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Spektaakkelinomainen kesä !

Juhannustulille saanemme jälleen poliitikkojen toimesta 
paljon hauskaa jutunjuurta, mutta tapahtuu sitä muualla-
kin kuin siellä, missä lööpit hehkuvat. Rantakylät alkavat 
ankaran talven jälkeen taas kukkia, ja kesän alku vaikut-
taa ainakin viljelystouhujen ja puutarhan hoidon kannal-
ta parhaalta mahdolliselta. 

Viime heinäkuun kaltaista helleaaltoa tuskin tänä 
vuonna tulee valistuneen arvaukseni mukaan, vaan nor-
maalimpi kesä, mikä pitäisi ihmiset toimeliaampina ja 
kesän festarielämän vilkkaana. Viime vuonnahan kaikki 
loikoilivat jossain varjossa välittämättä raahautua minne-
kään himpun kesäjuhlaan. 

Odotammekin yhdistyksemme Kylä maailmassa 
festarien tukikonserttiin Mäntlahti Rock 23.7 yleisöennätys-
tä tänä vuonna. Varsinainen Kylä maailmassa festari jär-
jestetään vasta ensi vuonna, kun talous saadaan kun-
toon. 

Väkeä ainakin rantakylien metsiin on tulossa kesän mit-
taan, Jukolan viestiin kesäkuussa (ilmoittautuneita jo 16 
000) ja Enduro kisoihin elokuussa, kuinkahan kaikki tän-
ne mahdutaankaan? Elokuun alussa myös vietetään Su-
lo Mäkelä viikko edesmenneen kuvanveistäjän kotikyläs-
sä Mäntlahdessa. Lisäksi Rantaituvalla on karaokeiltoja 
ja elokuvia, Klamilassa markkinoita ja kylätoria.  Tarkem-
mat tapahtumien ajankohdat takasivulla.

KESÄN TIETOPAKETTI

Tähän numeroon on koottu jälleen myös loma-ajan 
asukkaille tärkeitä yhteystietoja kyliltämme, sekä muuta 
ajankohtaista tietoa niin maalla kuin merelläkin liikkujil-
le tiedoksi ja huomioitavaksi. Perinteisesti tämä touko-
kuun numeromme jaetaan myös kaikille Sydänkylän 
osakaskunnan jäsenille osakaskunnan rahoituksella, 
mutta lehden voi myös tilata liittymällä yhdistyksemme 
jäseneksi 10 euroa/vsk tai ilman jäsenyyttä 18 eu-
roa/vsk maksalla rahan pankkitilillemme (kts. toimitustie-
dot) ja ilmoittamalla postiosoitteensa, jonne lehti halu-
taan. Vuosikerta sisältää neljä numeroa toukokuusta 
helmikuuhun.

RANTAKYLIEN MUUSIKOT TAPAAVAT

Klamilan Olutseura on kutsunut kaikki rantakylien muusi-
kot symposiumiin ravintola Sillankorvaan torstaina 9 ke-
säkuuta klo 18 alkaen. Tarkoitus on pohtia elävän musii-
kin tilaa alueella, löytää ratkaisuja mahdollisiin ongel-
miin, sekä tutustua ja tavata toisiamme, saada jonkinlai-
nen käsitys siitä, että missä mennään. 
Soittimet ja kuski mukaan!

               Hyvää kesää kaikille!
Ilkka Ahmavaara

Viime numeroon kirjoitin tällä samalla 
palstalla: "Loppujen lopuksi kevät kuiten-
kin etenee ihan tavanomaisesti asiaan-
kuuluvine katastrofeineen, joista suoma-
laisia ehkä eniten sittenkin koskettaa huh-
tikuiset eduskuntavaalit, joiden tulosta em-
me luonnollisestikaan vielä tiedä." Noh, 

nyt tiedämme, että vaalitulos oli uusi 
asia, eli Jytky, ja sekaisin ainakin poliitti-
nen elämä Suomessa meni, hallitusta ei 
saatane kasaan ennen eduskunnan ke-
sälomia tällä menolla. Oliko vaalien myö-
häistäminen kuukaudella virhe? Äänes-
täjiä toki saatiin lisää, mutta väärä tulos?

Huhtikuun 13 päivänä tuli Soneran 
asentaja viimein korjaamaan Rantai-
tuvan adsl kaistan kuparilangan, jon-
ka oli katkaissut kaatunut puu. Puu 
oli jäänyt konkeloon kahden muun 
puhelinlangan varaan. Asentaja ei 
kuitenkaan poistanut konkeloa, eikä 
edes vetänyt katkennutta lankaam-
me sen ylitse (mikä olisi ollut help-
poa), vaan veti sen kahden muun 
piuhan seuraksi konkeloa kannattele-
maan. 

Oli ajan kysymys, milloin lanka menee 
taas poikki. Laitoin tämän kansikuvamme 
kuvan internettiin julkiseen jakeluun, sekä 
myös opetraattorillemme Kymen puheli-

melle, josta se levisi varsin nopeasti 
myös puhelinlangat omistavalle, ja nii-
den huollosta vastaavalle Soneralle. 

Kolmatta viikkoa oli Soneran konkelon-
kannatus-teknologia toiminut, mutta ku-
van julkaisun jälkeen tuli varsin nopeasti 
uusi asentaja metsään, joka katkaisi kon-
kelon ja kiristi piuhat.

Maamme kuparilankaverkosto on aikoi-
naan verovaroin rakennettu Posti- ja len-
nätinlaitoksen toimesta.. Sonera sai yksi-
tyistämisessä koko verkon, mutta huolen-
pito vaikuttaa välinpitämättömältä. Esi-
merkiksi Rantaituvalla ei langaton verkko 
toimi. Takkuinen on tietoyhteiskunta Suo-
mes, kuten kuvasta näemme.

Ilkka Ahmavaara
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Lehteen tulevat jutut pyydetään toimittamaan lehden 
toimitukseen ilmestymiskuukausien alussa: 
1. helmikuu 2. toukokuu 3. elokuu 4. marraskuu
LÄHETTÄKÄÄ AINEISTONNE LEHTEEMME HYVISSÄ AJOIN!
Ettei juttunne julkaisu jää seuraavaan numeroon.

Asiaa tai ei -  tässä numerossa:
s.2. Pk - Spektaakkeli kesä, Ilkka Ahmavaara

s.2. Infrastruktuuria syrjäkylillä, IA

s.3. Roska päivässä, Mervi Hyppänen

s.4. Sellanen ol' Viipurin reissu, Susanna Korpela

s.6 Turun valtaus, kyläteatteri Marmut ym.

s.7. Runo, Martin Staffan

s.8. Bändiesittelyssä RML, Mirja Haskins

s.9. Rakilan tuulimylly, Mervi H

s.9. Kohti uusia seikkailuja, Sanna Poelman

s.10. Klamilan koulu, Tuomo Peltola

s.11. Kymenlaakson Energiamaakuntakaava, TP

s.12 Kalastuksen valvonta hankaloituu, TP

s.12. Sydänkylän vesiosuuskunnan asiaa, Eilä Kärki

s.13. Kunnanjohtajan tervehdys, Osmo Havuaho

s.13. Kylmin kevät neljään vuoteen, IA

s.14. Mäntlahti-Pyötsaari poimittua, toimitus

s.15. Rakilan kuulumisia, Mervi H

s.16. Älä hättäile, rantakylien yhteysttedot, toimitus

s.17. Sydänkylän osakaskunnan tiedote kalastajille

s.18. Sulo Mäkelä -viikon ohjelma

s.19. Mäntlahtirock 23.7.2011

s.19. Kyhäritie, sarjakuva

s.20. kesäkalenteri ja muita ilmoituksia.

Kiitokset kaikille kirjoittajille, teitä oli tällä kertaa 13. 
Elokuussa uusi numero!

ROSKA PÄIVÄSSÄ !
Roska päivässä on suomalaissyntyinen, toimittaja Tuu-
la-Maria Ahosen yhdessä tyttärensä Ilonan kanssa 
vuonna 2000 perustama kansanliike, joka on viidessä 
vuodessa levinnyt kaikille maailman mantereille. Eteläi-
simmät jäsenet asuvat Argentiinassa ja Australiassa, 
pohjoisimmat Lapissa. Roskaliikkeeseen kuuluu kaikeni-
käisiä ihmisiä alle kouluikäisistä yli 80-vuotiaisiin. Erityi-
sen paljon liikkeessä on mukana koiranomistajia ja 
muita eläinten ystäviä.

Roskaaminen on maailmassa yleinen tapa ja terveiden 
ihmisten maahan heittämien roskien siivoamiseen käyte-
tään paljon verorahojamme. Samaan aikaan sääste-
tään lasten-, sairaiden ja vanhusten hoidossa. Onko pak-
ko olla näin?

On helppoa paheksua roskaavia ihmisiä, mutta 

muuttaako se mitään. Roska päivässä liikkeen jäsenet 
ovat valinneet toisen tavan toimia. He keräävät roskan 
päivässä ja haastavat vähintään yhden tutun mukaan 
keräämän roskan maasta joka päivä ulos mennessään. 
Roskaliike on saanut monen roskaajan kyseenalaista-
maan ja muuttamaan tapojaan.

 Roska päivässä -liikkeen jäsenen ei tarvitse täyt-
tää jäsenlomakkeita eikä maksaa jäsenmaksuja. Riit-
tää, kun kerää roskan päivässä ja kutsuu yhden tutta-
van mukaan toimintaan. Sitoumus on lähinnä sisäinen. 
Yksi ihminen saa aikaan vähän, mutta yhdessä toimien 
saadaan aikaan viihtyisä ja roskaton ympäristö.

"Kukaan ei tee suurempaa erehdystä kuin hän, joka ei tee mi-
tään, koska ajattelee, että voi tehdä vain niin vähän", Edmund 
Burke, filosofi.

"Ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa tapahtu-
van", Mahatma Gandhi, yksi modernin Intian perustajahamois-
ta, väkivallattoman vastarinnan kehittäjä.

Mervi Hyppänen

- SUOMALAINEN INNOVAATIO



Kevään tullessa tuli jälleen ajankohtaiseksi myös Kaa-
konrannan Kyläyhdistyksen järjestämä päivämatka Vii-
puriin, joka nyt toteutettiin lauantaina 7. toukokuuta. 
Omasta edellisestä Viipurinkäynnistäni oli kulunut jo 4 
vuotta, joten odotimme työkaverini Sirpan kanssa ko-
vasti tätä matkaa. Ennakko-odotuksemme ilmeisesti 
kostautuivat, sillä päivästä muodostui kaikkea muuta 
kuin mitä etukäteen kuvittelimme.

Aamu alkoi jo aikaisin, sillä Puolakan bussi tuli hake-
maan meidät ja Mervi Hyppäsen, hänen siskonsa Vau-
lan sekä Jani Hyytiäisen Haminan linja-autoasemalta jo 
klo 6.30. Siitä matka jatkui kohti Mäntlahtea, josta noudet-
tiin mukaan loput 17 lähtijää. Ajomatkan aikana bussin 
TV-ruuduista pystyi seuraamaan suoraa kuvaa edessä 
aukeavasta maisemasta, mikä meistä oli mielenkiintois-
ta katseltavaa. Ennen tullia täytyi bussissa täyttää myös 
pieni lappu nimeltä ”Migration Card” (= Maahanmuutto-
kortti), josta ilmeni mm. maahantulijan tiedot, matkakoh-
de sekä tulo- ja paluuaika. Tätä ei viime käynnilläni vie-
lä ollut.

Suomen tullissa jouduimme käymään näyttämässä pas-
sia, mutta matka jatkui nopeasti Venäjän tulliin, jossa 
passien leimausten jälkeen menikin sitten vähän kauem-
min aikaa. Tulliviranomaiset nimittäin halusivat tarkistaa 
koko Vienon Kammarin avustuskuorman, joka bussim-
me kyydissä oli Sortavalan kylään vietäväksi tarkoitettu-
na. Kun lasti parin tunnin odottelun jälkeen oli kassi kas-
silta saatu käytyä läpi, niin tullipäällikkö ilmoitti, ettei bus-
simme saa jatkaa Venäjälle ennenkuin koko avustus-
kuorma on purettu Suomeen. Matkustajat jäivät tulliin 
ikäänkuin pantiksi, ja kuski aloitti paluumatkan Suomen 
puolelle. Kovin montaa metriä hän ei kuitenkaan eden-
nyt ennenkuin uusi katastrofi kirjaimellisesti iski; tullipäälli-
kön käskystä linja-automme ajoi 60 cm liian matalasta 
kohdasta, jonka seurauksena kattoa ja siellä sijainneet il-
mastointilaitteet rikkoutuivat kovan rytinän ja harmaan sa-
vun saattelemina.

Pieni hermokireys puolestaan alkoi hiipiä jo osaan mat-
kustajista (ei tosin siihen Mäntlahtelaisten ryhmään joka 
pisti lauluksi tullin pihalla) mutta sitten saapui pelastaja 
J. Ahosen linja-auton muodossa; vietyään ensin omat 
matkustajansa Viipurin Veikkojen kaupalle tuli heidän kul-
jettaja hakemaan meidän ryhmän kyydissään samaan 
paikkaan. Epätieto jatkosta unohtui pian taka-alalle (”Bus-
si tulee sitten kun se näkyy” oli ainut mitä tiesimme), sil-
lä kaupassakäynnin jälkeen kauniissa aurinkoisessa ul-
ko-ilmassa alkoi olla ihan mukava tunnelma, ja osa po-
rukasta hyödynsi odottelun mm. käymällä parturissa se-
kä ostamalla tuliaisia valmiiksi. Tuntien odottelun jäl-
keen Puolakan bussi sitten tuli – iloinen joukkomme pää-
si sittenkin Viipuriin asti!

Kaupunkiin saavuttuamme ha-
jaannuimme kuka minnekin – 
meidän pieni seurueemme 
Kauppahallin kautta Nord West-
ravintolaan syömään. Ruoka oli 
todella hyvää –erityisesti aidot 
venäläiset letut eli blinit ehdotto-
masti maistamisen arvoisia!-, mutta tarjoilussa oli ken-
ties toivomisen varaa, sillä osa meistä odotti vielä alku-
ruokaansa kun me muutamat jo lopettelimme jälkiruo-
kaamme. Ravintolasta hajaannuimme vielä kahtiin; mi-
nä, Tapani Korpela, Jani Hyytiäinen ja Sirpa Tarvainen 
lähdimme yhdellä taksilla Punaisen lähteen torille, jos-
sa tarkoitus oli tavata toisen meille tilatun taksin matkus-
tajat. He kuitenkin päätyivät jonkin valkoisen hevosen 
luokse, ja me jouduimme melkein kolariin omalla taksil-
lamme ennen perillepääsyä (molemmat osallisena ol-
leet kuljettajat kävivät aika kiivasta sananvaihtoa siitä 
kuka oli idiootti, mutta matka maksoi vain 2,5 euroa ja 
oli kokemuksena ihan hintansa väärti).

Punaisen lähteen torilla ehdimme enää lähinnä vain le-
lukauppaan ostamaan tuliaisia lapsille, ja siitä jatkoim-
me bussimme kyydissä kauppakeskus Karuselliin, jossa 
ostosaikaa oli vielä n. 1 h 15 min ennen kotiinlähtöä. Pa-
luumatkallakaan ei 22 hengen ryhmämme täysin kom-
melluksitta selvinnyt, mutta kotiin silti selvittiin kaikki, ja 
ainakin suurin osa ilmeisesti vieläkin valmiina lähte-
mään Viipuriin uudelleen.  

Susanna Korpela

SELLANEN OL' VIIPURIN REISSU

Yllä: matkalaisten iloisia tunnelmia reissun varrelta (kuva: Susanna 
Korpela).  Viereisellä sivulla matkalaiset ansaitulla ravintolamurki-
nalla Susanna Korpelan kuvaamana. Muut valokuvat Mervi Hyppä-
sen taltiointeja viipurilaisesta tilataiteesta.



Tilataidetta: osa kivitalon ulkoseinämaalausta.

Hartaushetki ruokalistojen ääressä.

Tilataidetta: verkkoinstallaatio autiolla julkisivulla.Tilataidetta: Patsaan mahti.



Kymenlaaksolaiset taiteilijat ja kulttuurintekijät valtasi-
vat Turun Vähätorin perjantaina 13.5. Vanhan Suomen 
taiteilijat ja kulttuurintekijät saapuivat Turkuun junalla 
ja näyttivät turkulaisille, miten hieno maakunta Kymen-
laakso on.

Matkaan lähdettiin perjantai aamuna Kotkan kantasata-
masta, jonne myös Mäntlahden Kyläteatteri Marmutin 
neljä näyttelijää Marjatta ja Tapani Korpela, Tarja Porkka 
ja Mervi Hyppänen sekä heidän ohjaajansa Ninni Sun-
tio ja avustajat Ilkka Ahmavaara ja Kari Hyvärinen olivat 
saapuneet. Juna lastattiin ja Kotkan kaupunginjohtaja 
Lindelöf lähetti mahtikäskyllään kotkalaiset sekä hamina-
laiset taiteilijat ja kulttuurintekijät Turkua valloittamaan. 
Pauke piirin rummut tahdittivat matkalaiset ennen läh-
töä oikeaan tahtiin.

Junassa Marmutin naamio-esitys täydennettynä 
Ilkka Ahmavaaran runoilla sujui hyvin ja Kouvolaan saa-
vuttiin onnellisesti vaikka olikin perjantai ja kolmastoista 
päivä. Kouvolassa junan matkustajat astuivat rautatiease-
malle esittämään ohjelmaansa. Joukkoon liittyi kouvola-
laisia taiteen tekijöitä ja Kouvolan kaupungin johtaja Lau-
ri Lamminmäki antoi Turkuun matkaaville valtauskäskyn. 
Kun vielä oli laulettu yhdessä Kymenlaakson laulu, pää-
si juna matkaan kohti Turkua.

Lahdessa juna pysähtyi kolmeksi minuutiksi, jon-
ka aikana Petri Pietiläinen jätti junatulkkulipun juna-ase-
malle merkiksi Lahden valloittamisesta. Hän lausui vielä 
valtaussanat, sekä Kymenlaakson laulun ensimmäisen 
säkeistön, ja juna jatkoi matkaa.

Juna joutui välillä sivuraiteille odottamaan ohi kul-
kevia junia, mutta viimein päästiin Riihimäelle. Siellä oli 
30 minuutin pysähdys, koska junan kakkosvaunun vuota-
va WC jouduttiin korjaamaan. Junan väki purkautui Riihi-
mäen asemalle esittämään ohjelmaa. Marmutin naa-
miotkin lähtivät liikkeelle. He saivat Riihimäellä matkan-
sa parhaimman vastaanoton. Heitä valokuvattiin ylhääl-
tä ja alhaalta, ja kuvaajien määrä oli valtaisa. Yleisön 
suosiosta rohkaistuneina Tarja ja Tapani antoivat, naa-
miot riisuttuaan pienen tanssinäytöksen orkesterin tahdit-
tamana.

Tampereella Marmutin naamiot hyppäsivät jäl-
leen junasta asemalaiturille esiintymään. Hämmästynei-
tä ilmeitä nähtiin jälleen ja Marmutit saavuttivat suosion.

Juna saapui illansuussa Turun asemalle ja matkus-
tajat kokoontuivat läheiseen puistoon. Valtausmatkaa jat-
kettiin kulkueena päämääränä Vähätori Aurajoen rannal-
la. Kulkueen edellä kulki itse ”keisari” Aleksanteri keisarin-
nansa kanssa, heitä seurasivat Haminan Hywät asuk-
kaat. Loput junan matkustajat kulkivat heidän peräs-
sään huudellen valtauslauseita. Kulkueen edellä kulki 
poliisiauto varaten yhden ajokaistan kymenlaaksolaisil-
le. Turkulaisia oli kokoontunut katujen varsille toivotta-
maan valtaajat tervetulleiksi, joskin eräs kyseli: ”Mistä 

mielenosoituksesta on kysymys?”
Vähätorilla ”keisari” Aleksanteri julisti Vähätorin 

vallatuksi ja nimesi sen Uudeksi Kymenlaaksoksi. Muu-
taman virallisen puheenvuoron jälkeen torilla alkoi soi-
da kymenlaaksolainen Hevi-musiikki, joka päätti illan ja 
matkalaiset siirtyivät hotelliin yöksi.

Hyvin nukutun yön jälkeen valtaajat ottivat satei-
sen Vähätorin hallintaansa ja monipuolinen kymenlaak-
solainen ohjelma alkoi. Yleisöä ei torille sateen vuoksi 
paljoa saapunut, mutta läheisessä Turun pääkirjastossa 
esitettiin myös ohjelmaa, ja se kiinnosti turkulaisia. Sitä 
oli tultu katsomaan kauempaakin.

Marmutin esiintyminen oli kirjastossa klo 15.00. Ju-
naperformanssi jouduttiin unohtamaan ja tehtiin lukusa-
lissa kurkistelua. Sieltä naamiot nappasivat sanomaleh-
det mukaan ja lehtiä lukevien sekä tietokoneilla olevien 
ihmisten ohi kulkivat naamiot lehtien kanssa. Lasteno-
sastolla kurkisteltiin, joitakin lapsia vähän jännitti. Maa-
hanmuuttajataustaiset lapset taas olivat ihan sinut naa-
mioiden kanssa. Yllättyneet ja hymyilevät ilmeet jäivät 

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURUN VALTAUS
KYLÄTEATTERI MARMUTIN MATKAPÄIVÄKIRJA

VALOKUVAT NINNI SUNTIO

Asematunnelissa..



mieleen. Päällimmäisenä hyvät fiilikset. Esiintymiset olivat 
onnistuneet.

Takaisin lähdettiin neljän bussin voimin ja kait vie-
lä pakettiautojakin oli. Hitaasti, mutta varmasti jo hieman 
väsyneet kulttuurivalloittajat matkustivat kohti kotia. Koska 
matkaa oli satoja kilometrejä, kerättiin ajankuluksi valtaa-
jien lauantaisia tunnelmia paperille. Jokainen kirjoitti 
lauseen kerrallaan jatkaen siitä, mihin edellinen kirjoitta-
ja oli jäänyt. Välillä laulettiin ja jotkut soittivat kitaraa. Ky-
menlaakson laulu laulettiin yhdessä useaan kertaan.

Mervi Hyppänen, Tapani Korpela, Marjatta Korpela
 ja Ninni Suntio

PALUUMATKAN TUNNELMIA:
(IHANA RAATO BUSSISSA)

Lauantai valkeni sateisena
ja epätoivo hiipi mieleen,
kun sade vain jatkui.
Ihmiset kiiruhtivat koteihinsa.
Käytiin keskiaikaisen kaupungin raunioissa, Aboa Vetuk-
sessa.
Kirjastossa oli kivaa ja kiinnostuneita
turkulaisia tutkimassa Kymenlaakson kulttuuria.
Kuivat luut bussiin raahautui, nauroin silti.
Hymyilyä kuitenkin, ehdimme näkemään
kamelin peräpään sekä kärmeksen, joka
suhisi itsensä takaisin,
itseään niellen; aikakone,
takaisin hyvän ja pahan
tiedon lähteelle.
Naamiot 

Iloa on olla
ja elämä on suuri seikkailu! (Peter Pan)

runoilija heittää hapekkaassa
ilmassa parhaitaan,
sanoinko noin
no tällä tiellä
vaihdan lentoa
perämies puuttuu
muuksi en halua
Turku Aurajokineen
vaivuttaa minut
tähän paloon
on ilta ja

kohta
Kotkassa

runoilen
hyvästi ystävät
hetkeksi.

Martin Staffan

Myös runoilija Martin 
Staffan kirjoitti paluumat-
kalla tunnelmistaan.

Junalaiturilla.. Junassa..

Ja kirjastossa..



Ajelin Haminasta kotia kohti lauantai-iltana 21.5. Olin 
käynyt katsomassa Black Swan-elokuvan. Huh huh, mi-
ten paljon ajateltavaa se antoikaan psyyken mahdista, 
hallitsemattomista, arkijärkeen sopimattomista ilmiöis-
tä. Sen päätteeksi ei tehnyt mieli mennä suoraan ko-
tiin, joten ajoin kotiin vievän tien ohi. Pysähdyin parin ki-
lometrin päähän Sillankorvaan vähän kelaamaan. Jos-
pa olisi vaikka juttukavereita. Jos ei, rohkaistuisin juo-
maan yhden tumman oluen sitten vaikka yksin.

Nuori nainen myi neljä euroa maksavia punaisia lippuja. Mitä? Kä-
sinkirjoitettu A4 tuulikaapissa tiedotti Lake Meets a River- keikan al-
kavan klo 21.30. Odottelen vähän, päätän kohta, että jäänkö. Löy-
tyi tuttua juttuseuraa ja sopiva tumma olutkin. Hei! Mitä nää soit-
taa? Lipunmyyjä hymyili kohteliaasti vanhemmalle huutelevalle 
rouvalle. Soittaaks nää rokkenrollia, vai mitä? Ketä nää on? En 
saa tarkkaa vastausta, mutta päätän jäädä ja katsoa, mitä tule-
man pitää. Ostan lipun.

Täsmälleen ilmoitettuun aikaan ilmoille pärähti legendaari-
nen ”Born to be wild” sellaisella antaumuksella, että yleisö oli otet-
tu ensi tahdeista. Tästä oli kehkeytymässä kokemus.

Muutaman kappaleen jälkeen alkoi musiikkia vähemmän-
kin tunteva miettiä, että tässä on etelävaltioitten blues-meininkiä. 
Tutut hitit toisensa perään omaperäisinä sovituksina tempasivat 
osan kansasta tanssilattialle ja toiset ne kutsuivat suosiota ilmaise-
vaan vuorovaikutukseen esiintymisalueen reunalle.

Meikäläinen Johnny Cash-fani oli viimeistään otettu silloin, 
kun tajusi soivan kappaleen olevan Folsom Prison Blues. Se oli 
saanut uutta lihaa perinteisen luurangon ympärille, kun se esitet-
tiin totuttua rankemmassa rock-muodossa. Bändillä oli kappalees-
ta kaksi sovitusta, molempia kuultiin. Nuorempaa yleisöä valui 
eteen, kun RML (River Meets a Lake) otti esiin heavyllä tai metallil-
la terästettyä bluesia. Vai oliko se blues-hahmossa esitettyä ras-
kaampaa rockia? Musiikkilajin määrittelystä bändin jäsenet kerto-
vat tuonnempana. Eikä ollut Eppu Normaalia fanittaviakaan unoh-
dettu.

Kaksi vuotta yhdessä soittaneet Juha-Pekka Suomalainen, 
Atte Alanen, Olli Kultanen ja Lauri Mustamaa aloittivat keikkake-
sän Ravintola Sillankorvasta, Klamilasta. Itse asiassa keikka oli ko-
koonpanon ensimmäinen ikinä.

Tapasin Laurin, Aten ja Juha-Pekan keikan jälkeisenä per-
jantaina. He kertovat soittamisen intohimosta rennolla rock-asen-
teella. ”If you ain’t got no money you still got the blues”, siteeraa 
Lauri. Miten kaikki alkoi? Soittaminen on harrastus, opittu on otta-
malla soitin käteen jo varhain. Juha-Pekka ja Olli ovat käyneet Ha-
minan musiikkiopistoa. Atte soittaa toisessakin kokoonpanossa, 
haminalaisessa Kilgrinissä. Se soittaa modernia heavya ja omia 
sävellyksiä. Muutkin ovat soittaneet eri kokoonpanoissa.

RML:n soittamaa musiikkia onkin sitten vaikeampi luokitel-
la tarkasti. Miten se tulisi määritellä?
Iältään 19-23 vuotiaita soittajia yhdistää rakkaus vanhaan blue-
siin. Siitä lähdetään ohjelmistoa valitessa. Ja vaikka soitetaan pel-
kästään covereita eli toisten tekemää musiikkia, sovitukset ovat ai-
na omia. ”Parempia kuin alkuperäiset”, heittää Juha-Pekka. Bändi 
ei halua rajata eikä nimetä genreään, tyylilajiaan, liian tiukasti. Lau-
ri sanoo, että voisi tarpeen tullen soittaa vaikka mitä, sillä on kiva 
soittaa yleisölle. Juha-Pekka, kenties kieli poskessa, mietti joskus 
Seinäjoen Tangomarkkinoille osallistumista. Atte ja Olli eivät meni-
si näin pitkälle. Tovin genre-asiaa pohdittuaan River Meets a Lake-
soittajat päätyvät kuvaamaan tyyliään blues rockiksi. He korosta-
vat kuitenkin sitä, että kannattaa lähteä kuulemaan ennakkoluulot-
tomasti eikä karsinoida. Siksi lipunmyyjäkään ei kai osannut ker-
toa jutun alussa mainitulle rouvalle, että ”mitä nää soittaa”. Lauri li-
sää vielä, että, jos ilmoitukseen laittaa blues, joku tulee odottaen 
Steve Ray Waughania, jolta toki on biisejä. Rockia kuulemaan tul-

lut saattaa mieltää musiikin metalliksi. Atte sanookin, siksi kannat-
taa tulla itse paikalle. Voi ihan vain nauttia tai vetää omat johto-
päätökset tyylilajista.

Soittaminen maistuu ja sitä jaksaisi tehdä vaikka kuinka, 
kertoivat bändin jäsenet, kun ihmettelin, kuinka kaksi tiukkaa tun-
nin settiä sujui kuin leikki vain. He paljastivat myös, että yleisö 
tuottaa soittajille energiaa omalla käytöksellään. Esimerkiksi tans-
siminen ja suosionosoitukset lisäävät jaksamista ja intoa soittaa. 
Bändillä on harjoiteltu ohjelmisto, josta riittää enempäänkin kuin 
tällä keikalla kuultiin. RML on valmis lyhyellä varoitusajalla lähte-
mään keikalle. Seuraavan kerran heitä saatetaan kuullaan kesä-
kuussa Virojoella. Sillankorvan keikoista saa tietoa osoitteesta 
www.ravintolasillankorva.fi tai ravintolan Facebook-sivulta. Mana-
geria ei bändillä ole, Lauri hoitaa varaukset. Tekeillä on esitys, jo-
ka laitetaan YouTubeen. Se laitetaan levitykseen Kotkan ja Hami-
nan seudulle. Facebookiin tulee oma River Meets a Lake-sivu 
ihan kohta.

Yleisölle välittyi hyvin bändin innostuneisuus. Mainitsin 
myös, kuinka kuulijaa ilahdutti kaiken turhan sähläämisen puuttu-
minen keikalta. Tekemisessä oli ammattilainen ote. Tekniikka oli 
kohdallaan ja ajoissa valmisteltu. Juha-Pekka kertoi bändin tul-
leen paikalle jo kello 18 laittamaan valoja ja valmistelemaan se-
kä testaamaan laitteita. Miksaus on paljolti jo ennalta säädetty. 
Asiantuntijat yleisössä sitten auttavat tekemään hienosäädön. ”Ki-
taraa alemma oikeella” kuului kehotus. Nyt sitten ymmärsin, mitä 
tuollaiset huudot yleisöstä tarkoittivat.

Lake Meets a River: Atte Alanen, basso ja kitara - Lauri Musta-
maa, kitara - Olli Kultanen, rummut - Juha-Pekka Suomalainen, 
vokalisti ja kitara

Ai, mikä river meets mikä lake? Säkäjärvi kohtaa Ravijoen. Nimi 
keksittiin äkkiseltään juuri ennen keikkaa. Juha-Pekka asuu Säkä-
järven lähellä Tiilikkalassa. Atte, Olli ja Lauri ovat kotoisin Ravijoel-
ta.

PS. Paikallista musiikkiosaamista on paljonkin. Sillankorvan omis-
tajat Ina ja Mikael Pettersson suhtautuvat myönteisesti keikkoja 
etsiviin aloittelijabändeihin. Esiintymistila on paljasta hirsipintaa. 
Se sopii rockin esittämiseen hyvin, koska ei synny kaikua, tietävät 
Petterssonit. He tietävät myös, että 9.6. Olutsillan kokoontumises-
sa on aiheena Kaakonkulman rantakylien musiikkielämän soitta-
jia ja bändejä – Mäntlahdesta Virojoelle.

Mirja Haskins

BÄNDIESITTELYSSÄ: RIVER MEETS LAKE



Ulkona on harmaata, sade kaste-
lee kevään ensimmäisiä lehtiä ja 
viileä tuuli raikastaa ilman. Vaik-
ka tämä kuvastaa lähemmin syk-
syä, olen onnellinen että saan 
taas pitkästä aikaa nauttia Suo-
men ihanasta keväästä; vuodenai-
ka joka pakostakin muuttuu aina 
kesäksi. Vuosi sitten tilanteeni oli 
aivan toisenlainen: olin vaihto-
opiskelijana Lundissa ja kesän jäl-

keen oli taas aika palata syksyllä Hollantiin suoritta-
maan viimeinen osio minun antropologian (kulttuuritie-
dettä) tutkinnostani, nimittäin kandidaatin lopputyö. En 
osannut aavistaa miten hektistä seuraava puoli vuotta tu-
lisi olemaan ja miten paljon energia käyttäisin loppu-
työn aiheen löytämiseen, artikkeleiden lukemiseen ja si-
säistämiseen, analysointiin, päättelyyn, ja tietenkin kirjoit-
tamiseen. Mutta onnistuin kuitenkin tutkimaan sitä mikä 
on lähinnä sydäntäni: Suomi ja suomalainen kulttuuri.

Vaikka sain ihan itse päättää minkä aiheen ottaisin, men-
torini, itse Meksikosta kotoisin, katsoi minua silmät suure-
na, kun selitin hänelle että 'suomalainen kulttuuri, se on 
sitä mitä haluaisin tutkia'. Tämä aihe oli tietenkin aivan lii-

an laaja, ja loppujen lopuksi päädyin tutkimaan sitä, mi-
ten suomenruotsalaisten ja suomensuomalaisten kans-
sakäynti, niin historiassa kuin nykypäivänä, vaikuttaa sii-
hen miksi pakkoruotsi on niin kiistelty asia kansan kes-
kuudessa. Vaikka minun analyysi on vaan yksi monesta 
ja moni varmasti pitäisi sitä hölöpölönä, olen hyvin tyyty-
väinen siihen mitä olen saanut aikaiseksi, nimittäin en-
simmäinen ikioma, vaikkakin vähän alkeellinen, tieteelli-
nen tutkimusartikkeli!

Helmikuussa 2011 opiskeluni Amsterdamissa päättyivät 
ja niin oli aikani Hollannissakin tullut loppuun. Valmistu-
jaiseni jälkeen päätin muuttaa takaisin Suomeen etsi-
mään töitä, vaikka tiesin etten löytäisi työpaikkaa omal-
ta alaltani. Kevään aikana ehdin olla kassan takana rei-
lu kuukauden ja toukokuusta syyskuuhun aion toimia 
kansimiehenä m/s Alfassa. Mitä syksyllä tulee tapahtu-
maan on vielä mysteeri minulle, tärkeintä on ensin että 
nautin suomen kesästä kaikkineen loistoineen ja uusi-
ne kokemuksineen. Kuitenkin voin avoimesti sanoa, että 
yksi luku 'elämänkirjassani' on saatu loppuun ja tästä 
se on vaan lähdettävä kohti uusia seikkailuja!

Sanna Poelman

Oiva kohde kevät- tai kesäretkelle on vanhan tuulimyl-
lyn rauniot Myllykalliolla Rakilassa. Myllykallio tai Mylly-
vuori, joksi sitä myös kuulee kutsuttava, sijaitsee Museo-
tien vasemmalla puolella noin puolen kilometrin pääs-
sä Lupinmäeltä itään päin kuljettaessa.

Tuulimyllyn historiasta, sen omistajasta tai käyttäjistä ei 
ole löytynyt tietoa. Jäljellä olevista peruskivistä voi päätel-
lä, että mylly on ollut pyöreä. Jos on oikein tarkka löytää 
vanhan pengerretyn tien, joka alkaa myllyn läheltä ja 
kulkee kallion länsipuolella.

MH

KOHTI UUSIA SEIKKALUJA !

RAKILAN HISTORIALLINEN TUULIMYLLY

Myllyn säilyneet peruskivet
Vanhaa säilynyttä osin pengerrettyä tietä.

VALOKUVAT MERVI HYPPÄNEN

Porraskivi

TOTTA VAI TARUA:



KLAMILAN KOULU
Virolahden kunnanhallitus perusti 11.4. Klamilan koulun ti-
latyöryhmän. Siihen nimettiin sivistystoimenjohtaja Auli 
Hyttinen, koulun johtaja Eero Jurvansuu, vt. tekninen joh-
taja Markku Uski, tilapalvelupäällikkö Seppo Ukkola, kon-
sultti Timo Renko, kunnanhallituksen I varapuheenjohta-
ja Risto Kouki ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 
Tuomo Peltola. Molemmat luottamushenkilöt asuvat Sy-
dänkylässä ja ovat käyneet Klamilan koulua.

Tilatyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 27.4. Viro-
joella. Risto Kouki oli estynyt samanaikaisen kuntaliitosko-
kouksen takia. Konsultti Renko, Uski ja Hyttinen olivat val-
misttelleet kokoukseen hyvin. Ensitapaamisen jälkeen 
Renko vaikuttaa kokeneelta koulusuunnittelijalta ja päte-
vältä byrokratian tuntevalta konsultilta.

TILATYÖRYHMÄN TEKEMIÄ PÄÄTÖKSIÄ:

• Rakennetaan kokonaan uusi koulu.
• Rakennuspaikka keskelle kylää, Kirkon ja Sepänkorven 
välille.
• Mitoitusperuste; esiopetus 10 oppilasta ja perusopetus 
60 oppilasta, laajentuminen huomioidaan sekä tilojen 
muunneltavuuteen kiinnitetään huomiota.
• Suunnitelmissa oppilasennuste on nouseva esiopetuk-
sen ja perusopetuksen osalta.
• Opetushallituksen tilaohjelman mukaisesti uuden kou-
lun bruttoala (ulkoseinien mukaan) on 1029.
• Tilatyöryhmä esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväk-
si 240 neliön liikuntasalin rakentamista ja muita aputilo-
ja 150 neliötä (kuntosali, varastot ja näyttämö) yhteensä 

noin 390 neliötä. 
• Uuteen liikuntasaliin tulisi 
koululaisten päiväkäyttö ja kylä-
läisten iltakäyttö.
• Nuorisotiloiksi Kolikon entinen 
autotalli, kun kouluterveyden-
huolto (neuvola) sijoittuu uudel-
le koululle.
• Opettaja Jurvansuu tekee se-
lonteon ”Oppilaitoksen nykyi-
nen toiminta ja tulevaisuuden 
tavoitteet” sisällytettäväksi han-
kesuunnitelmaan.

Nousevan lapsiluvun turvaamiseksi pyysin Virolahden 
vt. tekn. johtaja Uskilta Klamilan seudun myynnissä ole-
vista tonteista esittelyn tähän lehteen. Klamilan sata-
man pohjoisosaan kaavoitetut noin 5 500 rakennusne-
liötä saattavat lisätä kylän lasten määrää ja tuoda ky-
län uuteen kouluun kansainvälisyyttä. Konsultti Rengon 
mukaan uuden koulun rakentaminen lisää yleensä ky-
län lapsien määrää, mikäli kylän muut palvelut ovat 
kunnossa. Tilatyöryhmän esitykset esitetiin kunnanhalli-
tukselle 23.5.2011. Kunnanhallitus hyväksyi liikuntasin si-
sältävän suunnitelman.

Miehikkälän tekemät koulupäätökset selvensivät Klami-
lan koulun asemaa, koska tiedetään varmasti, etteivät 
Miehikkälän yläasteen oppilaat tule Virojoelle. Virojoella 
olevia koulutiloja järjestetään uudelleen ja tarvittaessa 
supistetaan, jotta Klamilan uudelle koululle saadaan 
täysimääräinen valtionosuus.

Tuomo Peltola

KLAMILAN KOULUPIIRIALUEEN 
KUNNAN TONTIT

KLAMILA
Rannankangas yhteisrantaisia, n.2000 m2, 
7 kpl a'  45 000 euroa
Kyöperiikki yli 2000 m2, 5 kpl a' 3 euroa/m2
Yrjönharju  yli 2000 m2, 2 kpl a' 3 euroa/m2
Sepänkorpi yli 2000 m2 6 kpl a' 3 euroa/m2
(Sepänkorvessa on 11 tonttia, joista 5 menisi koulun alle)

HÄPPILÄ
Rikkolan luona yli 2000 m2, 3 kpl a' 1,5 e/m2

KATTILAINEN
Vuorilammen omarantainen tontti a' 60 000 e
Likolammintie n.3500 m2, 2 kpl a' 1,5 e/m2

RAVIJOKI
Laivamäki yli 2000 m2, 6 kpl a' 1,5  e/m2

RAVIJÄRVI
Piispantie  yli 2000 m2, 2 kpl a' 1,5 euroa/m2

Rannankankaan tonteista kolme oma-
rantaista ja kaksi rannan läheisyydessä 
olevaa, kunnan omistamaan yleisessä 
käytössä olevaan virkistysalueeseen ra-
joittuvaa tonttia, on myyty. Yhteisrantais-
ten yhdeksän tontin ranta-alue on mer-
kitty UV-1 merkinnällä.

KLAMILAN RANNANKANGAS

KALASATAMA
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KYMENLAAKSON 
ENERGIAMAAKUN-
TAKAAVA
Ympäristöministeriön marraskuussa 2010 hyväksymään 
Kymenlaakson maakuntakaavaan on Kymenlaakson 
maakuntahallitus pannut vireille tammikuussa 2011 Ky-
menlaakson energiamaakuntakaava-nimisen vaiheen. 
Kaavoituksen tarkoituksena on määritellä Kymenlaak-
son maa-alueiden edullisimmat tuulivoimaloiden sijoitus-
paikat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleinen löpi-
nä on nähtävillä 16.5.-16.6. Kymenlaakson liiton kotisivuil-
la ja kunnantoimistossa.

Tuulivoimaloiden sijoittamista koskeva Kymenlaakson tuu-
livoimalaselvitys 2010 julkaistaan myöhemmin. Tuulivoi-
malaselvityksestä kertoi Virolahden kunnanjohtaja 9.5. pi-
detyn kunnanhallituksen kokouksen jälkeen. Virolahdel-
le on suunnitteilla selvityksessä noin 30 kappaletta 3 
MW:n 100 metriä korkeita tuulivoimaloita. Suurin tuulipuis-
to, 18 voimalaa on tulossa Sydänkylän ja Mäntlahden vä-
lille. Voimalinja rakennetaan Tallinmäeltä Sydänkylään.
Tuulivoimaselvitys alkoi kiinnostaa, joten poikkesin Ky-
menlaakson liiton toimistolle Karhulaan tapaamaan 
maakuntainsinööri Lotta Vuorista. Kaavoittajat laativat tuu-
liselvityksen, linnustoarvioinnin, asutuksen, maaston, ole-
massa olevan kaavoituksen yms. selvitysten perusteella 
kaavaehdotuksen, joka tulee aikanaan nähtäville. Osalli-
set voivat tehdä kaavaehdotuksesta tarvittaessa muistu-
tuksia. Tarkkailkaa kaavoituksen etenemistä, minne voi-
maloita suunnitellaan.

 Tuulipuiston tuulivoimalan rakennuspaikan vuosit-
taiseksi maanvuokraksi voimayhtiöt ovat tarjonneet 3 
000 euroa/vuosi. Virolahden kunnan vuokraamien kuu-
den tuulivoimalan paikan vuosivuokra nousi neuvottelui-

den jälkeen 5 000 euroa/vuosi /paikka. Ruotsissa voi-
malan paikan vuosivuokra on keskimäärin noin 10 000 
euroa/vuosi, joten neuvotteluvaraa ylöspäin on reilusti. 
Tuulivoimaselvityksen julkaisemisen jälkeen tuulipuistoa-
lueen maanomistajien pitäisi kokoontua yhteen keskus-
telemaan hinnasta, jolla voimalan rakennuspaikkoja ale-
taan vuokraamaan. Suomessa vuokra maksetaan vain 
voimalan paikan vuokranneelle maanomistajalle. Kor-
vausta tulisi voimayhtiön maksaa kaikille tuulivoimala-
alueen maanomistajille, koska maanomistajilta käytän-
nössä menee rakennusoikeus, tulee melua ja välkehdin-
tää tuulivoimaloista sekä siirtolinjat ja tiet rasittavat koko 
aluetta. Loma-asukkaiden ja vakituisesti asuvien rauhan 
järkkymisellä pitäisi myös olla hinta, joka korvaa haitat 
täysimääräisesti.

Tuomo Peltola

Kirkko

Paloasema

VPK:n 
urheilukenttä

Peltoa

UUDEN KOULUN 
TONTTI

MUSEOTIE

HÄPPILÄNTIE

50 m

Kartassa summittaisesti merkitty 18 tuulimyllyn puisto  Mäntlahti-
Sydänkylä-Häppilä alueella. Maakuntakaavaan merkitty 
Harvajanniemen pienempi tuulipuisto on jäämässä pois.

KOULUTYÖRYHMÄ 
KOKOONTUU 14.6.

Koulutyöryhmä kokoon-
tuu 14,6 tutustumaan ou-
lulaisen arkkitehdin laati-
miin Klamilan koulun 
luonnoskuviin.



SYDÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNNAN ASIAA

Vanha eduskunta hyväksyi kalastuksenvalvontasään-
nösten muutoksen 15 maaliskuuta. Muutokset tulevat 
voimaan aprillipäivänä, eli 1.4.2012. Valvojille asetettiin 
pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Koulutuksen sisällös-
tä ja järjestämisestä ei ole vielä säännöksiä, näistä 
päätetään myöhemmin annettavalla asetuksella. Nykyi-
set kalastuksenvalvojan pätevyydet ovat voimassa 6 
kuukautta lain voimaantulon jälkeen, eli syyskuun lop-
puun 2012.

Uuden, vesialueen omistajan oikeuksia loukkaavan lain mu-
kaan yksittäisen vesialueen omistajan, yksityisen osakaskun-
nan osakkaan tai kalastusoikeuden haltijan oikeudeksi jää 
pyydyksien, kuten verkkojen, luvallisuuden tarkistaminen pyy-
dyksiin laitetuista pyydysmerkeistä. Virveli ja uistinkalastajien lu-
pia ei voi kysyä kuin kalastuksenvalvoja.

Ely-keskus hyväksyy tulevaisuudessa kalastuksenvalvo-
jat. Hyväksyntä on voimassa enintään 10 vuotta. Ely-keskus val-
voo kalastuksenvalvojia. Kalastuksenvalvojat joutuvat anta-
maan vuosittain raportin toimistaan viranomaisille. Hyväksyntä 
voidaan peruuttaa, jolleivät edellytykset enää täyty. Kalakorttiva-
roja voidaan tulevaisuudessa käyttää kalastuksenvalvontaan 
(Ely-keskus palkkaa valvojia), jotta riittävät resurssit valvonnan 
tehostamiseen varmistetaan. Valvontaan käytetyt varat pienen-
tävät vesialueen omistajille maksettavia korvauksia vesialu-
een käytöstä. Vesialuekorvauksen pienenemisen verran vähen-
netään kalanpoikasten istutuksia.

Virolahden- ja Haminan kalastusalueet lähtivät mu-
kaan Etelä-Suomen merikalastajainliiton vetämään kalastuk-
senvalvontaveneen hankintaprojektiin. Avustusta on saatu Ely-
keskukselta 6 800 euroa, Haminan osuus 2 000 euroa ja Viro-
lahden osuus 1 000 euroa. Loppurahoitus tulee merikalasta-
jainliitolta. Tulevaisuudessa veneen ja valvojan voi tilata liitolta. 
Esimies tai kylän kalastuksenvalvoja tulee aina mukaan valvon-
tatapatumaan, jotta paikallistuntemus ja kylän laatimat pyynti-
rajoitukset ym. ovat tiedossa.

Virolahti lopetti kaikki taimenistutukset 80 mm silmä-
kokovaatimuksen takia. Tulevana syksynä Harvajalta ei ole 
odotettavissa taimenia edellisvuosien tapaan. Aiempina vuo-
sina vesialueen omistajat istuttivat vesialuekorvauksilla ja 
omilla varoilla taimenia vuosittain noin 5000 kappaletta. Lin-
nuntietä Virolahden ulkorannikko on noin 15 kilometriä pitkä, 
joten keväällä tuli 230 - 250 mm pituinen meritaimenen poi-
kanen noin 3 metrin välein. Syksyllä pyydettiin 55-60 mm ver-
koilla osa istukkaista pois. Taimen viihtyy vain ensimmäisen 
kesän sisälahdilla, jonka jälkeen siirtyy ulkoluodoille ja vael-
lukselle suuremmille vesille hylkeiden ravinnoksi ja ulkolais-
ten kalastajien pyydettäväksi.

KALAVEDEN HOITO
Huhtikuun lopulla istutettiin 150 000 kpl vastakuoriutuneita 
vaellussiian poikasia. Tilattu 3 000 ankeriaan poikasta, jot-
ka alustavan tiedon mukaan saapuvat 15.6. Lopuilla istu-
tukseen varatuilla rahoilla istutetaan saaristosiikaa. Virolah-
den kalastusalue istuttaa syksyllä 1-kesän vanhoja saaris-
tosiikoja 2 000 eurolla Klamilan lahteen.

Virolahden kalastusalue teki yksimielisen päätöksen 
siirtymisestä kalojen alamitoissa ja silmäkokoissa kalastus-
lain mukaiseksi. Kaikki aiemmin säädetyt alamitat ja silmä-
kokorajoitukset poistuivat. Merkittävin muutos on kuhan 40 
cm alamitan laskeminen 37 senttiin. Johtokunta alkaa val-
mistella Rautalanselälle vähintäin yhden kuukauden rau-
hoitusaikaa kuhan pyyntiin. Kokouksessa tehtiin useita eh-
dotuksia kesäkuun puolivälistä heinäkuun loppuun oleval-
le ajalle.

Virolahden- ja Haminan kalastusalueet ovat aloitta-
neet yhdentymisneuvottelut uuden Haminan kalastusalu-
een perustamiseksi.

Tuomo Peltola

24.9.2010 perustetussa ja 30.11.2011 
rekisteröidyssä Sydänkylän vesiosuus-
kunnassa on 36 osakasta. 33 talout-
ta on halunnut vesi ja viemäriliitty-
män, kaksi veden ja yksi osakas on 
maksanut jäsenmaksun, mutta ei ha-
lua vielä liittymää.

Museovirastolta olemme saaneet lausuntopyyntöömme vas-
tauksen, jossa sanotaan, että vesi- ja viemärilinjan rakenta-
miselle ei ole muinaismuistolain asettamaa estettä. Myös 
Kymenlaakson museolta olemme saaneet myönteisen pää-
töksen.

Kevättalvella kunnan tekninen toimisto laati yleissuunnitel-
man putkistosta keräämämme pihakartoituksen perusteel-
la. Näiden pohjalta rakennusmestari Markku Yläkäs on piir-
tänyt meille suunnitelman.

Hankkeen kokonaiskustannusten lasku on vielä kesken, 
mutta hinta-arvio on 8 000-10 000 euroa/talous. Hinta tar-
kentuu tulevaan kokoukseen mennessä. Kunta tulee mu-
kaan 20 % rakennusavustuksella ja takaamalla mahdolli-
sen pankkilainan.

Kokous, jossa rakentamisen aloittamisesta päätetään, pide-
tään Sydänkylän VPK:n talolla 02.07.2011 klo 18.00. Kutsu 
kokoukseen tulee myös Kaakonkulma-lehteen. Liittymistä 
vielä harkitsevat toivotetaan myös tervetulleiksi kokoukseen. 
Lopullinen päätös liittymisestä pitää tehdä ennen töiden 
aloittamista. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syyskuun 
alussa.

Terveisin 
Sydänkylän vesiosuuskunnasta

                Nähdään kokouksessa!
Eila Kärki

KALASTUKSEN VALVONTA HANKALOITUU



VIROLAHDELLA 
RIITTÄÄ VILSKETTÄ
Kesä on perinteisestikin Virolahdella kiireistä aikaa, 
mutta nyt alkaneen suven voi perustellusti ennakoida 
muodostuvan supervilkkaaksi. Pitäjän perinteisten kesä-
tapahtumien kirjoa nimittäin rikastuttavat tänä vuonna 
Ravijoen metsissä 18.–19. kesäkuuta kisattava Jukolan 
viesti ja elokuussa kunnan länsiosan poluilla vauhtia 
pitävät enduromoottoripyöräilyn MM-joukkuekilpailuun 
osallistuvat motoristit.

Tapahtumien mittakaava on kaakonkulmalaisittain hui-
kea. Salpa-Jukolaan odotetaan peräti 16.000 suunnista-
jaa ja jopa 40.000 kisavierasta. Ja omassa sarjassaan 
maailman suurin tapahtuma on myös enduron MM-
joukkuekilpailu, johon osallistuu noin 120 joukkuetta 
30 eri maasta lähes 500 kilpailijan joukolla.

Vilskettä ja myönteistä virettä Virolahdella on myös arki-
semmissa askareissa. Kesällä Virojoella käynnistyy uu-

den paloaseman rakentami-
nen ja syksyllä starttaavat Vaa-
limaan rajanylityspaikalla mit-
tavat henkilö- ja tavaraliiken-
teen eriyttämiseen tähtäävät 
rakennustyöt.

Ja rakentavasti Virolahdella jat-
ketaan vastakin. Vaahterikonkankaan ja Oravakorven 
alueille suunniteltu kuuden voimalan tuulipuistohanke 
on etenemässä ennakkosuunnitelmien mukaisesti, Pa-
julahden uuden merellisen asuinalueen ensimmäisen 
vaiheen kaavoitus on käynnistynyt ja starttaamassa 
on myös Klamilan uuden koulun suunnittelu.

Myönteisen vireen ja toiveikkaiden näkymien taustalla 
on monta tekijää. Yksi niistä on kuitenkin ylitse mui-
den: virolahtelainen hyvän yhteistyön ja yhteen hiileen 
puhaltamisen henki.

Aurinkoisen kesän toivotuksin

Osmo Havuaho
kunnanjohtaja

KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

KYLMIN KEVÄT 
RANTAITUVAN 4 VUODEN 
MITTAUSHISTORIASSA
Mäntlahti on erikoinen paikka, täällä ilm-
asto viilenee, vaikka muualla se ainakin 
Ilmatieteenlaitoksen mukaan lämpenee 
joka vuosi.

Oikealla kuukausikeskiarvojen mitattuun da-
taan on lisätty Helsingin Kaisaniemen 180 
vuoden mitattauksista tilastomatemaattinen 
todennäköisyys vuoden loppukuukausien 
"lämpötilaennusteeksi". Heinäkuusta ei tulisi 
niin helteinen kuin viime vuonna?

Alla Rantaituvan kevätkuukausien tu-
lokset ja alhaalla oikealla vertailussa päivittäisten lämpöti-
lojen mittaukset tämän ja viimevuoden aluilta.

Ilkka Ahmavaara 



MÄNTLAHDEN JA PYÖTSAAREN NETTISI-
VUILTA POIMITTUA:
MÄNTLAHDEN 
OSAKASKUNTA
Mäntlahden osakaskunnan sääntö-
määräinen vuosikokous pidettiin Toi-
volassa 27.3.2011 klo 13.05 – 14.20. 
Kokous valitsi hoitokunnan jäsenik-
si Markku Joensuun, Seppo Pelto-
lan, Sinikka Nikusen, Heikki Nopa-
sen ja Heimo Rikkisen. Heidän vara-
jäsenikseen valittiin Eero Kriktilä, 
Jouko Sahala, Taisto Puustelli,  Arto 
Tauria ja Pentti Järviö. Hoitokunnan 
kokouksiin päätettiin kutsua varsi-
naisten jäsenten lisäksi varajäsenet.

Kokous päätti edelleen jatkaa vesi-
kasvien niittoa Kylänlahdella. Ensim-
mäinen niitto suoritettiin kesällä 
2010, toinen tehdään tänä kesänä 
ja kolmas vuonna 2012.  Kolmelle 
vuodelle ajoittuvan työn kokonaiskus-
tannusarvio on noin 10.000 euroa ja
Rantajoensuun ruoppaussuunnitel-
maan varataan 2.000 euroa.

Kokous päätti myöntää Seppo 
Peltolalle toistaiseksi luvan yhteen 

isoon rysään (hoitorysä). Lisäksi ko-
kous päätti myöntää 500 euron avus-
tuksen Sulo Mäkelä tapahtumaan.

Kokouksessa keskusteltiin osa-
kaskunnan alueella liikkuvasta ilma-
tyynyaluksesta ja sen ympäristölle ai-
heutuvista haitoista. Kokouksessa 
päätettiin ottaa yhteyttä Haminan 
kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio 
Glumoffiin asian selvittämiseksi.

Kokous päätti jatkaa kalastuk-
sen valvonnan tehostamista Mäntlah-
den osakaskunnan yhteisellä vesialu-
eella ja kalastuksenvalvojaksi valit-
tiin Seppo Peltola.

VUODEN 2011 PYYDYS- 
JA MUUT MAKSUT:

Verkko 1,20 euroa
Katiska 1 euroa
Hauenkoukku 0,25 euroa
Isorysä 5 euroa
Pienirysä 2 euroa
Atrain 5 euroa
Pitkäsiima 4,50 euroa
Virveli tai 2 Uistinta 7 euroa
Osakaskunnan ulkopuolisten eli lo-

malaisten kalastusluvan hinta on 
8,50 euroa. Lupa sisältää kolme 
verkkoa enintään 90 metriä ja kor-
keus enintään 3 metriä, sekä yhden 
katiskan. Lisämaksusta voi lunastaa 
virveliluvan hintaan 8,50 euroa.
Luvat tulee maksaa Etelä-Karjalan 
säästöpankkiin. Tilinumero: 410870-
25078

Tämän lisäksi on oltava mak-
settuna kalastuksenhoitomaksu 22 
euroa Maa- ja metsätalousministe-
riön tilille no: 166030-101496

MÄNTLAHDEN OJA

Mäntlahden ojan hoidon jatkuvuus 
tulee turvata, sillä kuivatusalueen hy-
vä kunto merkitsee sitä, että kiinteis-
töjen arvo säilyy. Ojan jatkuva, sään-
nöllinen ylläpitohoito pitää kustan-
nukset hallinnassa. Tilannetta tarkas-
tellaan keväällä 2011.

Perkausyhtiön aktiivitoiminta 
ei lopu, vaan 2 vuoden päästä ko-
koonnutaan tarkastelemaan sen 
hetkinen tilanne.

PYÖTSAAREN 
OSAKASKUNNAT
Pyötsaaren maaosakaskunnan vuo-
sikokous pidettiin 9.4.2011 Hami-
nan varuskuntakerholla. 

Hoitokunnan jäseneksi vuosille 2011 
-2012 valittiin: Ossi Lommi (puheenjoh-
taja), Eki Lahti, Jorma Summa, Torsti 
Kotoluoto, Jyrki Koskunen ja Kari Täh-
ti. Vuodeksi 2011 valittiin Lasse Mal-
mi, (varapuheenjohtaja). Heidän hen-
kilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin: 
Lea Ruuth (Eki Lahti), Ari Tepponen (Os-
si Lommi), Seppo Peltola (Jorma Sum-
ma), Kari Tähti (Lasse Malmi), Jorma 
Laitinen (Torsti Kotoluoto), Pekka Sal-
lansalo (Jyrki Koskunen) ja Veikko Rii-
helä (Kati Tähti). Kokous päätti, että 
hoitokunnan jäsenen henkilökohtai-

nen varajäsen saa kopion hoitokun-
nan kokouksien pöytäkirjoista.

AJANKOHTAISTA

Pyötsaaren lähialueen vesistön pa-
rantamishanke jatkuu jäiden lähdön 
jälkeen. Kevään 2011 aikana suunni-
telmaan kuuluvat yksityisten rahoitta-
mat työt. Kesällä suoritetaan kaislo-
jen niittoa. Niittoon liittyvä kaislojen 
kerääminen tehdään talkootyönä. 
Mahdollisimman monen toivotaan 
osallistuvan talkootyöhön - ilmoittau-
tua voi kalastuskunnan hoitokunnan 
jäsenille.

MATTOJEN PESUSSA HUO-
MIOITAVAA!

Mattopyykkiä koskee valtioneuvos-
ton asetus talousjätevesien käsittelys-

tä vesihuoltolaitosten viemäriverkos-
tojen ulkopuolisilla alueilla. Maton-
pesupaikan pesuvedet rinnastetaan 
harmaisiin talousjätevesiin, eli lähin-
nä asumisessa ja kotitalouksissa 
muodostuviin pesuvesiin. Pesuvedet 
tulee käsitellä ennen vesistöön joh-
tamista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
mattojen pesu laiturilla tai rannalla, 
josta pesuvesi pääsee suoraan me-
reen, ei ole sallittua. Matot on pestä-
vä siten, että pesuvesi imeytyy hie-
kan/soran kautta mereen. Näin väl-
tetään rantojen rehevöitymistä pe-
suaineen vaikutuksesta ja pidetään 
ympäristö viihtyisänä.

VUODEN 2011 PYYDYS- 
JA MUUT MAKSUT:

Maaosakaskunnan osakkaille myön-
nettävistä Vepsun ja Pulterin saarten 



vesialueen lisäverkkoluvista kanne-
taan 2 euroa / verkko /vuosi
Lupia myöntää Kari Tähti (040 528 
0052)
Pyydysmerkit noudetaan vuosiko-
kouksen päätöksen mukaan Kari Täh-
deltä.
Pyydysmerkkejä noudettaessa on esi-
tettävä todiste pyydysmaksun suoritta-
misesta.
HUOMIOIKAA:
- Pulterin Veroluodon ympäristö 
(150m) on rauhoitettu kalastukselta.
- Pyydysten merkitseminen alueilla, 
joissa ei laki muuta määrää, on vä-
himmäisvaatimuksena veden pin-

nan yläpuolella oleva 40 cm salko, 
jossa on lippu, sekä kaikille pyydyksil-
le kalastuskunnan pyydysmerkki.

Verkko 1 euroa
Katiska 1,5 euroa
Siima (100 koukkua) 2 euroa
Virveli 2,5 euroa
Koukku 0,5 euroa
Pieni rysä 5 euroa
Iso rysä 8,5 euroa
Perusmaksu 2,5 euroa
Postituskulut 2 euroa

RAKILAN 
KUULUMISIA
Rakilan kalaranta on ehostunut ja lisää toimivuutta 
tulee tänä kesänä, kun rantaan saadaan sähköt. 
Sähköistämisen lisäksi suunnitteilla on laiturin kylläs-
täminen.

Uuteen hiekkarantaan ajetaan lisää hiekkaa Veikko 
Kuokan hiekkakuopalta, jonka hiekka muistuttaa hiek-

karantojen hiekkaa. Viime vuonna rantaan ajettu 
hiekka on pysynyt melko hyvin, mutta osan hiekasta 
tuulet ovat siirtäneet varsinaisen rannan sivulle.

Uusi venelaituri on kestänyt talven melkein eh-
jänä. Ainoastaan venelaiturin vieterit katkesivat, kun 
jouset jäivät liian kireälle meriveden korkeuden vaihte-
lun seurauksena. Rakilalaiseen tapaan vieterit on jo 
tietysti korjattu.

Rannasta ei kohta puutu muuta kuin kaivo, jos-
ta saareen ja kalaan menijät voisivat ottaa mukaan-
sa vettä eikä sitä tarvitsisi tuoda kotoa asti.

MH

PYÖTSAAREN 
YKSITYISTIEKUNTA
Pyötsaaren yksityistiekunnan kokous 
pidettiin Haminan Varuskuntakerholla 
9.4.2011.

Kokous päätti asentaa hidas-
tustöyssyjä Pyötsaaren uuden sillan 
molemmille puolille. Kaupungin suu-
nasta lähestyttäessä hidastustöyssy 
asetetaan ennen sillankantta. Toinen 
hidastetöyssy asetetaan kylän ilmoitus-
taulun jälkeen. Tielle asetetaan hidas-
teista ilmoittavat merkit.

Tieisännöitsijä toimii edelleen Kari Täh-
ti puhelin 040 528 0052

EU rahalla saadaan kunnostettua 
kylämaisemia ja hankittua toiminta-
välineitä kyliimme Serpra ry:n Kylät 
kuntoon -hankkeella.

MÄNTLAHDESSA
Rannantaikaa väki on jo usean vuo-
den suunnitellut videotykin hankintaa. 
Tykille olisi ollut tarvetta mm. Kylä Maa-
ilmassa -tapahtumissa. Erkki Pirtola on 
käynyt tapahtumassa videotykkeineen 
esittämässä tekemiään elokuvia. Vii-
me vuonna hän itse ei päässyt paikal-
le, vaan lähetti elokuviaan Rantaituval-
le. Elokuvia pystyttiin katselemaan ai-
noastaan tietokoneen avulla, jolloin 
elokuvat näki vain pieni määrä yleisö 
kerralla.

Kyläteatteri Marmut esitti vuosi 
sitten Risto Muurmanin kirjoittaman 
näytelmän ”Vain muutaman sienen ja 
marjan tähden”. Esityksessä tarvittiin vi-

deotykkiä ja se jouduttiin lainaamaan. 
Kylän yhdistykset pitävät kokouksiaan 
Toivolassa eikä siellä ole käytössä vi-
deotykkiä.

Karaokelaulu on suuressa suo-
siossa ja useampi henkilö on esittänyt 
toiveen, että Rantaituvalla järjestettäi-
siin karaoke-iltoja. Siihen ei kuiten-
kaan ole ollut mahdollisuutta, koska yh-
distyksellä ei ole tarvittavia laitteita.

Rannantaikaa väki haki rahoitus-
ta videotykin ja karaokelaitteiden hanki-
taan Kylät kuntoon hankkeen kautta. 
Sepra ry:n hallitus puolsi yhdistyksen 
hanketta, joten yhdistys voi nyt hank-
kia sekä videotykin että karaokelait-
teet kyläläisten käyttöön. Laitteet tul-
laan hankkimaan tämän kesän aika-
na. Kesällä järjestetään Rantaituvalla 
elokuva- ja karoke-iltoja heti, kun lait-
teet on hankittu.

RAKILASSA
Rakilan osakaskunta on kunnostanut 
kylän yhteistä rantaa. Nyt on vuorossa 
rannan sähköistäminen ja laiturin se-
kä grillikatoksen valaiseminen. Tähän 
hankkeeseen osakaskunta haki 
Sepra-rahoitusta ja on saanut puolta-
van lausunnon. 

KUORSALOSSA
Kuorsalolaiset kunnostavat Kuorsalon 
seurantalon katon ja laitureita Kylät 
kuntoon rahoituksen turvin. 

LELUSSA
Lelulaisten seurantalon kunnostuk-
seen on myös suhtauduttu Sepra 
ry:ssä myönteisesti, mutta kyläläiset 
vielä miettivät, millä rahoituksella seu-
rantaloa kohennetaan.

Mervi Hyppänen

KYLÄT KUNTOON KOORDINOIDUSTI
EU RAHOITTEISEN SEPRA RY:N HANKKEISTA ILOA MYÖS RANTAKYLIIN



ÄLÄ HÄTTÄILE, OTA YHTEYTTÄ:
YHDISTYKSET JA OSAKASKUNNAT:
JÄRVENKYLÄ
Järvenkylän osakaskunta, Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880

KUORSALO
Kuorsalo-Seura ry, Erkki Arvilommi  Puh. 040 753 0444

MÄNTLAHTI
Kaakonrannan Kyläyhdistys, Eeva Salasto, puh. 0400 423 422
Mäntlahden Osakaskunta, Heimo Rikkinen, puh. 0400 151 123
Mäntlahden Erämiehet, Veli Myyryläinen, puh. 040 548 0988
Mäntlahden Vesiosuuskunta, Arto Tauria, puh. 040 911 0535
Mäntlahden Rannanpojat, Jouko Sahala, puh. 0500 554 520
Rannantaikaa Väki ry, Mari Mäkelä, puh. 050 501 2893

PYÖTSAARI
Pyötsaaren Maaosakaskunta, Ossi Lommi puh. 040 5106753
Kalastuskunta, Kari Tähti puh. 040 528 0052
Saukkovuoren Erä, Kari Tähti puh. 040 528 0052

RAKILA
Rakilan Osakaskunta, Pentti Rokka, puh. 05-345 9167

SYDÄNKYLÄ
Sydänkylän osakaskunta Tuomo Peltola, puh. 0400 650 470
Sydänkylän Erämiehet Petteri Kauppinen, puh. 0405947257
Sydänkylän VPK Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Klamilan Martat Piia Kääriä, puh. 040 583 3629
Klamilan Seutu ry Heikki Lommi, puh. 050 363 2402
Klamilan veneilijät Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Klamilan Veto Torsti Mattila, puh. 050 501 2571
Huurteiset Uimarit Risto Kouki, 040 359 3681
Pyölin Vesiosuuskunta Sami Tervo puh. 05 6130250

MAANSIIRTO, AURAUS YM
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset, koneurakointi, kylä-
talkkari 
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset, maanrakennustyöt, 
sirkkelisahaus, teiden kunnossapito
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, auraukset, traktorityöt, sorantoimi-
tus 
Reijo Tinkanen puh. 050 575 1880, auraukset 
V. Takala & kumpp. puh. 0400 256 906, erikoiskuljetukset, ruoppauk-
set, kaivuu

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Ravintola Sillankorva, puh. 355 1710
Sale, puh. 010 76 34 791
Klamilan Kujansuu Oy, puh 355 1506 (huoltoasema, kahvila, asia-
miesposti, kalastusluvat)
Paussi-kioski, Mäntlahti (05) 345 9998 tai 0400 663 637
Harjun Kartano Puutarha Oy, puh. 040 724 2577´, kesäkukkia, 
Klamilan Kylätupa Ronkuli, Puh/fax 357 3103
Lammasfarmi Kormu, puh. 040 539 7390, perinnekäsityöt, villalan-
kaa, taljat 

KOKOUS- JA JUHLATILOJA
Mäntyrinteen palvelukeskus, puh. 355 1809, 355 1777
Seurantalo Toivola, Mäntlahti, Jouko Sahala puh. 0500 554 520
Sydänkylän VPK:n talo Jartti Malmi, puh. 040 512 5467
Virolahden urheilu- ja nuorisotalo Oy (Pyölintalo), Tuija Paalanen, 
puh. 355 1815
Veto-osaston hiihtomaja ja mäkimaja, Mattila Torsti, puh. 050 501 
2571, Seppo Paronen, puh. 0500 725 336
Klamilan Martat, Piia Kääriä, puh. 040 583 3629, kahvinkeittimien, 
kahvi- ja ruoka-astiastojen vuokraus, (50 kkp) 

ULKOILU, KUNTOHOITO, KAMPAAMO
Kampaamo Tinka, Tiina Tasa, puh. 05 355 1588
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029 kuntoilua, sauvakä-
velyä/juoksua, pyöräilyä
Kaakon Kuntohoito, puh. 040 7717 468, 3471 630, kuntohoitoa, hie-
rontaa, fysioterapiaa, lymfaterapiaa, akupunktio

LÄHIRUOKAA
Lauri Etholen, puh. 040 559 9240, kalat suoraan kalastajalta 
Tuula ja Harri Olli, puh. 355 1546, 0400 750 805, kananmunat, mai-
to, ternimaito, 
Mirja Ripatti, puh. 355 1524, leivonnaisia, 
Reijo Tinkanen, puh. 050 575 1880, mansikkaa, 
Matti Olli, puh. 355 1694, perunaa, 

MUURAUS JA NUOHOUS
Kari Tasa, puh. 0500 902 843, Muuraus Mason ky, 
Sauli Tiainen, puh. 0400 303 198, nuohous, 
Pienjäteasema Oravakorpi puh. 050 389 2172

POLTTOPUUT
Harri Olli, puh. 0400 750 805
Joukainen Risto, puh. 0500  256 652
Peltola Juho, puh 040 729 0727
Peltola Lauri, puh 040 845 2226
Talsi Mikko, puh. 0400 754 383
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA, SAHOJA
Takala Lauri, puh. 355 1885, Puutavaraa, sahattu ja höylätty
Kalevi Suni puh. 0400 741 347, 345 9732 sahausta, polttopuuta

SÄHKÖTYÖT
T. Nurmelan Sähkö Ky, puh. 0500 552 219
Peltolan Sähköliike, puh. 0400 650 470

TAKSIT
Saarainen Reijo, Ravijoki, puh. 040 556 4290
Saarainen Kaija, Ravijoki, puh. 0400 540 595
Virolahti Ula-keskus, puh. 106421, 040 522 6591

VENEPAIKKOJA
Klamilan Veneilijät Ry, Malmi Jartti, puh. 040 512 5467
Sydänkylän jakokunta, Tuomo Peltola, puh. 355 1527
Pentti Posti, puh. 355 1506, 0400 655 040

PALOKUNTA
VPK Klamila ja ympäristö 355 1562

VUOKRAHUVILAT JA MATKAILU
Niemistön mökit, puh. 355 1661, 0400 752 703
Posti Pentti, puh. 355 1506, 0400 655 040
Suni Simo, puh. 345 0594
Loma-Harvaja Oy / Suortti Mikko, puh. 040-556 5953
Saaristoretkeily (vene 9+1), Risto Joukainen, puh. 0500 256 652, 355 
1812
Rentoretket Ky, Matkanjärjestäjä, Markku Lankinen, puh. 044 537 
7799



SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNTA                       20.03.2011
Puheenjohtaja Tuomo Peltola
Sydänkyläntie 374, 49860 Klamila
Puh 053551527

           TIEDOTE KALASTAJILLE 2011
MAKSUT

Vesiosuuksilla pyytävät 1,25e/yksikkö, pyydysyksikkö 
3,75e/yksikkö,vuokrayksikkö 7.50e. Pilkkikilpailut 1e/osa-
nottaja.
Virvelöiminen ja uistelu 5e/viikko tai 10e/vuosi (lähin-
nä vieraille jotka eivät maksa yksikkömaksuja). Vetouis-
teluluvat veneille joissa on useampi vapa 10e/viikko 
tai 30e/vuosi.
Läänikohtainen viehelupa oikeuttaa kalastamaan yh-
dellä vieheellä/luvan haltija.
Ns "lisäpaketti" 1-4 pyydysyksikköä a` 13e/yksikkö max. 
4 yksikköä on tarkoitettu myös muille kuin kalastuskun-
nan jäsenille. Oikeuttaa kalastamaan 01.05.2011-
31.12.2011 välisenä aikana.
Osakkaiden kalastuskausi on 01.05.2011-30.04.2012 väli-
senä aikana.

Jos ruokakunta maksaa yksikkömaksuja, on siis osa-
kas, kyläläinen tai mökkiläinen ei 1 katiska, -pitkäsii-
ma, -virveli tai uistelu vähennä yksiköitä, vaan voi sa-
manaikaisesti kalastaa esim. neljällä yhden yksikön ver-
kolla ja katiskalla.
Vesiosuus- ja erikoisluvat myöntää puheenjohtaja Tuo-
mo Peltola osoite yllä. Virveli, vetouistelu ja "lisäpaketti" 
lupia saa lunastaa myös Klamilan Kujansuusta/ Pentti 
Posti.
Sydänkylän osakaskunnan venepaikkavuokrat ovat seu-
raavat: 25 e osakas, 50 e kyläläinen ja 100 e vieras .

PYYDYSYKSIKÖT

Verkko pituus 30m, korkeus max 3m - 1 yks. .
Verkko pituus 30m, korkeus 3m-max 8m - 2 yks.
Virveli, uistin  - 1 yks.
Atrain - 1 yks
2 katiskaa - 1 yks.
Pintaverkko pit. 30m, kork. max 8m - 2 yks. .
Pikkurysä max 1m - 1yks.
Rysä korkeus max 1.5m - 8 yks.
100 koukun pitkäsiima - 1 yks.
Hailiverkot - - yks.

Lohisiima, siikaloukut, siikapesäverkot, rysät yli 1.5m ja 
troolaus  KIELLETTY. Virolahden kalastusalueen emokalo-
jen pyyntiin tarkoitettu siikaloukku sallitaan.

KALASTUSTAVAT JA PYYDYSTEN MER-
KITSEMINEN

Verkot laskettava pääsääntöisesti rannasta ulospäin, 
sivusuunnassa ei 50m lähemmäksi toisen pyydyksiä 
(pl katiska ja iskukoukku). Pintaverkot ja rysät merkittä-
vä kalastuslain mukaisilla vidoilla, jotka on varustetta-
va numeroprikalla ja kalastajan nimellä. Pohjaverkkoi-
hin jadan molempiin päihin vähintään 40cm korkui-
nen samanlainen lipulla varustettu vita, jossa on nu-
meroprikka ja kalastajan nimi. Korkeintaan 3 verkkoa 
käsittävään  rannasta laskettavaan jataan riittää ranta-
päähän koho, ulkopäähän prikalla ja nimellä varustet-
tu vita. Talvella pyydys on varustettava kokijanavannol-
la olevalla näkyvällä merkillä (lappu), jossa on pyytä-
jän nimi ja numero. Vannerysäpaikat sopii puheenjoh-
taja kalastajan kanssa. Jos olet kadottanut nume-
roprikkasi ota yhteys puheenjohtajaan.

RAJOITUKSET

Verkkopyynnin rajoitusalue sijaitsee Klamilanlahdella 
linjalla kalasataman ulommaisen aallonmurtajan kär-
ki - Pentti Nakarin mökki. Alue on merkattu kylteillä. 
Alueella kalastus sallittu talvella vain yhdellä madery-
sällä ja kahdella katiskalla/ ruokakunta.Ankeriasrysä 
sallittu avovedessä samoin pitkäsiima.

HENKILÖVALINNAT VUODELLE 2011

Puheenjohtaja Tuomo Peltola, varapuheenjohtaja Si-
mo Suni, sihteeri Petteriu Kauppinen, rahastonhoitaja 
Pentti Posti, hoitokunnan jäsen Seppo Jouhikainen. Ka-
lastuksen vartijat: Tuomo Peltola, Hannu Peltola, Riitta 
Malmi, Veli Tahko, Jorma Lommi, Jallo Malmi, Jouni 
Seppälä, Eero Kyötikki.

RANNAN RUOPPAUKSET JA TÄYTÖT, 
MAANMITTAUS -JA LUNASTUSTOIMI-
TUKSET

Hoitavat Tuomo Peltola ja Simo Suni



Sulo Mäkelä (21.12.1896-06.05.1978) oli mäntlahtelai-
nen kuvanveistäjä ja opettaja. Hänen elämäntyötään 
esitellään kylän kaikkien yhdistysten voimin toteutetus-
sa juhlaviikossa monipuolisesti.

31.7. TAPAHTUMAT
• Juhlamessu klo 10.00 Marian kirkossa, jonka jälkeen 
kukkien lasku Esivanhempien muistomerkille; seppelpar-
tio Myllykylän sankarihaudalle ja Sulo Mäkelän haudalle

• Kirkkokahvit sekä kuvataidekilpailun parhaiden töiden 
näyttely ja palkintojen jako Simeonsalissa

• Sulo Mäkelän pysyvä taidenäyttely klo 12.00-15.00 
avoinna Ruissalon kirjastossa

• Kukkien lasku Miehikkälän ja Virolahden sankarihau-
doille

5.-7.8. TAPAHTUMAT 
MÄNTLAHDESSA
• 6.8. Sulo Mäkelän lapsuuskodin seinälle kiinnitettävän 
laatan paljastus klo 13.00.

• 6.-7.8. Sulo Mäkelä –näyttely
Kuvanveistäjän ystävilleen ja sukulaisilleen tekemistä 
töistä koottu näyttely galleria Kymen Kullassa Museotie 
916. Avajaiset 6.8. klo 13.30
Näyttely on avoinna klo 13.00-16.00.

• 6.-7.8. Taiteilijan koti ja ateljee Riissuossa avoinna klo 
14.00-16.00. Musiikkiesityksiä.

• 5.-7.8. Saviukko- näytelmä
Kyläteatteri Marmut esittää Risto Muurmanin kirjoitta-
man näytelmän Saviukko.
Esitykset 5.8. klo 18.00, 6.8. ja 7.8. klo 17.00 Toivolassa 
Museotie 820.

Marmutin naamiot vaihtuivat Turun rautatieasemalla Sulo Mäkelä näytelmän hahmoihin valloitusmarssia varten. Vasemmalta: Tarja 
Porkka (Karoliina, Sulon äiti) , Tatu Korpela (Sulo Mäkelä), Marjatta Korpela (kylänmuija).

SULO MÄKELÄ VIIKKO 31.7-7.8.2011OHJELMASULO MÄKELÄ VIIKKO 31.7-7.8.2011

VALOKUVA MERVI HYPPÄNEN



PICNIC KONSERTTI PIHAPIIRISSÄ;

MÄNTLAHTI ROKKAA 
KYLÄ MAAILMASSA 
TAUOLLA 23.7.
Kylä maailmassa festivaali pitää tämän vuoden taukoa ke-
räten voimia ja varoja ensi vuotta varten, mutta aivan ääne-
tön ei Rantaitupa ole: kotkalaiset muusikot järjestävät festi-
vaalimme tukikonsertin heinäkuun 23. päivänä lauantaina.

Konsertissa esiintyy kolme orkesteria, kauimpaa tulee juh-
liin Syöjättäret Joensuusta. Kotkasta saapuvat Laimeat Ihmi-
set ja jo aiemmilta festareiltamme tuttu Kingside Boule-
vard. Kari-Pekka "Kärsä" Koivistoinen on hankkeen puuha-
miehenä ja myös Facebook ryhmä on perustettu.  Rantaivä-
ki hoitaa esiintyjien muonituksen ja majoituksen. 

Yöpyville telttailijoille tarjotaan perinteiseen tapaan aamu-
puuro, ja mukava aamuinen tunnelma. 

                  Tervetuloa!
Ilkka Ahmavaara



• Su 26.6. Messu
Klo 10

• 27.6 - 29.7. TIEKIRKKO 
klo 11 - 14

• Su 17.7. Messu
Klo 10

Basaari

KUORSALO-TAMMION KALASTUSKUNTA
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YLEINEN VESIALUE

Tämä kartta on summittainen. Kartan piirsi Ilkka Ahmavaara

KENEN VESILLÄ KALASTAT ?

JÄRVEN
KYLÄN

 

KALASTU
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PYÖTSAAREN
KALASTUSKUNTA

* Huovarin kalastajain avustusseura ja Haminan varuskunnan Erä

Merellä harvemmin joutuu avaamaan veräjiä tai varo-
maan piikkilanka-aitoja, silti merelläkin on rajoja, jois-
ta viimeistään valtakunnan raja on syytä huomioida, 
mutta jos harrastaa kalastusta, on hyvä tietää kenen 
hoitamaa veden viljaa keräilee, ja mitä se maksaa.

Suomen Laki velvoittaa kalastuskuntia (nyk. osakaskun-
tia) valvomaan ja hoitamaan alueensa vesistöä ja ka-
lakantaa. Alla olevassa kartassa on alueemme kalas-
tuskuntien rajat noin suurinpiirtein esitettynä. 
Pyydysmaksuja sivuilla 14, 15 ja 17.

Metsähallitus

*

Muutokset mahdollisia ja niistä tiedotetaan Kaakonkulma lehdessä.

KESÄKALENTERI

KLAMILAN KYLÄKIRKKO

KUORSALOSSA
- Hautuumaajuhla 7.6. klo 10.00 alkaen
- Juhannuspäivän hartaustilaisuus Tammiossa 25.6.
- Kesäjuhla 9.7. klo 13.00 alkaen
- Woxi -Weikot 35 v. 13.8. klo 13.00 ja iltatanssit
- Hirvipeijaiset 24.9. klo 17.00 alkaen
Lisätietoja: Kuorsaloseuran kotisivut: www.kuorsalo.fi

KLAMILASSA
- Kesätori perjantaisin 10.6. - 19.8. klo 18
- Juhannusmarkkinat 23.6. klo 12-17 kalasatamassa
- Hapanvellijuhla 17.7. klo 12 kalasatamassa
- Silakkamarkkinat 25.9. klo 10-15 kalasatamassa

MÄNTLAHDESSA
- Lentopalloa tiistaisin klo 18.00 Rantaituvan kentällä.
- Mäntlahti Rock 23.7. alkaen klo 18.00 Rantaituvalla, Simon-
mäentie 18.00
- Karaoke- ja elokuvailtoja satunnaisesti Rantaituvalla.
- Biljardia sunnuntaisin klo 12-18 Toivolassa, Museotie 820. 
Korona ja pingispöytä ovat myös käytettävissä. Jos peli- intoa 
löytyy muinakin iltoina, niin ota yhteyttä Jouko Sahalaan 
puh.0500 554 520
- Sulo Mäkelä -viikko 31.07. – 07.08.

METSISSÄ
- Salpa-Jukola viesti 18. - 19.06.
Vehkalahden Veikkojen järjestämä vuoden 2011 Jukolan viesti 
suunnistetaan Virolahden Ravijoella.
- Enduro ajot 06. - 13.08.
FIM International Six Days Enduro on kuuden päivän mittainen 
enduromoottoripyöräilyn MM-joukkuekilpailu, joka ajetaan 8.-
13.8. Kotkan-Haminan seudulla.


