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Erinomaista Joulun aikaa ja Uutta Vuotta !
Tule Joulu kultainen, sanotaan laulussakin. 
Pimeän vuodenajan kunniaksi julkaisem-
me ensikertaa värinpainoksen lehdestäm-
me, sanokaamme vaikka että "Golden edi-
tion". Väreihin ei lehti ole kuitenkaan siirty-
mässä, väripainanta on yhä kallista, joten 
mustavalkoisena jatketaan.

Ajankohtaiseen tuulimyllyhankkeeseen eivät ky-
lien asukkaat intoutuneet antamaan palautetta 
Kymenlaakson liitolle, ehkä ihmiset eivät pysy-

neet virkamiesten harvinaisessa vauhdissa mu-
kana? Tiettävästi vain yksi palaute on tehty ja se 
on toimitettu myös lehteemme julkaistavaksi (vie-
reinen sivu).

Tämän numeron ilmestyessä ovat useimmat pik-
kujoulut kylillä vietetty, niistä voi toimittaa jutut ku-
vineen helmikuun numeroon. Mutta nyt jauha-
koot mieltemme tuulimyllyt Joulurauhaa. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yanika on kansainvalinen sirkus- ja tulitaiteilija. Hän 
on esiintynyt vuodesta 2005 monenlaisissa tapahtu-
missa. kuten festivaalit, sirkukset ja yksityistilaisuudet 
Suomessa ja ulkomailla. Hän on esiintynyt Sirkus Fin-
landiassa, Varietee Magicassa ja voitti Fire Battles Ma-
laysian Champion 2011 kilpailun. 

Uuden Vuoden tulishow sisaltää temppuilua tulipoilla, 
tulihulavanteella tanssia ja erikoisefektejä!

Maaginen tulishow on lumoava esitys, joka tuo tulista 
tunnelmaa vuoden tärkeimpään juhlaan!

Mississipin suistoalueella New Orleansissa syntyi 
1900 luvun aluilla saundi, joka valloitti maailman. 
1800 luvun orjien musiikkiperinnöstä syntyivät mm. 
"ragtime" ja "dixieland", joita voi pitää modernin 
jazzin perustoina. Tunnetuin monimuotoisen suisto-
maan musiikin lipunkantaja lienee Louis Armstrong. 
"What a wonderful world."

Kotkalais-haminalainen 
Steam orkesteri tuo sy-
vän etelän tunnelman 
talviseen juhlaamme.

• Ville Tolvanen 
piano ja laulu

• Ville Welin
rummut ja laulu

• Jonne Virtanen
basso

TULITAIDETTA JA NEW ORLEANSIN RYTMEJÄ TALVIYÖSSÄ

Risto Muurman kiittää edelliseen lukijakom-
menttiinsa liittyneistä vastineista. Tästä lukija-
kommentista on kuitenkin satiiri kaukana, sil-
lä….

Edelleen tuntuu harmittavasti vallitsevan 12 
vuotta julkaistun Rannantaikaa-lehden ja yli 
90 vuotta toimineen, kylässä lähes instituutiok-
si muodostuneen voimistelu- ja urheiluseura 
Mäntlahden Rannanpojat ry:n välillä piikitte-
lyn ilmapiiri. – Siitä todisteena on lehden 
4/2011 takasivulla oleva torso ilmoitus Ran-
nanpoikien pikkujoulusta. Yhdellä puhelinsoi-
tolla tuokin ilmoitus olisi saanut lihaa luiden 
ympärille. Varsinkin kun lehden toimitussihtee-
rillä oli tieto pikkujoulun ajankohdasta ja pik-
kujoulussa esitettävästä Kyläteatteri Marmu-
tin ohjelmaosuudesta.

Jos yhteistyö ei toimi, niin hyvä periaatehan 
on vaihtaa aika-ajoin johtohenkilöt, molem-

missa organisaatioissa. Sehän tiedetään, et-
tä korvaamattomia henkilöitä ei ole. Todetta-
koon selvyyden vuoksi, että itse en havittele 
päätoimittajaksi enkä urheiluseuran puheen-
johtajaksi.

Lehden lukijana tulee vaikutelma, että Ran-
nantaikaa -lehti haluaa esiintyä Mäntlah-
den ja yleisemmin koko kaakonrannan puo-
lestapuhujana, jopa besserwisserinä. Näitä-
kin tarvitaan. Lehden asiantuntijapohja vai-
kuttaa kuitenkin aika kapoiselta ja heppoi-
selta. Voisiko harkita lehden taustaorgani-
saatioksi ja asiantuntijaelimeksi eräänlaista 
toimitusneuvostoa, joka muodostettaisiin eri 
kylien tai kylän yhdistysten nimeämistä edus-
tajista. Tällöin lehti edustaisi nykyistä parem-
min yleistä kansalaismielipidettä ja myös de-
mokratia toteutuisi.

Nykyiselläänhän lehti ei pitäydy olemaan 

vain eri juttujen julkaisualusta, vaan esittää 
omia kommenttejaan, pirullisiakin, itse otta-
massaan asiantuntijaroolissa.

Toivottavasti valtakunnasta valelääkärit saa-
daan paljastettua ja lopettamaan toimintan-
sa. Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
2012 itse kullekin säädylle !

Risto Muurman

MONIMUOTOISTA KYLÄKULTTUURIA TARVITAAN, SAMOIN RAKENTAVAA JA YHTEISTYÖKYKYISTÄ LEHTEÄ

RISTO HYVÄ

Tuskinpa mitään toimitusneuvostoa tarvi-
taan, jos halutaan lehteen toisenlaista ja 
asiantuntevampaa sisältöä: ei tarvitse kuin 
tuottaa sitä niin se julkaistaan.

Torsoja ilmoituksia on lehdessäm-
me ollut aina, lisämaininnalla "seuraa tolp-
pailmoituksia". Tässä oli vielä lisäksi mainittu 
mantlahti.com sivustokin.

Ilkka Ahmavaara
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19.11.2011
Kymenlaakson liitto
Asia: Energiamaakuntakaavan luonnos -
palaute
2101 HARVAJANNIEMEN POHJOISOSA, VI-
ROLAHTI-HAMINA

TUULIVOIMALAHANKE KESKELLE MUSEO-
TIETÄ JA KYLÄYHTEISÖJÄ?

Todella täytyy ihmetellä, miten yleensä-
kin on voitu laittaa paperille niin järjen-
vastainen suunnitelma kuin nyt luonnok-
sessa edelleen mukana oleva Museo-
tien eteläpuolella oleva Harvajannie-
meä koskeva tuulipuistohanke.

Luonnoksen Maankäyttö-osuudessakin 
on jo itsessään perusteltu alueen merki-
tys valtakunnallisena, historiallisena kult-
tuuriympäristönä. Nyt puhutaan tämän 
alueen raiskausyrityksestä. Mitkä ovat to-
delliset perustelut juuri tämän alueen 
saamiseksi täyteen tuulivoimaloita, niitä 
ei ole missään järkevästi perusteltu. Sopi-
via alueita koko maakuntakaavan alu-
eella on jo nyt tarpeeksi eli valinnanva-
raa luulisi olevan ilman tätäkin aluetta. 
Suunnitteluratkaisun ”supistaminen ja 
yleispiirteistäminen” tuntuvat todella hu-
moristisilta, jollaisia ne eivät kuitenkaan 
tosiasiassa ole järkevästi ajattelevien 
mielestä.  Muut perustelut alueen sopi-
mattomuudelle tuulivoimalakäyttöön on 
suunnittelija tai suunnittelijat jo itsekin kir-
janneet luonnokseen, joten niitä on tur-
ha tässä enää toistaa. Sijoitussuunnitel-
maa luettaessa pistää silmään erityises-
ti se, että mikään listatuista selkeistä hait-
tavaikutuksista ei ole tuulivoimaselvityk-
sen mukaan huomattava tai tuulipuis-
ton toteutukselle esteenä. Miksi haittavai-
kutuksia sitten tutkitaan, ellei niistä mi-
tään lopulta oteta vakavasti lopullisessa 
päätöksenteossa? Tai ei ehkä ole tarkoi-
tuskaan tuoda todellisia haittoja esille, 

kun jonkun ryhmän päähänpinttymänä 
on vain toteuttaa tämä hanke. Tietysti on-
han haittojen listaaminen osa hankeval-
misteluprosessia ja rahaa on helppo 
saada esim. ministeriöltä ja kunnilta sel-
vitystyötä varten mittavan konsulttityön ra-
hoittamiseksi. Nyt suurin kysymysmerkki 
onkin, miksi kyseinen alue 2101 on edel-
leen luonnoksessa mukana? Miksi juuri 
tälle alueelle pitää nyt vaikka väkisin ja 
kulttuuria ja luontoa tuhoamalla saada 
valtava tuulivoimala-alue pystyyn. Asia 
vaikuttaa niin ihmeelliseltä ja perusteetto-
malta, että julkinen keskustelu ja asian 
esilletuominen esim. valtakunnallisen 
median kautta saattaa olla tarpeen. Mui-
takin asumattomia, kaatopaikka-alueita 
syrjäseuduilla löytyy varmasti myös Ky-
menlaaksosta tuulivoimalle ja joissa tuu-
liolosuhteet ovat tarkoitukseen sopivat.

Itselleni ja monelle muulle kanssa-asu-
jalle alueella ja jopa pääkaupunkiseu-
dulta asiaa katsottuna on myös suuri ih-
metyksen aihe se, että Cursor ja alueen 
päättäjät ovat mukana tukemassa täl-
laista oman alueensa ja maakuntansa 
luonnon tuhoamista. Eikö sen sijaan 
maakunnallisesti pitäisi yrittää etsiä vaih-
toehtoisia elinkeino- ja työllistämismuoto-
ja esimerkiksi Venäjän matkailun lisää-
miseksi Museotien kautta. Sehän on 
meille kaikille todellinen kultakimpale oi-
kealla tavalla toteutettuna. Tuulimyllyt ra-
kennettaisiin siis sinne, missä ne olisi-
vat paremmin paikallaan ja kauniit, kult-
tuuriympäristöämme edustavat alueet 
käytettäisiin sellaisen toiminnan kehittä-
miseen ja työllistämiseen, mikä taas nii-
hin paremmin sopii. Ei liene vaikeaa ym-
märtää.

Tuulivoimaloiden käyttöaste ja hyötysuh-
de ovat edelleen suuri kysymysmerkki, 
tästä on ollut useita todella hyviä mielipi-
dekirjoituksia alueen lehdissäkin. Tuulivoi-

malatuotanto eli tuulivoimaa varten tar-
vittavan ”raudan” tuotanto työllistämis-
vaikutuksineen on tervetullutta etenkin 
Kymenlaaksoon. Se ei kuitenkaan saa 
tarkoittaa sitä, että sillä aikaa kun asiak-
kaita etsitään muista maista vientiä var-
ten, käytetään kaunista omaa luon-
toamme sijaiskärsijänä ja tupataan se 
täyteen tuulimyllyjä välittämättä yhtään 
siitä, miltä lopputulos näyttää.  Eikä ky-
symys ole pelkästään itse tuulimyllyistä, 
vaikka ne ovatkin asian näkyvin, rumin 
ja konkreettisin puoli. Tuulivoimaloiden 
rakentamisen välittömänä seurauksena 
on huoltoalueiden ja – teiden rakenta-
minen, joka sekin tuo jo paljon tuhoa 
arvokkaille alueillemme merenranta-
asutuksen lähialueilla. Emme usko, että 
meistä kukaan haluaa nähdä silmis-
sään noita ”raatoja” vuosien perästä, 
kun Cursorin, Haminan Energian tai jon-
kun muun toimijan alkuinnostus on 
laantunut tai liiketoiminta on osoittautu-
nut kannattamattomaksi.  Nyt tulisi pää-
töksentekijöiden pitää silmät auki ja 
ymmärtää, mitä vallalla oleva kestävä 
kehitys todella tarkoittaa.

Tuulivoimaloiden rakentaminen Museo-
tien molemmin puolin, keskelle kau-
neinta merenrantaympäristöä ja idylli-
siä kyliä ja vapaa-ajan saaristoasumis-
ta pitää ehdottomasti kieltää. Tuulimylly-
jen rakentaminen vie alueen kehityksen 
täysin päinvastaiseen suuntaan, se on 
ainutkertainen, huonosti suunniteltu ja 
peruuttamaton päätös ja aikaansaa lo-
pullisen luonnon tuhon – tämä ei saa 
missään tapauksessa tapahtua.

Tuulivoima on hyvä juttu, jos se raken-
netaan oikeaan paikkaan – ei keskelle 
kauneinta kulttuuri-Suomea.

Maarit ja Timo Miettinen
Mäntlahti

TUULIVOIMALAHANKE KESKELLE MUSEOTIETÄ JA KYLÄYHTEISÖJÄ?

MIETTISTEN PALAUTE KYMENLAAKSON LIITOLLE:



Se oli jotain aikaa ennen joulua, kun isä sanoi minulle, että leivo-
taanko piparkakkutalo. Minä innostuin kovasti, ja kohta sillään 
aloimme taikinan tekoon.

Odotin sitä, että päästään tekemään seiniä, kattoa ja sa-
vupiippua. Sitä piippua minä ihailin aina, kun se oli vinolla katol-
la. Piipussa oli pienet palat, se oli vaikea koota ja helppo syödä.

Asuimme isän kanssa kahden, äiti kuoli, kun olin pieni. Mi-
nä kävin koulua ja isä kaupungissa töissä. Välillä se toi tuliaisia, 
kuten patterilla toimivan leikkiauton. Minäkin sain sitä kokeilla.

Aloimme koota piparitaloa. Kun saimme seinät pystyyn, 
isä sanoi: ”Tehdäänkö sen sisään pienempi talo?” Se kuulosti 
jännältä.

Kaulimme nyt pienempiä paloja taikinasta ja panimme 
uniin. Paistaessa piti varoa, etteivät ne vallan kärvenny.

Sitten aloimme koota sitä pienempää taloa. Minä annoin 
paloja ja isä kokosi. Sitten hän sanoi: ”Tehdäänkö yksi talo vielä 
tämän sisään?” Minä suostuin.

Hetken päästä isä kävi mietteliääksi ja pyysi minua pistä-
mään silmät kiinni. Minä panin. Kun avasin, jatkoimme työtä. 
Leikkasimme taikinasta pieniä koristeellisia palasia, paistoimme 
ja aloimme koota taloa. Siitä tuli hieno.

Kysyin isältä, että missä ne kaksi muuta nyt ovat, joiden si-
sään tämä piti laittaa. Isä näytti kädellä taakseni, ja katsoin sin-
ne. Näin valtavia piparkakkupaloja ja niiden takana pipareista 
tehdyn tornitalon. En ymmärtänyt. Minusta me olimme olleet ko-
ko illan samassa paikassa keittiössä.

Isä ajoi paikalle sähköautolla ja siirsi Meccano-nosturia lä-
hemmäksi. Nyt käsitin miksi hän oli varannut ne esille ennen lei-
pomista. Taitavasti hän siirteli palasia yhteen ja liimasi kiinni so-
kerilla. Hiukan ihmettelen sitä, olivathan osat valtavan kokoisia. 
Minua väsytti ja luin hetken Tintiä.

Isä sanoi minulle, että talo on valmis. Menimme sisään. 
Ovissa oli saranat ja sisällä samat huonekalut ja tavarat kuin 
meillä kotona. Totuin nopeasti kaikkeen enkä ihmetellyt enem-
pää.

Oli jo pimeä. Isä kysyi: ”Mennäänkö katsomaan tähtiä 
kaukoputkella ulos?” Minusta se oli kiva idea ja puin heti lämpi-
mästi päälleni.

Ulkona isä kokosi kaukoputken nopeasti ja suuntasi sen 
taivaalle. Sanoin isälle: ”Minusta olisi hienoa olla avaruuslentäjä 
ja nähdä tähdet läheltä.” Isää nauratti. Hän pyysi minua laitta-
maan silmät kiinni.

Kun avasin ne, olimme korkealla taivaalla ja kiisimme koh-
ti kuuta. Talo oli pieni piste maassa ja katosi sitten kokonaan. 
Meillä ei ollut mitään avaruuspukuja, kun lensimme kovaa vauh-
tia avaruudessa. Sain komeetasta kiinni, ja annoin sen kuljettaa 
minua pitkän ajan.

Isä näytti rannekellosta, että uutiset alkavat ja on aika pa-
lata kotiin. Samassa olin olohuoneen sohvalla. Kädessäni oli voi-
leipä ja lasissa oli maitoa. Sanoin isälle, että oli ollut kiva päivä. 
Hän nyökkäsi.

Ikkre Irapuk

NIIHIN AIKOIHIN KUN ISÄ 

LEIPOI PIPARKAKKUTALON
HAE JOULUTUNNELMA
                     KLAMILASTA !

KYLÄKIRKOSTA JOULUMIELI
• 6.12. ti klo 9 Itsenäisyyspäivän seppelen-

lasku kirkolla
• 14.12. ke klo 19 kauneimmat joululaulut
• 25.12. su klo 08 joulukirkko

KLAMILAN KOULULTA ILOA
• 17.12. la klo 10 alkaen Klamilan koulun 

joulumyyjäiset

KYLÄTUVALTA JOULULAHJAT
• To 1.12. klo 9.30-13.30 
• Pe 2.12. klo 9.30-17.00
• Jouluaukiolot 7.12.-23.12. klo 9.30-17.00 

la-su klo 12-16
• Joulukahvi ja arpajaiset pe 16.12.
• Suljettu  12.12. ja 19.12.
• Kylätupa joululomalla 24.12. - 9.1.2012

AVANNOSTA JOULURAUHA
• Tiistaisin ja perjantaisin klo 17:00 – 20:00

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Toivottaa Rannantaikaa väki ystävineen!


