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KLAMILAN OLUTSILLASSA LAUSUTAAN RUNOJA!
LAUANTAINA 14.12 KLO 15 BAARI KUJANSUUSSA

Runolla on monet kasvot, se ärjyy, laulaa,
piipittää, politikoi, viisastelee, viettelee ja pu-
huu jopa kielillä. Nyt sitä saa kuulla kaikessa
kirjavuudessaan Klamilan Olutsillan järjestä-
mässä runoillassa, jonne kuka tahansa voi
tulla lausumaan niin omia kuin toistenkin

kirjoittamia runoja, tai vaikkapa improvisoi-
maan.

Rannantaikaa väki julkaisi kuun vaih-
teessa Henni Kirin esikoisrunokokoelman, ja
myös Henniä saamme kuulla Olutsillassa.

Tervetuloa!
Ilkka Ahmavaara



Terminen talvi tuntuu alkavan viimevuoti-
seen tapaan heti ensimmäisen kalenterin
mukaisen talvikuukauden alussa. Jääkö
maahan pysyvä lumipeite jo nyt on tätä
kirjoitettaessa arvoitus, kuten myös se,
jääkö osayleiskaavaan siinä tällä hetkellä
olevat virheet jälkipolvien kiusaksi Hami-

nan itäisiin rantakyliin. Itsekunkin kannat-
taa katsoa kaavaluonnoskarttaa tarkkaan
niiltä kohdin, jotka tuntee hyvin. On tärke-
ää, että esimerkiksi asuinalueet on merkit-
ty oikein myös tähän karttaan. Suorat lin-
kit kaava-aineistoon myös rantai sivuilla.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kai-
kille, minä menen nyt runoja lausumaan!

30.11.2013 Ilkka Ahmavaara

3. Ehdotusvaihe:
Valmistellaan kaavaehdo-
tus, joka käsitellään tekni-
sessä lautakunnassa ja
asetetaan sen jälkeen vi-
rallisesti nähtäville. Ehdo-
tuksesta voi jättää muis-
tutuksen kaupunginhalli-
tukselle.

4. Hyväksymisvaihe:
Kaupungin tekninen lau-
takunta ja sen jälkeen
kaupunginhallitus käsitte-
levät kaavaehdotuksen,
jonka jälkeen kaupungin
valtuusto hyväksyy kaa-
van.

Tavoitteena on, että kaa-
va on kaupunginvaltuus-
ton käsittelyssä keväällä
2015. Kaupunginvaltuus-
ton päätöksellä on 30 päi-
vän valitusaika, jolloin
kaavasta voi tehdä vali-
tuksen Kouvolan hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeu-
den päätöksestä voi edel-
leen valittaa Korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle.

Jos kaavasta ei tu-
le valituksia valitusaikana,
kuulutetaan kaavan voi-
maantulosta ja se astuu
voimaan.

KAAVAN ETENEMISESSÄ
ON JÄLJELLÄ
KAKSI VAIHETTA (3 JA 4):

MÄNTLAHTI - PYÖTSAARI - RAKILA - OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AIKA TOIMIA!
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Talven taikaa

Energiamaakuntakaava on
edelleen YM:ssä käsiteltävä-
nä, mutta Haminan kaupun-
ki otti kuitenkin voimala-alu-
een ”jo ennakolta” mukaan
myös Mäntlahden osayleis-
kaavaan perustelunaan "sel-
vitetään viiden tuulivoimalan
mahdollisuuksia" kaava-alu-
eella.

Viisi voimalaa Mäntlahdessa
voi myös tarkoittaa sitä, että
ensin 5 voimalaa Haminan
puolelle, sitten 5 voimalaa
Virolahden puolelle, koska
kunnanraja kulkee alueen
läpi pitkittäin! Lopputulos
olisi kymmenen 200 m kor-
keaa voimalaitosta aivan
naapuriimme.

Nyt on olennaisen tärkeää
olla liikkeellä asian tiimoilta,
jokaisen meistä. Muistu-
tusaika päättyy nopeasti ja
valitusaikakin osuu lähelle
joulua. Mielipiteen ilmaise-
misen helpottamiseksi:

Kaavaratkaisusta kerrotaan
täällä (myös kartat):
www.hamina.fi /asukkaat
/Kaavoitus ja rakentaminen
/Kaavoitus /Yleiskaavoitus
/Vireillä olevat yleiskaavat/

Ylin linkki ”Yleiskaavaluon-
nos” kertoo kartta-alueen ja
kaava-alue katkoviivoilla
merkitty ” tv 5” rajaus.

Suunnittelusta vastaava:
Kaupunginarkkitehti Vesa
Pohjola, 040 556 4260.

Nähtävillä olevien kaavojen
asiakirjat ovat myös Hami-
nan kaupungintalon 2. ker-
roksessa, Puistokatu 2, HA-
MINA.

Muistutusaika: Mielipiteet/
muistutukset tulee toimittaa
viimeistään ennen nähtävillä
oloajan päättymistä osoit-
teella

Haminan kaupunginhal-
litus, PL 70, 49401 HAMINA,
tai telefax (05) 749 2610 tai
sähköpostilla: kanslia@ha-
mina.fi

Muistutusaika on siis:
21.11. - 20.12.2013.
Huom: joulunajan läheisyys
ja postin mahdolliset jakelu-
häiriöt työtaistelun vuoksi!

Suurikokoinen kartta kaava-
alueesta on nyt nähtävillä
Mäntlahden seuratalo Toivo-
lassa, takaterassilla – poi-
ketkaapa katsomassa! On
helpompi mieltää, mistä oi-
kein on kysymys.

Paitsi me asukkaat, myös
lintujärjestöt ovat jyrkästi
hanketta vastaan, ja pitävät
aluetta yhtenä huonoimmis-
ta tuulivoimala-alueista koko
Suomessa. Useat muut
luontojärjestöt ovat esittä-
neet vastalauseensa. Voima-
lat ovat kuitenkin nyt muka-
na Haminan puolen osay-
leiskaavassa, ja useat sadat
paikalliset ovat hanketta
vastaan.

Kaavamuistutukset ovat la-
kiin perustuva kansalaisoi-
keus ja niitä kannattaa nyt
aktiivisesti tehdä! Halukkaat
voivat nyt vapaasti kertoa
oman mielipiteensä asiasta
kaavan laatijoille. Kaavoitta-
jat haluavat kuulla asukkai-
den mielipiteitä. Muistutus-
ten ei tarvitse olla "virallisia"
- riittää kun sanoo, mitä
mieltä itse on asioista - va-
paasti vaan! Kansalaisroh-
keutta tarvitaan nyt jos kos-
kaan!

Virolahtelaiset voivat myös
osallistua ja niin toivotaan-
kin, koska esim. Museotie
on heidänkin tiensä. Myös
lintu- ja maisema-asiat ovat
yhteisiä asioita, samoin vir-
kistysalueet. On myös Viro-
lahden asia, jos aluetta ol-
laan muuttamassa yleiseksi
teollisuusalueeksi. Jos kat-
sotte, että ette pidä asiasta,
nyt se kannattaa myös sa-
noa eikä odottaa, että muut
tekisivät jotain!

Maarit Miettinen

Seurantalo Toivolan terassin
seinällä esillä olevassa Mänt-
lahti-Pyötsaari-Rakila osay-
leiskaavaluonnoksessa on
puutteita ja virheitä. Karttaa
kannattaa tutkia tarkkaan ja
olla yhteydessä kaavoitta-
jaan, jos huomaa puutteita
tai virheitä. Kartasta puuttuu
mm. Mäntlahden itäpuolella
Museotien 976 kiinteistöltä
AT-merkintä, Pankkasuon-
tien varrella sijaitsevalta lo-
ma-asunnolta puuttuu RA-
merkintä. Luonnokseen ei
myöskään ole merkitty yleis-
tä uimarantaa. Allekirjoitta-
nut ilmoitti kaupunginarkki-
tehti Vesa Pohjolalle sähkö-
postilla näistä puutteista ja
hän vastasi, että puutteet tul-
laan merkitsemään luonnok-
seen.

Luonnoksessa on va-
rattu kaksi aluetta virkistys-
käyttöön, Santasenniemen
eteläpäästä alue, jossa on
mattolaituri ja Kaakorannan

kyläyhdistyksen nuotiopaik-
ka sekä laajempi alue San-
tasenniemen länsirannalta.
Laajempi alue käsittää osan
rannan jyrkännettä ja kivik-
koa sekä kaislottunutta en-
tistä hiekkarantaa. Siitä so-
veltuuko alue virkistyskäyt-
töön voidaan olla montaa
mieltä.

Luonnosvaiheessa
kartasta on helppo esittää
mielipiteitä, esityksiä ja huo-
mautuksia. Ne voi tehdä jo-
ko kirjeitse tai sähköpostilla.
Mitään muodollisuuksia ei
tässä vaiheessa vaadita, riit-
tää, kun ne tehdään kirjalli-
sina. Joten, jos huomaatte
luonnoksessa puutteita tai
virheitä, niistä kannattaa heti
tehdä kirjallinen huomautus.

Aikaa esitysten ja mieli-
piteiden esittämiseen on
20.12.2013 asti.

Mervi Hyppänen

MUUTAMIA KORJAUKSIA
OSAYLEISKAAVALUONNOKSEEN
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Muutaman vuoden tauon jäl-
keen päätimme järjestää
Mäntlahden kylän ja ympä-
ristön ihmisille pienen virkis-
tysmatkan, tällä kertaa se
suuntautui Tallinnaan. Har-
maiden päivien ja pimeiden
iltojen aikaan tuntui muka-
valta päästä hieman katkai-
semaan arkista elämän me-
noa.

Matkaa varten oli varattu
paikat viidelletoista lähtijälle,
aivan sitä määrää ei lähtijöi-
tä löytynyt, mutta iloinen
ryhmä saatiin kasaan ja
matkaan lähdettiin. Salaston
Eeva oli varannut meille mu-
kavan tilataksin, johon mah-
tui koko seurue. Sillä pää-
simme Haminan linja-autoa-
semalle, josta jatkoimme
Puolakan bussilla Helsinkiin
länsisatamaan, jossa meitä
odotti Eckerö-linen Finlandia
laiva.

Bussi oli täynnä iloisia ihmi-
siä, ja kuljettajan hyvän pal-

velun lisäksi saimme erin-
omaista palvelua aikaisem-
milta Viipurin matkoiltamme
tutuksi tulleelta Matkaemän-
tä Elisabetilta. Eeva oli va-
rannut meille Bussimatkan
lisäksi vielä laivamatkan, lai-
va-aamiaisen sekä yhden
hytin, lepoa ja matkatavaroi-
ta varten. Myös bussi lähti
kanssamme laivaan, ja Tal-
linnassa maihin, joten haluk-
kaat pääsivät bussin muka-
na kaupungille esimerkiksi
valitsemiinsa ostospaikkoi-
hin.

Meidän ryhmämme jakaan-
tui pienempiin osiin, osa läh-
ti bussilla keskustaan, ja osa
jäi kiertelemään satama-alu-
eelle. Vaikka kyseessä oli
päivämatka, niin aikaa riitti
reilusti ostosten tekoon tai
vaikkapa kampaajalla käyn-
tiin.

Kun ryhmämme oli
taas koossa, kävimme yh-
dessä päiväruokailulla sata-
man läheisessä ravintolassa.

Kun ostokset ja tuliaiset oli
hankittu ja paluuaika alkoi
lähestyä, saapui bussikin ta-
kaisin satamaan, siinä oli
hetki aikaa nostaa ostokset
bussiin, ja niin oli kädet va-
paina laivalla kulkeissaan.

Paluumatkalla poikkesimme
laivan Taxfree myymälöissä
tekemässä vielä viime het-
ken ostoksia, jotka veimme
käytössämme olleeseen hyt-
tiin loppumatkan ajaksi.
Koska aikaa tuntui olevan
jäljellä, poikkesimme vielä
lopuksi päivätansseissa.

Sää päiväristeilymatkalla oli
muuten syksyisen kaunis,
mutta sekä meno- että pa-
luumatkalla oli kohtuulliset
vaahtopäiset laineet, jotka
keinuttivat laivaa mukavasti,
kohottaen risteilytunnelmaa.
Kun laivalla oli tunnelma
korkeimmillaan, saavuimme
takaisin Helsingin länsisata-
maan, ja iloisen ihmismas-
san sekä puheensorinan

saattelemina astuimme mai-
hin. Bussi lähti kotiinpäin
ajallaan, ja autossa oli rie-
mukas ja pirteä meno. Hy-
vässä seurassa aika riensi, ja
pian olimmekin jo Haminas-
sa. Siellä meitä oli vastassa
sama Eevan tilaama tilataksi
kuin aamulla. Kello lähestyi
jo puoltayötä kun olimme
kotosalla, tuliaiset olivat ehji-
nä ja mieli pirteänä, joten
Eevalle vielä lämpimät kii-
tokset onnistuneesta mat-
kasta.

Tämä oli vain tiivistetty mat-
kakertomus tästä Tallinnan
reissusta, mutta;

kun siellä kaikilla oli niin
mukavaa,
oli hyvä että saatiin olla mu-
kana.
Ja koska matka oli hauska
niin,
uudelleen keväällä mennä
päätettiin

Tapani Korpela

Mäntlahti on liittynyt mu-
kaan Kymenelaakson kylät
ry:n käynnistämään Kymen-
laakson Kyläportaalin hank-
keeseen, jonka tavoitteena
on koota yhteen Kymenlaak-
son kylät vuorovaikutteisille
nettisivuille. Kylät olisivat
omaleimaisesti ja ajantasai-
sesti esitelty osoitteessa;
www.kymenkylat.fi. Valmiita
sivuja naapuristamme Kla-
milasta tai Myllykylästä ja
Pyhällöstä kannattaa käydä
katsomassa.
Kylien asukkaille vuorovai-
kutteiset nettisivut antavat

mahdollisuuden osallistua
yhteisiin asioihin kirjoitta-
malla, valokuvilla tai vain
seuraamalla sivuston tapah-
tumia. Kaikkien mäntlahte-
laisten elämäänhän tulee
vaikuttamaan tuulimyllyt, jos
ne rakennetaan ja kaavoitus,
jos se toteutuu. Näistä ja
muista ajankohtaisista voi-
daan tulevaisuudessa kes-
kustella yhteisillä sivuilla.Tie-
tysti mukavatkin asiat muis-
tetaan; merkkipäivät, joulu-
laulut ja mitä vain tapahtu-
mia keksitään.

Osallistumiseen tarvitaan
nettiyhteys, mutta ei välttä-
mättä ATK-osaamista. Sitä
voi oppia Rantaintuvalla ja
on opittukin jo pari kertaa
järjestetyissä työryhmän ko-
koontumisissa, joita vetää
Joni Tyviö Kyläportaali-
hankkeesta. Joulun jälkeen
kokoontumisia järjestetään
vielä 3-4 kertaa, seuravaaksi
lauantaina 4.1.2014. Silloin
pohditaan myös, mikä on
Mäntlahti – Pyötsaari -Rakila
alueelle omintakeista ja tun-
nistettavaa ja miten se Ky-
menkylien sivustolla esitel-

lään.

Tähän, Mäntlahti – Pyötsaari
- Rakila alueen esittelyn val-
misteluun, toivomme kylä-
läisten runsasta osanottoa.
Mitä enemmän ja erilaisia
mielipiteitä sitä laajempi nä-
köala aukeaa kylistämme.
Asukasfoorumin lisäksi ta-
voitteenahan on, että kuka
tahansa saisi nopeasti elä-
vän käsityksen kylistämme,
kuin olisi jo kerran täällä
käynyt.

Anni Arenius
Työryhmän vetäjä

KYLIEN YHTEINEN FOORUMI
TERVETULOA KAIKKI RAKENTAMAAN MÄNTLAHTI – PYÖTSAARI - RAKILA -ALUEEN

AKTIIVISIA NETTISIVUJA!

TALLINNAN MATKA 9.11.2013
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KLAMILAN
KYLÄKIRKKO

KLAMILAN
KOULUTYÖMAALLA
NYT

Pe 6.12.
Itsenäisyyspäivä:
klo 9.00 seppeleenlasku.

To 12.12.
Klo 10.00
Perheiden kirkkohetki.

Pe 20.12.
Klo 19.00
Kauneimmat joululalulut.

Ke 25.12.
Klo 7.00
Joulukirkko

TUKHOLMA CHECK! SEURAAVA ETAPPI: IRLANTI
Siitä on nyt kolme kuukaut-
ta, kun jätin Suomen taakse-
ni. Kolme kuukautta, kun vii-
meksi olin työssäkäyvä ih-
minen. Kolme kuukautta,
kun minusta tuli virallisesti
opiskelija!

Kun keväällä sain kuulla, et-
tä minut hyväksyttiin Tuk-
holman yliopistoon antropo-
logian maisteritutkintoon, en
voinut uskoa korviani! Unel-
mani toteutui, ja nyt minun
piti valmistautua niin henki-
sesti kuin fyysisesti uuteen
koitokseen. Kesällä tein niin
paljon töitä, kun vaan kyke-
nin, siivosin tavaroitani (sitä
oli paljon), organisoin pape-
ripinoni (se oli korkea) ja
hommasin itselleni kämpän
Tukholmasta (minulla oli on-
nea). Kun viimein oli lähtö-
päivä, minulla oli hyvin epä-
todellinen olo. Tässä nyt sit-
ten mennään, Tukholma he-
re I come!

Ja ei voi muuta kuin sanoa,
että syksy on ollut aivan
mahtava! Tukholma kaupun-
kina on todella kaunis ja mo-
nipuolinen. Täällä löytyy niin
vanhuksille, työssäkäyville

kuin opiskelijoille omat kau-
punkialueet, aktiviteetit, ja
nähtävyydet, ja luonnon lä-
heisyydestä johtuen välillä
tuntuu, että olen Keski-Suo-
messa mökin rannalla! Ja
vaikka Tukholmassa asumi-
nen on hyvin kallista, kau-
punki itse on niin kaunis, et-
tä päivä menee helposti kä-
vellen pitkin pieniä katuja,
puistojen läpi, merenviivaa
seuraten, ja vanhoja raken-
nuksia ihastellen. On niin
paljon nähtävää!

Myös maisteritutkintoni on
ollut todella kiva ja antoisa,
ja tunnen itseni todella on-
nekkaaksi sen vuoksi, että
minut hyväksyttiin. Opin jo-
ka päivä jotain uutta, niin it-
se antropologiasta kuin it-
sestäni ja maailmasta ympä-
rilläni. Olen aktiivinen luo-
kassa, opettajat ja kanssao-
piskelijat ovat motivoivia ja
pienen ryhmäkoon takia (15
opiskelijaa) opiskelu on in-
tensiivistä ja henkilökohtais-
ta. Voin todella sanoa, että
aivoni ovat käytössä!

Tammikuussa 2014 minulla
on tiedossa vaihto ‘ulkomail-

le’, ja uusi määränpääni on
Maynooth, Irlanti. Odotan si-
tä innolla, vaikken yhtään
vielä tiedä mikä minua siellä
odottaa! Kesäksi palaan ta-
kaisin Suomeen (pakko on
näitä opiskeluja rahoittaa) ja
syksyllä jatkan opintojani
niin Ruotsissa kuin Irlannis-
sa. Tammikuussa 2015 pa-
laan vielä takaisin Tukhol-

maan kirjoittamaan maiste-
rityöni, jonka jälkeen tämä
(elämän-)projekti on ohi. Mi-
tä sitten tulee tapahtumaan,
se jääkööt vielä mysteerik-
si…

'God Jul kaikille!'

Sanna Poelman

Klamilan koulun ja päiväko-
din työmaatilanne työmaako-
kouksen nro 10 mukaan:

•Koulu ja päiväkoti ovat val-
mistumassa ajallaan vastaa-
nottotarkastukseen perjantai-
na 13.12.2013.
•Kaikki virheet ja puutteet on
korjattu maanantaihin 23.12.
mennessä.
•Päiväkoti muuttaa maanan-
taina ja tiistaina 30.-
31.12.2013.
•Viimeiset koulun irtokalus-
teet tulevat perjantaina
17.01.2014 ja koulu muuttaa
27.01. alkavalla viikolla.
•Lähiliikuntapaikkojen (kent-
tien) rakentaminen alkoi
25.11. Tuomo Kuokan ura-
koimana ja valmistuu pinta-
kerroksia vaille valmiiksi per-
jantaina 13.12.
•Piha- ja ulkopuolisten töiden
vastaanotto on 27.06.2014
mennessä.

Tuomo Peltola

80-vuotias Ellen Pyötsaa-
resta kiittää kaikkia ystä-
viä, tuttavia ja sukulaisia,
jotka muistivat merkki-
päivänä.

Kiitos, kiitos, kiitos!

KLAMILAN KYLÄTUPA RONKULI
AVOINNA JOULUNAIKAAN:

*

* TORSTAINA 19.12. KAHVITUS JA ARPAJAISET!

Vuonna 2014 Kylätupa avaa tiistaina 7.1. klo 10-14

Hyvää Joulua!

Toivottaa
Rannantaikaa väki

KIITOS !


