteitten opiskelua
omin päin. Lisämausteena on tietysti
ollut internetin opiskelu, sen html- ja
muiden kielien ymmärtäminen ja hyö-
dyntäminen. Kaikelle tälle itseopiskelul-
le on antanut hyvän toimintaympäris-

tön Rannantaikaa väki ry, Haminan
alueella kun ei koulutusta näihin taitoi-
hin juurikaan ole löytynyt ainakaan pit-
käaikaistyöttömille, meille yhteiskun-
nan pohjasakan ainesosille.

Irti päivittäisestä sidonnaisuudesta mit-
tariin! Ryhdyin siis selaamaan erilaisten
ns. sääasemien tarjontaa kaupoissa to-
sitarkoituksella, ja päädyin halvimpaan
mahdolliseen, joka ei vaikuttanut mök-
keilijälle suunnitellulta leikkakalulta.
160 euroa oli suuri investointi, mutta
alun pettymyksen jälkeen sain sääase-
mani lopulta aikalailla hyvin toimi-
maan.

Viehättävästi ranskalaisen (kaikki rans-
kalainen on viehättävää) LaCrosse WS
2355 asemani kokoonpanoon kuuluu
mittalaitteet tuulen, kosteuden, ilman-
paineen, lämpötilan ja sademäärään
mittaukseen, sekä sisätiloissa oleva
keskusyksikkö, jonka voi kytkeä tieto-
koneeseen. Lisäksi mukana tuli tietoko-
neohjelma, joka osoittautui peräti kel-
vottomaksi vakavasti otettavaan mit-
tausdatan käsittelyyn. Mittarit sinänsä
näyttivät toimivan moitteettomasti.
Muutaman päivän ajan näytti jo siltä,
että aseman tehokas hyötykäyttö jää
vähäiseksi, mutta lopulta löysin usean
hutin jälkeen toimivan ilmaisen sääso-
velluksen, joka osasi lukea myös hank-
kimani aseman dataa, nimeltään Cu-
mulus, avoimen lähdekoodin ohjelma,
erinomainen suorastaan (suosittelen).

Ongelmaksi kuitenkin osoittautui sää-
aseman keskusyksikön muistin pie-
nuus, se kykenee tallentamaan vain
noin 12 tuntia dataa (5min välein), jon-
ka jälkeen mittaustiedot häviävät muis-
tin täytyttyä. Avuksi siis tarvittiin tieto-
kone, joka on jatkuvasti päällä tallenta-
massa dataa ups laitteen suojaamana
sähkökatkoilta. Minulla on vanhoja ko-
neita (ns. it-jätettä) haalittuna jonkin-
verran, ja siinä sitten menikin viikko
parikin kun elvyttelin niistä yhden tar-
koitukseen sopivaksi.

Tässä kerrottavaksi liian monimutkais-
ten niin raudan kuin softankin säätely-
jen jälkeen on tilanne se, että Cumulus
ohjelma toimii itsenäisesti noin 50W
virtaa kuluttavalla tietokoneella yötä-
päivää lähettäen automaattisesti ftp
siirrolla nettisivuille viiden minuutin vä-
lein sääaseman keskusyksiköltä hake-
mansa ajantasaiset mittaustulokset
kaikkien nähtäväksi. Niitä voi seurata
Rantaituvan sääaseman sivuilla osoit-
teessa www.rantai.fi/ilmaasema. Kuu-

kaudessa virrankulutus on noin 1kwh
lisää talon kokonaiskulutukseen (15-
25kwh), mikä on aika kohtuullista eikä
aiheuta talousongelmia. Sixpack olutta
vähemmän kuukaudessa on ihan sie-
dettävissä, ja sitä paitsi terveellistäkin.

Aseman sivuilla on lisäksi ainakin vuo-
den jatkuva Ilmatieteen laitoksen Ha-
minan lämpöennusteiden todentumi-
sen seuranta Mäntlahden mitattujen
lämpötilojen suhteen, sekä ajantasai-
nen globaalin ilmastonmuutoksen seu-
ranta merkittävimpien tutkimuslaitos-
ten ajantasaisten grafiikoiden avulla.
Myös Suomen ilmastonmuutosta ku-
vaavia päivittyviä kaavioita on tarkoitus
lisätä, sitten kun niitä internetistä yli-
päätään joskus löytyy.

Ilkka Ahmavaara
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ILKKA AHMAVAARA:

SÄÄ-ASEMA MÄNTLAHDESTA
AJANTASAISESTI - www.rantai.fi

Tuulimittarin korkeus toistai-
seksi vain 6,5 m. Standardi on
vähintään 10 metriä.

Et olisi havaittavissa
ellet liikkuisi samalla tavoin
kuin olet,
niin kuin ennustamaton aistittava sää:
aina vähän eritavoin
kuin ennen
loistaa aurinko sisältäsi, hän,
joka yksin näkee
Sinun silmiesi lävitse kaiken.
Kun tulet minuun,
olen kotona.

Huudelkaa mistä huutelettekin, mutta olen tullut siihen tulokseen, että

runous ja sää kertovat kaiken sen mitä elämässä on tietämisen arvoista.

VALOKUVA: ILKKAAHMAVAARA



KLAMILAN
KYLÄKIRKKO
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Torstaina
25.12.

Klo 10.00
Joulukirkko

KLAMILAN KYLÄTUPA RONKULI JOULUN ALLA
Kylätuvalla voi maksaa nyt myös pankkikortilla, saimme marraskuun
alussa pankkikorttipäätteen.

Kylätupa palvelee joulun alla ti-pe 10-17.
Olemme avoinna myös kahtena viikonloppuna la 13.12 ja su 14.12 sekä
la 20.12 ja su 21.12. klo 12-16.
Jouluviikolla olemme avoinna myös maanataina 22.12. klo 10-17
ja vielä aatonaattona ti 23.12. klo 10-17.

Kylätupa on suljettu joulun ja loppiaisen välillä eli ke 24.12- 6.1.2015
Loppiaisen jälkeen palvelemme taas normaalisti ti-pe 10-17

Klamilan kesätorilla järjestetään joulutori la 13.12. klo 14-17
myytävänä mm. paikallisten yhdistysten leivonnaisia ja jouluruokia.

KULTTUURIKAHVILA
KUULOLLA 11.12.

Kuvakaappaus www.rantai.fi sivustolta.

TOIMINNALLINEN POPUP NUKKETEATTERIKESKUS

Vilniemen Urheilutalolla
Sunnuntaina 1.2.2015.

Luvassa on Nukketeatteri
Vekkulikettu, erilaisia työpajoja ja

muuta hauskaa.

Järjestäjinä Vilniemen koulun
vanhempaintoimikunta, Vilniemen Yritys ja Martat

sekä Rannantaikaa väki ry.

PERINTEISET
MRP:N

PIKKUJOULU-
JUHLAT

TOIVOLASSA
LAUANTAINA 13.12

KLO 18.00
ALKAEN.

SIMONMÄENTIEN

LENTOPALLO JATKUU

SISÄTILOISSA

TALVEN YLI!

Lentopalloa
Vilniemen

Urheilutalolla
torstaisin

klo 18.00-20.00

KIITOS

kaikille 60-vuotisjuh-
lissani 25.10.2014
mukana olleille,
merkkipäiväni muu-
toin huomioineille
sekä juhlien järjeste-
lyihin osallistuneille.

Hyvän ruoan, laulun
ja tanssin sekä teat-
terin siivittämänä on
hyvä jatkaa seuraa-
ville vuosikymmenil-
le.

Tapani Korpela


