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TALVEN TULILLA JÄITÄ POLTELLEN

Talvi on ollut vaihteleva, mustan joulun jälkeen tuli ko-
vat pakkaset, meri jäätyi ja maa sai kevyen lumipeit-
teen. Helmikuussa satoi vettä, lumet sulivat ja tiet
muuttuivat luistinradoiksi. Ilmassa oli kevään tuoksua
ja nastakengät olivat tarpeen ulkoiltaessa.

Tätä kirjoittaessani maisema on jälleen talvisen
kaunis useamman päivän kestäneen lumisateen jäljiltä.
Säätiedotuksessa perätään normaalitalvea, mutta mikä
se normaali talvi eteläisessä Suomessa on; sään vaih-
telut kovasta pakkasesta suojasäähän?

Kylille on talven myötä tullut uutta toimintaa. Klamilas-
sa tammikuun pakkaskausi päätettiin Tammikuun tu-
let tapahtumaan, jota vietettiin suojasäässä. Laskiaise-
na väkeä kutsuttiin Klamilan kalasatamaan rokalle ja
mäkeä laskemaan. Vesisade oli sulattanut lumia, mutta
jonkinlainen mäki löytyi ainakin vanhan hiihtomajan
läheisyydestä. Nälän sai sammutettua satamahallissa,
missä oli tarjolla mm. herkullista hernekeittoa ja ker-
malla täytettyjä laskiaispullia.

Vilniemen vanhempaintoimikunta järjesti Lasten
kulttuuriviikoilla koko perheen elokuvanäytöksen Vil-
niemen Urheilutalolla. Nähtävillä oli kahden päivän ai-
kana kolme elokuvaa. Rannantaikaa väki lainasi video-
tykin ja äänentoistolaitteet, valkokangas löytyi Marjo
Girséniltä ja järjestelyt hoidettiin talkoilla. Urheilutalon
sali muuttui elokuvateatteriksi. Tulisikohan vilniemeläi-
set järjestämään elokuvailtoja muihinkin itäisiin ranta-
kyliin?

Mäntlahdessa Kyläteatteri Marmut on aloittanut valmis-
tautumisen ensi kesän teatteriesitykseen. Näytelmän
aiheena on tällä kertaa meri ja sen on käsikirjoittanut
tuttuun tapaan Risto Muurman, joten luvassa on huu-
morilla höystettyä tositapahtumiin pohjautuvaa tarinaa
Mäntlahdesta. Näyttelijät, joita tälläkin kertaa on toista-
kymmentä, jaksavat vuodesta toiseen käydä viikoittain

harjoituksissa, joissa kuulemma on tosi hauskaa. Henri
Saaraisen ohjauksessa huumori löytyy pitkästyttäviin-
kin kohtauksiin.

Maailmalla soditaan ja aseiden kalisuttelu tulee yhä lä-
hemmäksi meitä. Amerikkalaiset ovat tulossa sotahar-
joituksiin Suomen maaperälle. Lähi-Idässä on sodittu
jo useita vuosia ja ihmiset ovat joutuneet jättämään
kotinsa ja pakenemaan sodan jaloista. Maahamme
saapui viime vuonna yli kolmekymmentä tuhatta tur-
vapaikan hakijaa ja lisää on tulossa, jos lehtitietoihin
on uskomista.

Pakolaisten saapuminen herättää muistoja heis-
sä, jotka joutuivat jättämään kotinsa talvi- ja jatkoso-
dassa. Evakoita kohdeltiin maassamme eri paikoissa
eri tavalla. Isäni, joka joutui ensimmäisen kerran lähte-
mään evakkoon kymmenvuotiaana, tarinoista huo-
maan, miten syvät jäljet sekä hyvä että huono kohtelu
evakkotaipaleella on jättänyt pieneen poikaan. Hänen
tarinoistaan kuulen mm. miltä tuntui, kun huonoa koh-
telua kokenut, kotinsa menetystä sureva poika sai yh-
täkkiä ventovieraalta opettajalta hyvää kangasta ole-
van puvun ja pääsi elokuviin ison talon tyttären kans-
sa.

Olemme Kaakkois-Suomessa saaneet elää toistaiseksi
rauhassa, pakolaisiakaan ei kylillä ole näkynyt. Tyhjil-
lään olevat talot saavat lahota rauhassa eikä uudisra-
kennuksia nouse Mäntalahti-Rakila-Pyötsaari osayleis-
kaavan valmistumista odotellessa. Tuulivoimaloistakin
päästiin, kun Korkein hallinto-oikeus kumosi Ympäris-
töministeriön vahvistaman Kymenlaakson energia-
maakuntakaavan tuulivoimaloiden osalta. Hetken ai-
kaa voi tuudittautua ajatukseen, että mikään ei muu-
tukkaan.

Vaikka Vilniemen vanhempaintoimikunnalta meni koulu Haminan
päättäjien eriskummallisten sisäpiirijärjestelyjen ansiosta, jatkaa
yhdistys virkeänä toimintaansa, nyt Vilniemen urheilutalon puit-

teissa, jota kaupunki ei ole kyennyt toistaiseksi lakkautettamaan.
Lapsille järjestetään monenlaista toimintaa. Seppo Ojala otti kuvia
Elokuvatapahtumasta (yllä).
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Talvi alkaa vaihtua kevääksi ja baarin väki alkaa heräil-
lä! Pikku aavistuksen saimme tuossa laskiaissunnun-
taina, kun tarjoilimme Sepon tekemää hernekeittoa ja
muuta pientä! Ilma oli lievästi sanottuna haastava! Tai-
vaalta tuli rännänsekaista vettä, joka tietenkin kasteli
kaikki pienestä isoon! Silti saimme ilolla huomata to-
della monen uskaltautuneen lähtemään ulos ja piipah-
tamaan satamassa! Monta asiaa jäi toteutumatta sään
takia, mutta sehän vaan tarkoittaa sitä, että ensi vuon-
na suunnittelemme toisin, emmekä anna sään haitata
tahtia! Kiitos kaikille kävijöille, ja ymmärrystä niille, jot-
ka päättivät sään takia toisin!

Pari sanaa tulevasta, Sataman baari viettää avajaisia
29.4. joten pieni hetki aikaa menee vielä, kun pääsem-
me nauttimaan erilaisista antimista, saas nähdä mitä
herkkuja ensi kesä tuo tullessaan! Tarjoilemme niitä
ilolla, jos sinulla/yhdistykselläsi/yritykselläsi on tar-
vetta "räätälöityyn" päivän-/illanistujaisiin, ota reilus-
ti yhteyttä niin tehdään teille ikimuistoinen hetki!

Meidät tavoittaa sähköpostilla info@satamanbaari.fi tai
puhelimitse 044-9759591

TALVITERVEISET SATAMAN BAARILTA!

Laskiaisväkeä kalahallissa Sataman baarin puffetissa.
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TUOMO PELTOLA:

RAJAPILKKI

Maanantaina 8.2. saapui S. Leibinen
Rajapilkin edustajana sopimaan Sy-
dänkylän ja Järvenkylän vesialuei-
den käytöstä 19.03.2016 järjestettä-
vän RAJAPILKKI kilpailun kilpailua-
lueeksi. Alueeksi sovittiin Klamilan-
lahti, Helvarpinselkä ja Hellitöksen
selkä Santsaari – Leppäniemenkärki
väliseen linjaan asti. Vesialueen pin-
ta-ala on noin 1200 hehtaaria. Jär-
jestäjät odottavat noin tuhatta ahve-
nen pilkkijää, joista arviolta puolet
saapuu Vaalimaan itäpuolelta. Vesia-
luekorvaukseksi sovittiin 1 euro pilk-
kijältä, josta 2/3 tulee Sydänkylälle
ja 1/3 Järvenkylälle.

Tämän hetkinen jääpeite on
noin 20-25 senttistä, melko kohvais-

ta jäätä. Avovesi on puolivälistä
Tammiota Kunnarin kautta Kynsik-
kääseen ja siitä auki ajettua laiva-
väylää myöten Mustamaan ympäri
Loviiseihin. Ei tarvitse kummoista
etelä- kaakkoistuulta, kun Hellitök-
senselän jäät hajoavat. Luotamme
22.2. olevan täysikuun kahtapuolen
tulevaan pakkasjaksoon, joka vah-
vistaa ja kovettaa jäät. Auraustyötä
teettävät 8.3. olevan naistenpäivän
ja 13.3. olevan Marian ilmestymis-
päivän välillä oleva musta kuu
useamman päivän pyryineen. Talvi
ei ole vielä ohi toivottavasti, jottei
pilkkikisa muutu onkikilpailuksi.

Tuomo Peltola

Tapahtuman kaksikielinen esite.
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KILPAILUALUE

Klamilan keskusta, kauppa,
huoltoasema, baari, kylätupa.

Kalasatama, Sataman baari.
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JUHANI PYRHÖNEN:

TAMMIKUUN TULET TULIVAT
JÄÄDÄKSEEN?

Klamilan kaamos sai tuikahduksen
valoa, kun talven selän katkaisi kol-
mipäiväinen tapahtuma Tammi-
kuun Tulet. Lapsiystävällistä ohjel-
maa järjestettiin talkoovoimin pai-
kallisten yhdistysten ja kyläläisten
kesken. Järjestäjien visioimat, lyh-
dyin valaistut pulkkamäet jäivät
kuitenkin haaveeksi, kun juuri en-
nen tapahtumaa lumi suli loskaksi.
Se ei silti vauhtia vesittänyt.

Projekti toteutettiin ilman ra-
hoitusta, yhteisestä tahdosta saada

Virolahden talveen enemmän ta-
pahtumia. Talkoisiin osallistuivat
Klamilan Veto, vpk:n ensivastetoi-
minta, Huurteiset Uimarit, partio-
laisten Rajan Reippaat, seurakunta,
kunta, päiväkoti, koulu, ja joukko
yksityishenkilöitä. Ohjelmaa riitti
koko viikonlopulle 29.-30.1.

KOLME PÄIVÄÄ TALVILAJEJA

Tapahtumia löytyi monesta pistees-
tä ympäri Klamilaa. Perjantain oh-

jelma keskittyi koululle ja kirkolle,
valaistun luistinradan ja musiikin
äärelle. Illan hämärtyessä Rajan
Reippaat partiolaiset pystyttivät
puolijoukkueteltan koulun pihalle,
esittelivät toimintaansa ja viettivät
yön teltassa. Kostea ja liukas keli
sai ehkä osan yleisöstä pysymään
kotona, mutta koulun pihalle ko-
koontui silti n. 70 ihmistä viettä-
mään iltaa. Vain pari uskalsi luistel-
la, mutta viereinen lumikenttä sen-
tään houkutti leikkiviä lapsia. Kah-
deksalta myös jäälle saatiin vilsket-
tä, kun partiolaiset vetivät yleisölle
avoimen tossupallo-ottelun.

Samaan aikaan kirkossa, tien
toisella puolella, järjestettiin seura-
kunnan askartelupaja kaiken ikäisil-
le. Lämmin tunnelma, värit ja kuu-
ma kahvi vetivät talon täydeltä vä-
keä.
Tapahtuman kokonaisuutta väritti
myös lasten taidenäyttely, joka oli
ihailtavissa koulun ikkunoissa koko
viikonlopun. LED-valoin koristellut
kollaasit loihtivat lumisia maisemia,
ja näyttelyyn oli selvästi panostettu.

Lauantain ohjelma kärsi lu-
men puutteesta enemmän. Hiihto-
majan tuntumaan suunniteltu Ve-
don rekiajelu jouduttiin perumaan,
ja mäenlasku jäi pienimuotoiseksi.
Vain muutama uskaltautui pulkka-
mäkeen. Tunnelma mäkimajalla oli
kuitenkin mukava, ihmisten seurus-
tellessa ja grillatessa makkaraa.
Tarjolla oli kunnan liikuntaneuvon-
taa, ja lumikenkiäkin päästiin ko-
keilemaan. Kivenheiton päässä sa-
tamassa, Huurteiset Uimarit tarjosi-
vat mahdollisuuden avantouintiin.
Sauna kävi kuumana ja paljusta
kurkki iloisia naamoja.

Rajan Reippaat huolehtivat perjantain ruokatarjonnasta. Kuvassa makkaraa
myyvät Arvi Ojala ja Eemeli Kurko.

Torilla liukasteltiin ja juotiin kaakaota.

Partiolaiset yöpyivät koulun pihalla puolijoukkueteltassa. Kipinävuoroissa
pysyttiin, ja moni olisi mielellään jatkanut aamu-unia pidempäänkin.



KAAKAO KELPASI TORILLA

Sunnuntaina pidettiin vielä talvi-
markkinat Klamilan torilla. Ilma oli
kirkas ja maa liukas. Väkimäärä
vaihteli kourallisen ja kolmen kou-
rallisen välillä, myyjiä oli kahdek-
san, lohi savusi ja madetta nyljet-
tiin.

Talkoolainen Leena Ballester
keräsi varoja ensivastetoiminnan
hyväksi pitämällä kahvikojua.

— Hittituote oli se kaakao, sitä
meni eniten. Väkimäärään nähden
ihan kivasti, tosin olisi väkeä saanut
olla enemmänkin, Ballester sanoo.

— Tammikuun tulet sai hyvän
vastaanoton, vaikka sää oli mitä oli,
ja osa ohjelmasta piti perua. Tapah-
tumasta jäi hyvä mieli, ja on ihan
mahdollista, että ensi vuonna yrite-
tään uudestaan.

Helsinkiläinen Nelli Lähdeaho
oli vierailulla anoppilassa Klamilas-
sa, ja Tammikuun Tulet sattuivat
juuri sopivaan aikaan. Hän osallistui
lastensa (Ninni 2 v, Niilo 4 kk)
kanssa tapahtumiin kaikkina kol-
mena päivänä.

— Ninni tykkäsi eniten askar-
telupajasta. Hän puhui siitä koko
viikonlopun ja soitti isillekin, että on
askarrellut hänelle nappikortin, Läh-
deaho sanoo.

Ninnin tutkiessa Kylätuvan
värikkäitä esineitä, Lähdeaho ja tu-
leva anoppi Ulla Niku-Paavo kerto-
vat perheensä viikonlopusta. Ponia-
jelun peruuntuminen oli lasten kan-
nalta pettymys, mutta tekeminen ei
loppunut kesken.

— Kaksivuotias kaipaa teke-
mistä koko ajan. Täällä on onneksi
saanut jatkuvasti mennä tapahtu-
masta toiseen. Kaiken jälkeen Nin-
nille on uni hyvin tullut iltaisin.

— Kiva, että tämmöisiä järjes-
tetään talvisinkin. Kylä pysyy elävä-
nä, Niku-Paavo sanoo.
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Elina Peltoheimo, Eveliina Peltoheimo, Emilia Peltoheimo ja Oona Suni lämmit-
telivät paljussa avantouintien välissä.

Nelli Lähdeaho, Ninni (2 v) ja Ulla
Niku-Paavo löysivät tekemistä koko
viikonlopulle.

Mäkimajalle toivottiin enemmän lunta.

Seurakunnan askartelupaja sai talon täydeltä osallistujia.
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Olen viime aikoina ihmetellyt, miten yhtenäisesti sopu-
lilauma kirjoittaa juttuja kohonneista sähkön siirtohin-
noista tuomiten korotukset. Vain sähköala lehti kirjoit-
taa asiasta kiihkottomasti.

Eduskunnan päättämä uusi sähkömarkkinalaki tu-
li voimaan 9. elokuuta 2013. Sen mukaan kaapeloituna
pitäisi ensi vuosikymmenen loppuun mennessä olla vä-
hintään 50 prosenttia pieni- ja keskijänniteverkoista.
Haukuttu Caruna on maakaapeliyhteyksien rakennutta-
jista suurin noin viidenneksen markkinaosuudellaan.
Markkinoiden koko on tällä hetkellä lähes 1000 miljoo-
naa euroa eikä kokonaisvolymin pienenemisestä ole
tietoa, koska aikaa eduskunnan tilaaman jättiurakan
toteuttamiseen on vuoteen 2018 saakka.

Kymenlaakson sähkö joutuu myös rakennuttamaan
melkoisesti maakaapeliverkkoaan, joten tuntuvat koro-
tukset sähkön siirtohintoihin ovat tulossa lähivuosina.
Myöskin sähköyhtiön mahdolliset omistajajärjestelyt ja
omistajakunnille maksettavat osingot aiheuttavat säh-
kön hintaan melkoista nousupainetta. Tuulivoiman lisä-
rakentaminen korvauksineen korottaa todennäköisesti
sähköveroa.

Eduskunnan tekemän lain pykälän 51 mukaan säh-
könjakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava ja si-
tä on ylläpidettävä niin, että jakeluverkon vioittuminen
myrskyssä tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta
asemakaava-alueella verkon käyttäjille yli kuuden tun-
nin kestävää sähköjakelun keskeytystä eikä myöskään
kaava-alueen ulkopuolella yli 36 kestäviä keskeytyksiä.

Keskeytyksistä on säädetty erilaisia korvausvelvolli-
suuksia jakeluyhtiöille. Näin ovat kansan valitsemat
päättäneet, kiireinen aikataulu, kuluista välittämättä,
kilpailukykyä alentaen, kun kansa maksaa.

Eduskunta on hyväksymässä uutta verkkoinfra-
struktuurin yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölakia. Lail-
la haetaan lisää tehokuutta valokuituverkkojen raken-
tamiseen sähköverkon maakaapeloinnin lisääntyessä.
Uusi laki kannustaa viestintäverkkojen rakentajia hyö-
dyntämään sähköverkkojen infrastruktuuria.
Maksaja on jo tiedossa.

TUOMO PELTOLA:

SÄHKÖÄ ILMASSA JA MAASSA

Sähkön siirto

Vero

Sähköenergia

Sähkön siirto

Sähköenergia

Verot
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MERVI HYPPÄNEN:

MAHDOLLISUUKSIA VAIKUTTAA

Vuonna 2017 Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta.
Juhlavuoden teemaksi on asetettu Yhdessä ja tavoit-
teena on yhdessä eri toimijoiden kanssa rakentaa koko
vuodeksi 2017 elävää ohjelmaa. Juhlavuosi on avoin
kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Jokaisella on
mahdollisuus tehdä pieni tai suuri teko, lahja omalle
yhteisölle, Suomelle.

Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100
-hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta,
mutta tavoitteena on, että juhlavuoden ohjelma raken-
netaan yhdessä suomalaisten ja Suomen ystävien
kanssa. Tätä varten on perustettu Suomi 100 – vuotta
nettisivusto, jonne kuka tahansa voi ehdottaa pientä tai
suurta tekoa liitettäväksi 100 -ohjelmaan. Ehdottaja voi
olla yksityinen henkilö, yhdistys, seura tai yritys. Sivus-
tolta löytyy tietoa juhlavuoden valmistelujen etenemi-
sestä. Sivusto löytyy osoitteesta http://suomifin-
land100.fi.

Juhlavuoden valmistelut ovat käynnistyneet myös Ha-
minassa, jossa kymmenhenkinen Suomi 100- toimi-
kunta on aloittanut toimintansa. Toimikunnassa on
edustajat seurakunnasta, puolustuslaitoksesta, luotta-
mushenkilöistä ja kaupungin viranhaltijoista.

Toimikunta suunnittelee juhlavuoden viettoa se-
kä kokoaa ja koordinoi siihen liittyviä tapahtumia. Se
on avannut verkkokyselyn, jolla haetaan tapahtumai-
deoita. Ideoita toivotaan niin yksittäisiltä kaupunkilaisil-

ta kuin yhdistysten ja elinkeinoelämän edustajilta. Ky-
selyvastausten pohjalta toimikunta valmistelee kaupun-
gin yhteisen juhlavuoden 2017 ohjelman. Kysely on
avoinna 31.3.2016 asti ja löytyy kaupungin internetsi-
vuilta osoitteesta: http://www.hamina.fi/fi/asukkaat.

Kotka-Haminan seudulle laaditaan
strateginen yleiskaava vuosina
2015-2017. Tavoitteena on laatia
yleiskaava, joka muun kehittämis-
toiminnan kanssa tuottaa uusia
ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaa-
va laaditaan alueen kuntien yhteis-
työnä, mutta jokainen kunta käsit-
telee ja hyväksyy yleiskaavan
oman kunnan alueelle.

Kaavaan liittyvä Osallistumis-
ja arviointisuunnitelma on julkaistu
ja se on nähtävillä ajalla 1.2.-
11.3.2016 Haminan kaupunginta-
lon asiakaspalvelussa Puistokatu 2
ja Virolahden kunnan teknisessä
toimistossa Opintie 2 B. Kirjalliset
kommentit ja ajatukset OAS:sta voi
lähettää osoitteeseen Haminan kau-
punki, kirjaamo PL70 49401 Hami-
na tai Virolahden kunta, kirjaamo

PL 14 49900 Virolahti. Sähköisesti
mielipiteet lähetetään joko kirjaa-
mo@hamina.fi tai kirjaamo@viro-
lahti.fi.

OAS päivitetään sitä mukaan,
kun on tarvetta, kunnes kaavaeh-
dotus on valmis julkaistavaksi. OAS
kertoo mm. miksi strategista yleis-
kaavaa laaditaan, miten suunnitte-
luprosessi etenee ja missä vaiheis-
sa siihen on mahdollista osallistua.

Tietoa Strategisesta yleiskaavasta
ja sen etenemisestä löytyy interne-
tistä osoitteesta http://www.kotka-
hamina.fi/vaikuta. Sivustolta löytyy
mm. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma, jota voi kommentoida suo-
raan sivustolla olevan linkin kautta
11.3.2016 asti.

TEHDÄÄN YHDESSÄ SUOMI 100 VUOTTA JUHLAVUOSI

KOTKA-HAMINA SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA ETENEE

Tutustu ja vaikuta!
http://www.kotkahamina.fi/vaikuta
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PIRJO JÄRVENKYLÄ:

KLAMILAN KIRKON 60-VUOTIS-
JUHLAA VIETETTIIN 15.11.2015

Marraskuisen harmaa sunnuntai,
mutta Klamilan kirkko loistaa valoi-
sana juhlakunnossa.

Messun jälkeen ennen varsinaista juhlaa oli seurakunnan ateriapalvelun järjestämä kahvitarjoilu. Isosta väkimäärästä huolimatta k
maukkaine pasteijoineen ja täytekakkuineen sujui joustavasti, kaksi marttaa oli avustamassa tarjoilussa. Kuvassa Ritva-Liisa Ripat
vaikuttavasti ja vahvasti Klamilan kirkon nimikkorunoa, jonka Amalia Kouki oli kirjoittanut jo kuusikymmentä vuotta sitten. Tasok
vuorottelivat puheiden ja Tuovi Sivosen kymmenvuotishistoriikin kanssa. Kuva Kristiina Mokkila

Klamilan kirkon talkoolaisia on yli kolm
olleita muistettiin ruusulla. Kuvassa He
Raija Muurmanille. Myös juhlivaa kirkko

Juhlaa varten oli kylässä moni tehnyt töitä; Tellervo Malmi käytti taitojaan uuden
alttariliinan ompelemiseen. Kuvassa vasemmalla Klamilan Kirkon Tuki ry:n
puheenjohtaja Tuula Klami, oikealla Telle. Kirkko on tärkeä kokoontumiskeskus kylälle,
pidetään siitä edelleenkin hyvää huolta! Kuva Tuula Klami
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kahvinjuonti
atti lausumassa
okkaat musiikkiesitykset

Piispa Seppo Häkkisen lisäksi nykyiset ja entiset paikalla olleet papit.
Vasemmalta Matti Astola, Juha Tanska, Seppo Häkkinen, Jari Pennanen, Jarmo
Uotila, Ville Holopainen, Timo ja Tuulikki Lavoila sekä Taina Karvonen. Kuva
R.H.

lmekymmenentä, näistä pitkään mukana
Helena Byckling ojentaa ruusun kiitokseksi
koa muistettiin lahjoin. Kuva R.H.

Kirkon penkit täyttyivät, suntion laskujen mukaan väkeä oli yli 160 henkeä. Piispa saapui
ristisaatossa juhlavasti. Messun harrasta tunnelmaa vahvisti koko tilan täyttävä kahden
kuoron musiikki. Kaiken lisäksi aurinko valaisi lopuksi kirkon ja väritti sateenkaaren
näkyviin ikkunan taakse! Kuva Reijo Hujanen
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Korkein hallinto-oikeus hyväksyi BirdLife Suomi ry:n
ja Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys ry:n valituk-
sen koskien Kymenlaaksoon suunniteltuja tuulivoima-
alueita. KHO kumosi Ympäristöministeriön ja Kymen-
laakson liiton maakuntavaltuuston päätökset koskien
seuraavia energiamaakuntakaavaan merkittyjä tuuli-
voima-alueita:

Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahte-
rikko (2102) , Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Kor-
keuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora
(2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärven-
suo (2096). Eli alueet tulee poistaa maakuntakaavas-
ta.

Kuten valittajatahosta voi päätellä, perusteli KHO pää-
töstään luonto- ja linnustovaikutuksilla. Päätöksen mu-
kaan:

Maakuntakaavan luontoarvoselvitykset on jätetty yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun (yleiskaavan) varaan, vaik-
ka luontoarvot on kokonaisuus, joka tulisi selvittää jo
maakuntavaiheessa.

Kaavan toteuttamista ei voida jättää yksityiskohtaisen
kaavoituksen varaan, koska linnuston suojelun mah-
dollisuudet ovat tämän kokoluokan kysymyksessä sen
verran rajallisia kuntatasolla. KHO totesi päätökses-
sään, että selvitysten mukaan poistetut tuulivoima-alu-
eet sijaitsevat ehkä Suomen tärkeimmällä leveäsiipis-

ten petolintujen muuton keskittymäalueella tai sen vä-
littömässä läheisyydessä. sama koskee myös arktikaa,
muutto kulkee poistettujen tuulivoima-alueiden yli.

Koska em. luontoarviointeja ei maakuntakaavassa ole
tehty, ei ole mahdollista arvioida sitä, ovatko tuulivoi-
malat ja luontoarvot asianmukaisesti ja lainmukaisesti
yhteen sovitettavissa.

Tämän vuoksi kaavaratkaisu, vastoin Ympäristöminis-
teriön esittämää näkemystä ei perustu MRL 9§ (maan-
käyttö- ja rakennuslaki) mukaisiin riittäviin arviointei-
hin ja selvityksiin, ja ratkaisu on täten lain vastainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden 53 sivuinen päätös on
julkaistu 9.2.2016 vuosikirjapäätöksenä. KHO on vuo-
desta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkai-
suselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätök-
sistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on mer-
kitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa ta-
pauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Pää-
tös löytyy siis KHO:n nettisivuilta.

ARTO TAURIA:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
JA HARVAJANNIEMI

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/
vuosikirjapaatos/1454943101290.html

Tuulivoimaloille suunniteltu alue. Kuvakaappaus rantai.fi
sivuston paikallikarttasivun Googlekartasta.
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RISTO
MUURMAN

SUSANNA
KORPELA

KYLÄTEATTERI MARMUT ESITTÄÄ:

MERI
Harjoitukset ensi kesän näytelmää varten ovat pääs-
seet jo hyvään alkuun Toivolassa. Meri kertoo Suo-
menlahden vaikutuksesta Mäntlahden kylän asukkai-
siin ja elämään. Samalla se on kunnianosoitus kaikil-
le merellä kulkijoille ja haaste meille tämän päivän
merellä liikkujille.

Tositapahtumiin perustuvan näytelmän esitysajat:

pe 29.7. Toivola
la 30.7. Toivola
su 31.7. Toivola
la 6.8. Kuorsalo

Tervetuloa teatteriin jälleen tänä kesänä!

SULO MÄKELÄN
SYNTYMÄSTÄ 120
VUOTTA
Tänä vuonna tulee kuluneeksi kuvanveistäjä Sulo
Mäkelän syntymästä 120 vuotta. Tapahtumaan liit-
tyvät juhlallisuudet toteutetaan joulukuussa 2016
liittyen Kuvanveistäjän syntymäajankohtaan.

Perjantaina 12.2.2016 toteutettiin IV Sulon päivän
tapahtuma Uuden-Summan koulussa yhdessä Vil-
niemen ja Poitsilan koululaisten ja opettajien kans-
sa. Oppilaita opettajineen oli mukana yli 250. Ta-
pahtumaan sisältyi kuvanveistäjä Sulo Mäkelän ja
mestarihiihtäjä Sulo Nurmelan elämäntöiden esitte-
ly, liikuntatapahtuma sekä 6.lk:n kuvataidekilpailu.
Heikosta lumitilanteesta johtuen lumiveistoskilpai-
lua ei pystytty toteuttamaan, vaan kilpailu pidettiin
taidekilpailuna sisätiloissa.

Seuran vuosikokous pidetään Mäntlahden Toivolas-
sa sunnuntaina 15.5.2016 klo 13 alkaen. Sulo Mä-
kelä Seuran jäsenet ja kaikki seuran toiminnasta
kiinnostuneet, tervetuloa !

KUULUMISIA

•MÄNTLAHDESSA KYLÄTEATTERIA
•SULO MÄKELÄ 120 VUOTTA

Näytelmän kohtaukset liittyvät kaikki jollakin tavalla mereen eli Suomenlahteen.
Kuva esittää talvista hailinpyyntiä 1960-luvulla Koivuluodossa. Niilo Muurman vetää
kuvassa hailiverkkoa pintaan. Takanä näkyy varjon suojassa oleva pääavanto. Kuva:
Risto Muurmanin arkisto.



Klamilan koulun Teatterikerhon
aloittanut porukka siirtyi pääosin
syksyllä yläasteelle. Tämän luku-
vuoden kerho koostuu 15 riemuk-
kaasta ja innostuneesta näyttelijän
alusta. Joulujuhlassa ”Pukki oli au-
tokuumeessa”. Pukkia esitti viime
vuoden konkari Mandi Kinnunen.

Nitta Jaakkola on kirjoittanut ryh-
mälle keväällä esitettävän näytel-
män Cinderella. Nitta esittää myös
pahan äitipuolen roolin.

Muissa rooleissa nähdään: Senni
Alaturkia, Mira Hukkanen, Nonna
Jaakkola, Noora Jaakkola, Nitta
Jaakkola, Mandi Kinnunen, Petra
Korpela, Sandra Matilainen, Anni
Miettinen, Aino Miettinen, Sonja Par-
tanen, Saara Rokka, Fiia Suuruski,
Venla Suuruski ja Saila Uski.

Näytelmä on nähtävissä koulun ke-
vätjuhlassa toukokuussa 26.5.to.
Juhla alkaa klo 18.
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PÄIVI HYLE:

LASTEN TEATTERIA KLAMILAN
KOULULLA JA MUUALLA
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DRAAMARYHMÄ RAVISTUS ESITTÄÄ
NELLI NALLEKARHU-TRILOGIAN KOLMANNEN JA VIIMEISEN OSAN

SELLAISTA ELÄMÄ ON

käsikirjoitus Pekka Kurkiluoto
ohjaus Päivi Hyle
Rooleissa Heidi Rusi, Laura Rusi, Tommi
Ronkainen, Ella Gåsman, Minna Lautala,Ville Harju,
Leevi Leppänen, Lotta Junkkari sekä Päivi Hyle

AVOIMET ESITYKSET HAMINASSA

• Ensi-ilta 23.2. ti klo 19, Jamilahden kansanopis-
to
MUUT ESITYKSET

• 26.2. pe klo 10, Jamilahden kansanopisto
• 8.3. ti klo 19, Jamilahden kansanopisto
• 11.3. pe klo 18, Haminan Kaupungin museon
vintti
• 15.3. ti klo 19, Pinteli - Ravimäki
• 18.3. pe klo 18, Haminan Kaupungin museon
vintti

Leena Lotta-nukke haluaa pois turvallisesta ja virik-
keettömästä museon vitriinistä. Sven Tuuva ja Re-
gina Rukki-mummo rohkaisevat Leenaa matkalle
Nukkelaan - pehmolelujen ja nukkejen paratiisiin.
Leena lähtee ensin itään sitten etelään ja vielä
kaakkoiseen ja sieltä myrskytuuli lennättää häntä.
kohti Nukkelaa. Hän tapaa jännittävällä matkalla
mm. Kirsi Kettu-neidin, Iina Ilveksen, Prinssi Pelot-
toman, Voimamies Volasen, Maukka Menninkäisen,
Päivi Päivänsäteen.

Tervetuloa yhteiselle reissulle. Et tarvitse matkalip-
pua. Matkan kesto 30min.
Tiedustelut ja varaukset Haminan kansalaisopiston
toimisto puh. 040 1991 234 arkisin klo 9 - 15.

WIUHKAWEINARIT TÄNÄ KEVÄÄNÄ:

EI PARASOLLI NAISTA PAHENNA

käsikirjoitus Taina Parikka
ohjaus Päivi Hyle
rooleissa Liisa Hellsten, Sofia Niskanen,
Katri Torro, Tuomo Ahlberg, Taina Parikka, Lotta
Junkkari, Kaisa Herlevi

• Ensi-ilta on 14.4.to klo 19 Haminan Kaupungin
museon vintillä.

Tiedustelut ja varaukset Haminan kansalaisopiston
toimisto puh. 040 1991 234 arkisin klo 9 - 15.

TEATTERIA VEHKALAHTISALILLA
Haminan kansalaisopiston TTPO-ryhmien esityk-
set keväällä 2016:

MUMMELI JA MUSTIKKI
lastennäytelmä kaiken ikäisille (esikoulu, ala-aste)
Käsikirjoitus Irma Polari
(7 - 9 v.) Näytelmän kesto n.30 min. Liput 5 EUR

• 5.4. ti klo 17 Harjoitusesitys Mummeli ja Mustik-
ki
• 12.4. ti klo 17.30 Mummeli ja Mustikki
• 19.4. ti klo 17.30 Mummeli ja Mustikki

SÄTKYNUKKE
nuortennäytelmä nuorille ja aikuisille
Käsikirjoitus Selena Raja
(15 - 18v.) Näytelmän kesto n.2h

• 22.4. pe klo 18 Sätkynukke
• 25.4. ma klo 18 Sätkynukke
• 26.4. ti klo 18 Sätkynukke
• 6.5. pe klo 18 Sätkynukke
• 7.5. la klo 14 Sätkynukke

LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ
lasten- ja nuortennäytelmä
Käsikirjoitus Rami Saarijärvi v.2015
Ohjaus Päivi Hyle
(13 - 15v.) Näytelmän kesto n. 1h. Liput 5 EUR.

ROBIN HOOD
lasten- ja nuortennäytelmä
Käsikirjoitus Kunto Ojansivu
Ohjaus Päivi Hyle
(13v.) Näytelmän kesto n.1h. Liput 5 EUR.

Esitykset:

• 23.4. la klo 14 Lumikki
• 27.4. ke klo 18 Robin Hood
• 28.4. to klo 18 Lumikki
• 28.4. to klo 19.30 Robin Hood
• 9.5. ma klo 18 Lumikki
• 9.5. ma klo19.30 Robin Hood
• 11.5. ke klo 19 Robin Hood
• 12.5. to klo 18 Lumikki
• 12.5. to klo 19.30 Robin Hood
• 13.5. pe klo 18 Robin Hood

PRINSSI JA SUPERMIES
lastennäytelmä yli 6 vuotiaille
Käsikirjoitus Matti Nieminen
Ohjaus Päivi Hyle
(10 - 12v.) Näytelmän kesto n. 2h. Liput 5EUR.

• 14.5. la klo 14 Prinssi ja Supermies
• 16.5. ma klo 18 Prinssi ja Supermies
• 17.5. ti klo 18 Prinssi ja Supermies
• 18.5. ke klo 18 Prinssi ja Supermies

Tiedustelut ja varaukset Haminan kansalaisopis-
ton toimisto puh. 040 1991 234 arkisin klo 9 - 15.

• JAMILAHDESSA
• RAVIMÄELLÄ
• MUSEON VINTILLÄ
• VEHKALAHTITALOLLA
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TALVEN
RUNOT

VAPPU
HARJUMAASKOLA

VELI-MATTI
KOUKI

Vappu Harjumaaskola:

PIHAKOIVU

Kaadettu koivu pihalla makaa.

Kuollutta se,

mikä äsken eli.

Kannosta nousee elämän vesi,

jäätyäkseenkö kanneksi sille.

Puu ei nestettä tarvitse enää.

Lämpöä vielä kuitenkin antaa.

Uunissa tuvan räiskyvi tuli,

kohmeiset jäsenet lämpöisiksi suli.

Kuollutko puu lämmön antoi?

Taipua täytyy jokaisen meistä,

joka on lähtenyt siemenestä.

Elämän laki on kasvaa ja kuolla.

Kuollut voi antaa elämän uuden.

Juuresta vanhan uusi nousee,

uusi voi nousta kun antaa tilaa.

Elämän nestettä riittää kyllä,

älä anna sen tyrehtyä.

Ota vastaan se

mikä annettu on.

Elämän arvo on mittaamaton.

Veli-Matti Kouki:

KIELIKUVIA

Veispuukki, juutuuppi

Hästäkki pikmäkki, sikspäkki

Vitteri ja kookle,

Instagram jahhoo.

Tää on suomea uskokoo

ken tahtoo.

LEIKKAUSLISTA JENKKA

Suomeen uusi hallitus saatiin,

heti alkoi viikate heilua.

Hallitus kansalta talkoita vaatii,

toiminta ei ole reilua.

Stubbi ja Soini ja Sipilä nyt riehuu,

ei tässä ole mitään tolkkua.

Kansan riveissä iso viha kiehuu,

vikamiehet kantaa nyt salkkua.

Arkipyhät ylityöt työttömyysturva,

kaikki on leikkauslistassa.

Troikalla on nyt kyykytys hurma,

Mitä lie meillä vielä vastassa.

Ei pysty enää vastuuta kantaa,

tämä meno taskut tyhjentää.

Hallitus kiristää koko ajan pantaa,

ei tätä voi kohta kukaan sietää

Vielä jos nostetaan arvonlisäveroa,

ei kukaan kestä tälläistä menoa.

Kumiveneen ostan alan meloa,

pakoon lähden alkaa etoa!

Arkipyhät, ylityöt, työttömyysturva,

kaikki on leikkauslistassa.

Troikalla on nyt kyykytyshurma,

mitä lie vielä meillä vastassa....
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ERKKI
KUPARI

ILKKA
AHMAVAARA

Erkki Kupari:

Lisäsin risuja notskiin

Tuli roihusi latvuksiin

Mietin

Miten kauan eläisin

Jos tuossa seisoisin sidottuna

Milloin menee tunto, taju

Milloin kuolema vapauttaa

Miten niin voi tehdä

Keitä ne ovat

Jotka polttavat ja pommittavat

Mitä ihmisiä

Mitä heille on tapahtunut

Kun sellaista tekevät

linnut taivaalla

eivät ole lokkeja

vaikka paskovat

kuusikkoon

ihmisten päälle

ne eivät ole kyyhkyjä

eivät naakkoja

näiden paskat räjäyttävät

tajunnan ja paljon

muuta

näen

sanni grahn-laasosen pyöreät

kosteat silmät

mitä tapahtuu

ne kysyvät

ja ovat kosteat

mitä sanni tapahtuu

Puhuttiin kaatuneista

En ymmärtänyt

Minusta he olivat kuolleita, räjähtäneitä

Kadonneita, ammuttuja

Kysyin, että kun Erkki ja Veikko kaatuivat

Kompastuivatko he

Ilkka Ahmavaara:

Nyt kun kaikki on hyvin,

miksi huolehtia siitä

mitä kohta kenties tapahtuu,

kuinka maa altamme romahtaa

ja putoamme kaikki, kaikki,

ja kanssamme kauhuun

sortuvi kaikki!

Oi maa,

oi sotahullujen saartorengas!

Miksi huolehtia siitä,

nyt kun kaikki on vielä hyvin,

aina jotakin on tapahtunut

aivan kohta ja kauheaa,

aivan muuta ja silti kauheaa

ja elettävä sekin on sitten ollut,

miksi huolehtia siitä nyt,

kun kaikki on hyvin,

kun rauha on

ja hetkiemme vaellus huoleton.

Algoritmien aikakauden alkua ei kukaan huomannut,

lähetettiin kännykän muotoilemia viestejä

että aviolittoja särkyi, meni palasiks

ja uusia solmittiin,

palkattiin ja annettiin potkuja tehokkaasti,

ei tarvinnut ajatella,

syttyivät sodat

kuolleet haudattiin ja uudet

synnytettiin,

eikä historian kulku juuri muuttunut,

vaikka ihminen

siitä katosi.

Kuuntelen uutisia ihan väärästä maailmasta,

täysin elinkelvottomasta,

en minä siellä elä,

eihän siellä kukaan voi elää.

Mistä lie tulevatkaan

uutiset.



Talvisia ter-
veisiä: Sinna
ja Dana (6 v)
rakensivat El-
sa-lumiakan
20.2.

Rakensin lumilinnan lumipalloista. Käytin
roomalaisten kaariholvitekniikkaa. Linnan
katto kaartuu katedraalin tavoin, ja huippu-
pallo sitoo koko rakennelman.

Menetelmä on minulle tuttu, vaan ei
kaikille. Paikalle taapersi tyyppi, joka esitteli
itsensä pingviinien kuninkaaksi, ja sanoi ra-
kentaneensa Etelämantereella maailman kor-
keimman lumilinnan. Pyytämättä jakeli neu-

voja, röyhtäili ja piereskeli. Paska tyyppi.
Paikalle tuli muitakin tipuja, ja he sa-

noivat, että sälli oli päässyt kunkuksi naima-
kaupalla.
Arvaahan tuon. Menin sisään ja jätin parven
kaakattamaan pihalle.
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ILOA JA RIEMUA LUMESTA
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Klamilan kylätoimikunta kokoontui aluksi Klamilan
koululla. Omaa toimitilaa ei ollut ja työtä oli muutenkin
paljon. Tehtiin Maakuntaliiton toivomaa kyläsuunnitel-
maa, annettiin positiivinen lausunto mökkiläisten ja
kyläläisten vastustamasta Klamilan kalasatamasta se-
kä käynnistettiin varsinaista toimintaa kyläläisten hy-
väksi. Varojen puutteessa oma toimitila pyöri vain haa-
veissa.

Kuinkas sattuikaan, että säästöpankit ajautuivat kon-
kurssiin. Näin Klamilassa toimineen sääastöpankin ti-
lat jäivät tyhjiksi ja tiloja hallinnoi Arsenal. Sattumalta
Arsenaalin paikalllispäällikkö oli entinen Haminan
Seudun Säästöpankin johtaja, jonka tunsin hyvin. Ky-
säisin voisiko kylätoimikunta saada tilat käyttöön, et-
teivät tyhjät tila joutuisi vandalismin kohteeksi. Vas-
tauksena oli naurahdus säälittävästä tarjouksesta. Ker-
roin tarinan kylätoimikunnan sihteerillle. Hän sanoi, et-
tei ole rahaa tehdä muuta tarjousta, vaikka tilat olivat
kiinnostavat.

Pari päivää myöhemmin soitin Arsenaaliin uudelleen
ja kyselin vuokratasosta. Sieltä vastattiin, että tee tar-
jous. Katsoin lompakkooni, siellä sattui olemaa viisi-
kymmentä markkaa. Hetken mietittyäni arvelin, että
enköhän jostain saa pummattua toisen viisikymppi-
sen. Rohkeasti tein suullisen tarjouksen sata markkaa
kuussa. Vuokranantaja meinasi tukehtua nauruu näin

alhaisesta tarjouksesta. Asia jäi siihen.

Kului viikko, niin Arsenaalista soitettiin, että onko tar-
jous voimassa. Ilmoitin, että tarkistan asian. Soitin heti
kylätoimikunnan sihteerille, että nyt olisi tilat saatavilla
sata markkaa kuussa, mutta mistä rahat. Toimikunnal-
la ei ollut varoja ja kokouksiakin olisi pidettävä asiasta.
Niinpä esitin, että ensimmäisestä vuokrasta itse mak-
san viisikymmentä markkaa. Sihteeri sanoi maksavan-
sa toisen puuttuvan puoliskon omasta pussista. Näin
rahoitus järjestyi ja tilat saatiin kylätoimikunnan käyt-
töön. Byrokratia hoidettiin jälkikäteen.

Jatko tilojen käytöstä, myöhemmistä tiloista ja muu-
toista sekä vuokran rahoituksesta löytyy kylätoimi-
kunnan pöytäkirjoista. Omaksi osuudeksi jäi puolet
ensimmäisen kuukauden vuokrasta ja kaappien sii-
vousta. Sihteeri otti jatkon asiakseen kylätoimikunnan,
myöhemmin kyläyhdistyksen myötävaikutuksella ja
hoiti kaikki toimitilavaiheet yhden pysähdyksen taktii-
kalla nykyiseen kylätupa Ronkulin tiloihin.

Kertomuksen tilat sijaitsivat torin laidalla olevan nykyi-
sen kunnan vuokratalon Museotien puoleisessa pääs-
sä.

KLAMILAN IHMEET - TARUA VAI TOTTA? RAUNO VAHERVA:

KYLÄKONTTORI - KYLÄTUPA
RONKULIN ENSIASKEL

Kevättalvi 2016 on Klamilan verkkosivuilla uudistus-
ten aikaa. Muokkaamme sivustoa pala palalta pa-
remmin palvelevaksi. Tärkeimpänä uudistuksena
otimme käyttöön tapahtumakalenterin, jota ylläpi-
dämme yhteistyössä Rannantaikaa väki ry:n kanssa.
Haluamme tarjota palvelun, josta voi tarkistaa vaikka
päivittäin, että mitähän tekemistä sitä tänään keksisi.
Kalenteri painottuu listaamaan Klamilan ja lähikylien
tapahtumia. Sama kalenteri on nähtävissä sekä ran-
tai.fi että klamila.fi sivustoilla.

Klamilan sivuilla kuluvan viikon tapahtumat näkyvät
joka sivun oikeassa laidassa, ja laajemmin kalenteria
pääsee tutkimaan yläoikealta, linkistä "Tapahtuma-
kalenteri." Jos tiedät tapahtumasta, jota ei vielä näy
kalenterissa, ota yhteyttä (klamilanseutu@pp.inet.fi)
niin laitamme sen näkyviin!

Toisena uudistuksena lisäsimme sivuille osion Tapah-
tuipa kylillä, jonne ilmestyy tarinoita, reportaaseja,
kuvia ja kertomuksia alueen tapahtumista. Tämä

osio löytyy ylälaidan Ajankohtaista-linkin alta.

Muitakin uudistuksia on luvassa läpi kevään ja ke-
sän, joten pysykää kuulolla!

KEVÄTSIIVOUS!

KLAMILA.FI TUULETTUU JA KEHITTYY



Avoinna ti-pe klo 10-17. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISKAHVITUS JA ARPAJAISET
Torstaina 24.3. klo 10-16.
Arvonta klo 16.

KLAMILAN
KYLÄKIRKKO

RANNANTAIKAA... Numero 1 2016 MAALISKUU

KYLÄTUPA RONKULIN KEVÄT

27. maaliskuuta
Pääsiäispäivä
klo 13.00 (huom. aika!)
MESSU

24. huhtikuuta
klo 10.00
PERHEMESSU

29. toukokuuta
klo 10.00 MESSU

Kirkkokahvit messujen
jälkeen

Lumisadetta kaakon rannalla, vanha japanilainen piirros.
(Erkki Kuparin arkistot.)

Itäisen Suomenlahden alueella on muistaakseni neljä pien-
tä jokea, johon lohi voi nousta. Muut pienetkin joet ja purot
on padottu.

Mielessäni on ollut, että saisiko Klamilan Pyölinjoes-
ta lohelle kutupaikan ja voisiko sen muutakin virkistyskäyt-
töä lisätä.

Tällainen hanke vaatii kiinnostusta kaikilta joen ran-
nalla maata omistavilta ja muutenkin selvitystä, onko se
edes mahdollinen luonnon ja ympäristön kannalta.

Jos se olisi toteutuskelpoinen, niin projekti yhdistyisi
Klamilan kulttuurimaisemaan ja toisi myös taloudellista
hyötyä.

Innostuisiko joku tällaisesta?

PYÖLINJOESTA LOHELLE
KUTUJOKI?

HS 25.12.1910 "Eilispäivän il-
ma." (Kansallisarkiston digi-
taaliset kokoelmat)

KLAMILAN JOULUTORI 5.12.

Klamilan Joulutori joulukuun alussa vietettiin nurmi-
kon viheriöidessä syksyisessä maisemassa, lunta ei ol-
lut, mutta väkeä sensijaan piisasi. Tilaisuudessa näh-
tiin myös Klamilan VPK:n uuden ensivasteyksikön
näytösesitys.

Sentään ei satanaut vettä, kuten Jouluaattona 1910
Helsingissä. Etsin Kansallisarkiston digitaalisista ai-
neistoista lehden pävittäisiä säätietoja, mutta jouluaa-
ton ja päivän säästä ei löytynyt kuin tämä ilmeisen
masentuneen sääukon lyyrinen purkaus Elispäivän il-
ma: ”Mitenkään se joulupukki tulemahan pääsi, kun
niin ruman sadeilman taivas meille sääsi. Ilma nolo,
nuhainen, pimeä ja musta, taivahalt’ ei yhtään näy täh-
den pilkahdusta. On se tääkin joulua, moist’ ei ollut
ennen.”

Sentään pakkastakin sitten joulun jälkeen helsinkiläi-
set saivat vuonna 1910, kuten tänävuonnakin. Lisää
entisaikain säistä blogiartikkelissani "Suomen säät
ennen 60-lukua" rantai.fi sivustolla.

KUTSU
Rannantaikaa väki ry:n sääntö-
määräinen vuosikokous pide-
tään 6.3.2016 klo 15:00 Ran-
taituvalla, Simonmäentie 18,
Mäntlahti.

Klamilalaisia joulutorilla
2000-luvun toisella kymme-
nyksellä.

Klamilan viihtyisää toria Joulun merkeissä.


