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YMMÄRRYKSEN JÄLKEINEN AIKA

Totuuden jälkeinen aika alkoi länsimaissa jo kauan
sitten pitkällisessä kehityksessä, jossa Jumalan lain
tilalle alettiin hyväksyä myös ihmisten säätämia la
keja. Tämä tapahtui länsimaisessa kulttuurissa hi
taasti noin ehkä 1000 luvulta alkaen, matkalla kohti
valistuksen aikaa (17001800 luvut), jolloin syntyi
Newtonin fysiikan myötä moderni, eksakti länsimai
nen matemaattisfyysinen tiede, jonka työskentely
metodiin ja tuloksiin, ”totuuksiin”, ei maailmankatso
mus tai uskomukset kykene vaikuttamaan.

Uskon aikakaudet ja kulttuurit elävät aina ”totuuden
aikaa”, koska Jumala on ilmoittanut ihmiskunnalle
totuuden, jota ei voi asettaa kyseenalalaiseksi. Tie
teelliset totuudet sensijaan tiede itse kyseenalaistaa
koko ajan, se on tieteen toimintatapa, itsensäkorjaa
vuus.

Tieteestä ei ole Jumalaksi, totuuden tietäjäksi. Tiede
pyrkii ymmärtämään todellisuutta, miten todellisuus
toimii. Totuudesta tiede on jäävi sanomaan mitään.
Kuten Johanna Vuorelma kirjoituksessaan Politiikka
lehdessä toteaa, taidamme ennemminkin elää ym
märryksen jälkeistä aikaa.

Miksi ihmeessä siis 2010 luvulla, yli kaksisataa vuot
ta valistuksen ajan jälkeen, ryhdytään puhumaan
Totuuden jälkeisestä ajasta ajankohtaisena ilmiönä?
Kansakuntien johtajien tasolla yhtäkkiä puhutaan
Hyvän ja Pahan voimista, puhutaan Totuudesta ja
Valheesta vastavoimina. Hyvä edustaa totuutta ja pa
ha valhetta?

Tieteestä tehdään absoluuttisen totuuden jumalalli
nen sanansaattaja. Tieteen kokemusperäinen mit
tauksiin ja havaintoihin perustuva itsensäkorjaavuus
jää yleisen mielipiteen jalkoihin, muuttuu ”konsen

sukseksi”, totuudeksi, hyvien ihmisten sodaksi pa
hoja ihmisiä vastaan, Jumalan totuuden sodaksi
maailman pelastamiseksi pahuuden voimilta.

Miksi haikailemme takaisin Totuuden aikaa? Juma
lan totuus on totalitaarinen ja hierarkkinen, vähän
kuin sotalaitos, sota ja sotapropaganda, jossa syylli
nen on aina vihollinen (vale/totuusmedia, pahat/hy
vät ihmiset jne). Haluammeko taas sotaa? Sodassa
ei demokratia ja ihmisoikeudet kuki, ne lakkaavat
olemasta. Julistetaan poikkeustila, sitten sotatila.

Hyvää Suomi 100vuotta juhlavuotta!

Kirjallisuusviitteet:
 Jukka Korpela: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla (Gaudeamus 2015)
 Johanna Vuorelma: Totuuden aikana faktat eivät ole totuudellisia vaan
jaettuja (Politiikasta tiedeverkkolehti 17.1.2017)

LASKIASTA VIETETTIIN KLAMILAN KALASATAMASSA 26.2.

”Kuitenkin tässä tukahduttavassa maailmassa,
missä kaikki tiedettiin etukäteen, elettiin 1800-lu-
kua. Tässä ilmapiirissä kehittyi valistuksen vuosi-
sadan filosofia ja syntyi monta poliittista ja yhteis-
kunnallista oppisuuntaa, joita meillä nykyisin on-
kin enemmän kuin riittävästi. Ja juuri tällä vuosi-
sadalla tuli tavaksi selittää asioita ymmärtämättä
niitä.”

Ranskalainen matemaatikko Ivar Ekeland kir-
jassaan Ennakoimattoman matematiikka (Le
calcul, l’imprévu, 1984).



Vuosi vaihtui ja sen myötä käyn
nistyivät jälleen näytelmäharjoi
tukset Mäntlahden Toivolassa.

Nimensä mukaisesti Marmutien
tuleva kesäteatteri pohjautuu
10.7.1917 perustetun Voimistelu
ja urheiluseura Mäntlahden Ran

nanpoikien toiminnan 100vuoti
seen historiaan, johon myös esi
tyspaikka Toivola olennaisesti liit
tyy. Jo aiemmilta vuosilta tuttuun
tapaan näytelmän on käsikirjoitta
nut Risto Muurman ja ohjaa Henri
Saarainen.
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KYLÄTEATTERI MARMUT ESITTÄÄ: RANNANPOJAT
ESITYKSET:

•pe 28.7. klo 18:00 Toivola
(ensiilta)
•la 29.7. klo 18:00 Toivola
•su 30.7. klo 18:00 Toivola
•la 12.8. klo 14:00 Kuorsalo

Tammikuussa aloitettiin lukuharjoituksilla tutustumalla käsikirjoitukseen ja omiin
vuorosanoihin. Kevään mittaan papereista luovutaan ja aletaan etsiä omia
paikkoja näyttämöltä. Tästä lähdettiin, lopputulos nähtävillä sitten heinäkuussa 
tervetuloa katsomaan!

Voimistelu ja Urheiluseura Mäntlahden
Rannanpoikien logon on suunnitellut
taiteilija Sulo Mäkelä.
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MERVI HYPPÄNEN:

JUHLAVUODEN NÄKYMIÄ
SUOMI 100 VUOTTA

YHDESSÄ SUOMI 100VUOTTA
JUHLAVUOTEEN

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, Suomi 100vuotta
lähti hienosti liikkeelle Mäntlahdessa. Joulukuun vii
meisen päivän ilta aloitettiin ulkotulien sytyttämisellä
Mäntlahden Kylänrantaan. Suunnitelmissa oli valoteok
sen tekeminen ja uuden vuoden vastaanotto yhdessä.
Laila ja Herman Poleman olivat jo iltapäivällä tuoneet
rantaan penkkejä ja puita nuotiota varten. Rannantai
kaa väki oli hankkinut 80 ulkotulta valoteosta varten ja
kutsunut yhdistyksen nettisivuilla kyläläisiä sytyttä
mään tulia.

Klo 20 saavuttiin sovitusti rantaan ja yllätyttiin iloisesti,
sillä joku (myöhemmin selvisi, että Terttu) oli jo ehtinyt
sytyttää muutaman tulen ja Korpelan perhe oli lasten
kanssa raketteja ampumassa. Valoteoksen kokoami
nen eli ulkotulien sytyttäminen aloitettiin heti ja vajaan
tunnin päästä ranta oli kauniitsti valaistu. Tapani sytytti
nuotion ja rannalle alkoi saapua lisää väkeä. Nuotiolla
kävi illan aikana 25 henkilöä jättämässä jäähyväisiä

vanhalle vuodelle ja toivottamassa onnea uudelle vuo
delle. Ilta sujui rattoisasti nuotion ääressä keskustellen
ja yhdessä laulellen sekä Sirpa tuomia eväitä syöden.
Tarjolle oli glögiä sekä kevätrullia ja täytekakkua. Aina
ei tarvita suuria järjestelyjä, tehokas puskaradio, yhdes
sä tekeminen ja osallistuminen riittävät.

UNELMAT LIIKKEELLE

Liikkumisen unelmavuosi 2017 on käynnistynyt. Se on
yksi Suomi 100 vuotta tapahtumista ja rohkaisee ja
kannustaa suomalaisia kokeilemaan ja innostumaan
liikkumisen lisäämisestä. Kampanjan tavoitteena on
rohkaista ihmisiä miettimään, miten jokainen itse voisi
lisätä liikuntaansa ja sitä kautta hyvinvointiaan. Mu
kaan on kutsuttu kuntia, urheilu ja liikuntaseuroja, var
haiskasvatuksen toimijoita, kouluja, työyhteisöjä ja yh
distyksiä eri hallinnonalueilta.

Unelmat liikkeelle on tapahtuma, jonka toivo
taan leviävän koko maahan ja kevät 2017 huipentuu
Unelmien liikuntapäivään 10.5. Se on kaikenlaisen liik
kumisen popuppäivä ja Suomen suurin liikuntatapah
tuma, johon kuka tahansa voi osallistua.

Haminan kaupunki on mukana Unelmat liikkeelle ta
pahtumassa ja kannustaa asukkaita liikkumaan ja ko
keilemaan erilaisia liikuntamuotoja. Helmikuun puolivä
listä asti on liikuntapalveluiden ja Ruissalon kirjaston

Kuvakaappaus Unelmat liikkelle sivuilta https://www.unel
matliikkeelle.fi/. Sivuilta voi katsoa Suomen kartalta eri ta
pahtumien tiedot.

80 ulkotulta syttyi illalla vuoden vaihteen juhlimiseksi
Mäntlahden kylänrantaan.

Nuotiolla paistettiin Uuden Vuoden Makkaraa.
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yhteistyön tuloksena kirjastokortilla saanut lainata lii
kuntavälineitä kahdeksi viikoksi Ruissalon kirjastosta.
Itseään kiinnostavia välineitä voi rauhassa kokeilla ja
kenties innostua ja hankkia samanlaiset itselleen. Kir
jastosta voi lainata mm. teleskooppikävelysauvoja, sy
kemittareita, askelmittareita, gymstickejä (light, me
dium, strong), kahvakuulat (3 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12
kg), pilatesrengas, tasapainolautoja, tasapainotyynyjä,
kuminauhasettiä, frisbeet golfsettiä, lumkikenkiä ja
mölkyn. Ruissalon kirjasto on omatoimikirjasto, joka
on avoinna mato klo 720 ja pesu klo 718. Henkilö
kohtaista palvelua on saatavilla make klo 1218, tope
klo 915 ja aattoina 914.

MÄNTLAHDEN LIIKUNTAPUISTO

Mäntlahdessa on viritetty ajatusta pienimuotoisen lähi
liikuntapaikan perustamisesta Hyötispisteen takanurk
kaan eli on keskusteltu siitä, hankittaisiinko muutama
ulkoliikuntaväline, joiden avulla jokainen voisi kohottaa
omaa lihaskuntoaan nyt, kun lihaskuntojumppaa ei
Toivolassa enää ole. Santasenniemen kiertävä polku
on monen liikkujan suosima reitti ja Hyötispiste on lä
hellä polkua.

Välineet liikuntapaikkaan maksavat tuhansia euroja
esim. kahteen liikuntavälineeseen, joissa on yhteensä
neljä erilaista lihaskuntoa kohottavaa välinettä uppoaa
helposti 10 000 euroa. Kylällä on keskusteltu erilaisista
rahoitusmahdollisuuksista. Saisiko kaupungilta rahaa
laitteiden hankkimiseen entä Sepra, olisiko hanke, jos
sa olisi mukana kaikki kylän yhdistykset, mahdollinen
tai kerättäisiinkö rahat laitteisiin tulevilta käyttäjiltä lah
joituksena, löytyisikö hankkeelle sponsorirahaa? Hami
nan kaupunki jakaa rahaa Suomi 100 vuotta juhlimi
seen, mutta tätä rahoitusta ei todennäköisesti voida
ajatella, sillä rahoista on jo myönnetty avustus Rannan
poiken omien 100 vuotisjuhlien järjestämiseen sekä
Mäntlahden murroksen muistomerkin pystyttämiseen.

Kaikkia edellä mainittuja mahdollisuuksia ulkolii
kuntapaikan perustamiseksi selvitellään. Seprahanke
olisi mahdollinen, jos löytyy joku vetämään hanketta ja
tekemään hankkeen vaatimat paperityöt. Ideoita hank
keen toteuttamiseen otetaan vastaan tai jos haluat
osallistua hankkeen rahoittamiseen, kannattaa olla yh
teydessä lehden toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät
lehden etusivulta.

Haminan kaupunki perusti muutama vuosi sitten Senioripuiston Mannerheimintien varteen kirjaston taakse ja se on
osoittautunut suosituksi. Kuvaan liitetty Mäntlahden kylänrantaa taustalle.
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MERVI HYPPÄNEN:

KOTIKUUSI JA TULEVAISUUDEN KUUSI

KOTIKUUSI, ITSENÄI
SYYDEN KUUSI

Itsenäisyyden kuusi on kylvetty
maahan Suomen itsenäisyyden
kunniaksi vuonna 1917 ja siirretty
Helsingin Kaivopuistoon vuonna
1931. Kuusen ja sen edustalla si
jaitsevan muistomerkin lahjoitti ja
omisti Suomen eduskunnalle Chilen
pääkonsulina toiminut Rudolf Ray.
Muistokivi paljastettiin 13. touko
kuuta 1931. Tilaisuudessa esitettiin
Leevi Madetojan kuorolle ja torvior
kesterille tilaisuutta varten säveltä
mä kappale Suomen itsenäisyyden
kuusi, johon Ray oli laatinut sanat.
Muistokiven etupuolella lukee: ” It
senäisyyden kuusi v. 1917. Omistet
tu Suomen tasavallan eduskunnalle
tunnuslauseella: ”Sitä kuusta kuule
minen, jonka juurella asunto.” Muis
toksi päivälle 6/XII1917 jolloin
eduskunta mursi kansaltaan orjan
ikeen virittäen sille vapauden soih
dun.”

Kiven toisella sivulla on
kuuselle omistettu runo ja virren
numero 579 toinen säkeistö: ”O
Herra, siunaa Suomen kansa, Suo
sille runsas armosi, Se kaikiss' että
vaiheissansa Sun oma kansas olisi!
Suo uskollisuus, vakuus meille, Me
nestys elämämme teille!” Alimpana
on lause: ”Kuusi edustaa myös Suo

men kansan aarreaittaa Suomen
metsiä.”

Suomen täyttäessä 50 vuotta istu
tettiin maassamme yli 30 000 Itse
näisyyden kuusen siemenistä kas
vatettua tainta, Kotikuusta, julkisten
rakennusten ja kotien pihoille. Kam
panjan toteutti SOK:lainen osuus
kauppajärjestö. Osuuskaupat toi
mittivat jäsenilleen ja asiakkailleen
kuusentaimia sekä taimen viereen
asetettavia kuparilaattoja, joissa oli
teksti: ”Kotikuusi istutettu vuonna
1967, jolloin Suomi oli ollut 50
vuotta itsenäisenä valtakuntana.”
Kuusien yleinen istutuspäivä oli hel
luntai 14.5.1967 ja osuuskaupat
tarjosivat itsenäisyyskahvit myymä
löissään 12.5.1967. Jotkut paikalli
set osuuskaupat lahjoittivat taimia
alueensa kouluille istutettavaksi
koulujen pihoille.

Yksi Kotikuusen taimista istu
tettiin Mäntlahden kansakoulun pi
haan Topi Kaartisen ja Ritva Kove
rolan toimiessa koulun opettajina.
Koulua ei enää ole, mutta kuusi sei
soo komeana tontin nykyisen omis
tajan Kosti Kipon pihalla osoittees
sa Museotie 861. Muistolaatta on
vuosien kuluessa kadonnut eikä si
tä etsinnöistä huolimatta ole löyty

nyt. Kartta vuoden 1967 jäljellä ole
vista Kotikuusista löytyy internetis
tä osoitteesta: http://koti
kuusi.enoprogramme.org/home

Juhlakuusia istutettiin myös vuon
na 1987 useisiin eri puistoihin ja tai
mien myynnillä saaduilla varoilla
perustettiin Itsenäisyyden juhlavuo
den lastenrahaston säätiö ITLAn.
Juhlametsiköitä on istutettu lisäksi
vuosina 1992 ja 1997.

TULEVAISUUDEN
KUUSI 2017

Suomi juhlii satavuotista itsenäi
syyttään pääteemalla Yhdessä. Ko
ko vuoden 2017 mittaisesta juhla
vuodesta toivotaan kaikkien suo
malaisten ja Suomen ystävien koh
taamispaikkaa. Puiden istuttaminen
on ollut perinteenä itsenäisyyttä
juhlittaessa ja ENO verkkokoulun
tuki ry on käynnistänyt kampanjan,
joka kutsuu kaikkia Suomessa asu
via, ulkomaalaisia ja Suomen ystä
viä istuttamaan itsenäisyyden juhla
puita vuonna 2107. Kampanja ko
rostaa myönteistä yhdessä tekemi
sen tunnetta, joka kanavoidaan
käytännön tekemiseen. Joensuussa

SUOMI 100 VUOTTA

Mäntlahdessa koulua ei enää ole, mutta kuusi seisoo yhä komeana vanhan
ulkorakennuksen edustalla.
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kasvatetaan tätä varten Itsenäisyy
den kuusen ja Kotikuusien taimia.
Kampanjan tuotto ohjataan Suo
men kulttuurirahaston alaisuuteen
perustettavaan rahastoon, joka ra
hoittaa lasten ja nuorten ympäristö
kasvatusta.

Juhlapuita istutetaan pihoi
hin, kesämökeille, kouluille ja julki
sille paikoille. Lisäksi istutetaan juh
lavuodenmetsiköitä. Tapahtuman
toivotaan yhdistävän vuoden 1967
Kotikuusien istuttajat, heidän toivo
taan osallistuvan istutukseen myös
vuonna 2017.

Perinteen mukaisesti puita is
tutetaan toukokuussa ja Snelman
nin päivänä 12.5. järjestetään suuri

istutuspäivä Suomessa ja maail
malla. Tähän päivään osallistuvat
koulut ja kaupungit lähes kaikissa
maailman maissa, sillä maailma on
kotimme itsenäisessä Suomessa.
Joensuussa kasvatettavien taimien
määrä on rajallinen, joten istutetta
van puu ei tarvitse olla kuusi.

Juhlapuita voi istuttaa itsel
leen sopivana ajankohtana touko
kuusta syyskuuhun. Keväällä istu
tuspäiväksi suositellaan 12.5. ja
syksyllä kansainvälistä rauhanpäi
vää 21.9. Istutustalkoot ja juhlapuut
on tarkoitus dokumentoida jälkipol
ville. Lisää tietoa tästä löytyy kam
panjan verkkosivuilta: http://tule
vaisuudenkuusi.fi.

Musiikilla on tärkeä rooli Tulevai
suuden kuusikampanjassa, jonka
tunnuskappaleena soi Sibeliuksen
Kuusi. Kampanjaa varten on sävel
letty oma juhlalaulu, Tulevaisuuden
kuusi. Laulu lähetetään laulettavak
si juhlavuonna kaikille Suomen
kouluille ja kuoroille. Laulu löytyy
esitettynä osoitteesta: http://tule
vaisuudenkuusi.fi/aboutus/fi/

”Joka on istuttanut puun, ei ole elä
nyt turhaan.” Vanha kiinalainen sa
nanlasku

Itsenäisyyden kuusen muistomerkki kuusen alla Kaivopuistossa.

Muistomerkin viereltä kohoaa satavuotisias Itsenäisyyden kuusivanhus, vielä se
on mahdollista nähdä.

Satavuotias itsenäisyyden kuusi
Helsingin Kaivopuistossa.

”Environment Online – ENO on
kestävän kehityksen verkkokoulu,
joka toimii tuhansilla kouluilla 150
maassa. Verkkokoulu käynnistyi 14
vuotta sitten ja sen näkyvimpänä
toimintona on puiden istuttaminen.
Puita on istutettu 157 maassa, kaik
kiaan 18 miljoonaa ja tavoitteena
100 miljoonaa puuta v. 2017. Tämä
lupaus nostettiin esille Rion kestä
vän kehityksen kokouksessa v.
2012, yli 700 sitoumuksen joukos
ta. Rion lupaus tehtiin myös sinival
koisin ajatuksin, sillä pian Suomi
juhlii satavuotista itsenäisyyttään.
ENOverkkokoulun toimintaa koor
dinoi ENOverkkokoulun tuki ry.”
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ARTO TAURIA:

MÄNTLAHDEN MURROKSELLE
MUISTOMERKKI SUOMI 100 VUOTTA

Niin kutsutussa Hattujen sodassa
(1741  1743) sijaitsi Haminan lin
noituksen etuvartioasema Mäntlah
dessa alueella, mikä tunnetaan ny
kyisin Syväsillan mäkenä. Paikka
oli puolustuksen kannalta erinomai
nen meren ja matalamman soisen
maaston välissä. Murros merkitsi si
tä, että alueen puusto oli kaadettu
esteeksi ja hidasteeksi siten, että
kannot olivat pitkiä ja puiden tyvet
kiinni kannoissa. Murros vaikeutti
ennen kaikkea ratsuväen etenemis
tä, jonka merkitys sen ajan sodan
käynnissä oli suuri.

Hattujen sodan taustalla oli Ruotsin
suurvaltaajan päättyminen murs
kaavaan tappioon aluemenetyksi
neen muun muassa Venäjälle Suu
ressa Pohjan sodassa (1700 
1721). Sodan päättymisen jälkeen
Ruotsin Valtiopäivät jakaantui kah
teen leiriin enemmistön kannan ol
lessa se, että Ruotsin tulisi pysytellä
puolueettomana ja eurooppalaisten
suurvaltakiistojen ulkopuolella. Puo
lueettomuuden kannattajat (Mys
syt) menettivät kuitenkin enemmis
tönsä vuoden 1738 valtiopäivillä ja
valtaan pääsivät Hatut, jotka pitivät
uutta sotaa Venäjän kanssa väistä
mättömänä, jotta Suuren Pohjan
sodan arvovaltatappiot ja alueme
netykset voitaisiin korvata. Valtio
päivät 1740 hyväksyivätkin sodan
aloittamisen ja ja muodollinen so
danjulistus annettiin Venäjälle hei
näkuussa 1741.

Vaihteleviin sotatapahtumiin liittyy
kuuluisa Venäjän keisarinna Elisa
betin manifesti jossa hän muun
muassa lupasi tukea suomalaisia,
jos nämä haluaisivat irtautua Ruot
sista ja itsenäistyä. Elisabet tietysti
edellytti, että suomalaiset lopettaisi
vat Ruotsin armejan tukemisen. Ma
nifesti on ensimmäinen kirjallinen
lähde jossa ehdotetaan Suomen it
senäistymistä ja se onkin merkittä
vä osa kansallista historiakirjoitus
tamme.

Sodan loppuvaiheissa Peter de

Lacyn johtamat 25000 miehen vah
vuiset venäläisjoukot hyökkäsivät
rajan yli ja etenivät rantatietä kohti
Haminaa. Ruotsalaisten ylipäälliköl
lä kenraali Charles Emil Lewen
hauptilla oli puolestaan käytössä
17000 miestä. Venäläisten yllätyk
seksi Lewenhaupt joukkoineen ve
täytyi taistelutta erinomaisesta
Mäntlahden etuvartioasemasta jat
kaen perääntymistä edelleen poltta
mastaan Haminasta kohti Porvoota
ja Helsinkiä. Lewenhaupt pelkäsi
joutuvansa saarroksiin eikä uskal
tautunut taistelutoimiin vaikka halli
tus oli antanut asiasta käskyn. Hel
singissä ruotsalaiset antautuivat ja
venäläisillä oli helppo työ vallata
koko Suomi.

Todettakoon, että Lewenhaupt ja
toinen sodanjohtaja Henrik Magnus
von Buddenbrock oli jo ennen an
tautumista komennettu Tukhol
maan selittämään sotatoimiaan.

Kummatkin miehet tuomittiin sit
temmin sotaoikeudessa kuolemaan
ja teloitettiin.

Sota päättyi Turun rauhaan Ruotsin
menettäessä alueita etelässä Kymi

jokeen asti. Niin sanottu vanha
Suomi oli kokonaisuudessaan me
netetty Venäjälle.

Tarkoituksena on pystyttää Syväsil
lan mäelle osana Suomen satavuo
tisjuhlallisuuksia Salpalinjalta peräi
sin oleva panssariesteen kivilohkare
johon kiinnitetään metallinen kyltti
Mäntlahden murrosta esittelevin
tekstein varustettuna. Ajatuksena
on myös istuttaa samaan yhteyteen
Suomen satavuotista itsenäisyyttä
juhlistava kuusi. Muistomerkki tul
laan paljastamaan 26.6. 2017

Mahdollinen muistomerkin sijoituspaikka olisi mäen päällä vasemmalla puolen tietä Klami
laan päin kuljettaessa. Maanmittauslaitoksen karttapaikan karttaa 2/2017.

Historiallisen ns. Vanhan Suomen alue.
(RT 1/2009, Ilkka Ahmavaara.)
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MERVI HYPPÄNEN:

KLAMILAN KIRKOLLA TALKOOTA
SUOMI 100 VUOTTA

Sepra ry etsi vuoden vaihteessa toi
mijoita kahdelle erilaiselle teema
hankkeelle, Sepran Suomi 100in
vestointihake ja Sepran Suomi 100
kehittämishanke. Klamilan seudulla
haettiin ja saatiin tukea useaan in
vestointi että kehittämishankkee
seen. Yksi hakijoista on Klamilan
kirkon tuki ry, joka haki rahoitusta
Klamilan kyläkirkon ympäristön
muuttamiseksi kirkkopuistomai
semmaksi ja kirkon sekä Ben
Renwallin tekemän Uuno Klami
patsaan valaisemiseen.

Klamilan kirkkoa on kunnos
tettu usean vuoden ajan niin sisältä
kuin ulkoa ja nyt on ympäristön
vuoro. Kirkon takaosaan rakenne
taan aita kaadetun kuusiaidan tilal
le, nurmikko uusitaan ja kukka
penkkejä ehostetaan. Kyläläisiltä
on tullut toiveita kirkon valaisemi
seksi, sillä uuden koulun alue on
kirkkaasti valaistu ja kirkko jää pi
meyteen. Alakavan hankkeen puit
teissa on tarkoitus valaista sekä
kirkko että Uuno Klamin patsas.

Hankkeen kustannusarvio on
9 000 euroa, josta Sepran osuus 6
750 euroa. Loppuosa on talkootyö
tä ja jos jotain maksettavaa vielä
jää, sen hoitaa Kirkon tuki ry. Kir
kon ladyt ja herrat ovat tottuneita
talkootyöntekijöitä, sillä kirkon yllä
pitoon kerätään vuosittain 2000
euroa ja kirkon mittavat kunnostus
työt on tehty talkoovoimin. Kirkos
ta huolehtii Kirkon tuki ry, jossa on
toistasataa jäsentä. Jäsenmaksua
ei ole vaan jäseneksi voi liittyä ku
ka tahansa kirkon toiminnan tuke
misesta kiinnostunut. Tällä hetkellä
aktiivisesti toimivia jäseniä on kol
misenkymmentä, sekä vapaaajan

että vakituisia asukkaita. Talkoo
työtä kirkon hyväksi tehdään vuo
sittain noin 1000 tuntia, sillä tarvit
tava 2000 euroa kerätään mm.
kahvituksin, joita järjestetään kir
kossa pidettävien tilaisuuksien yh
teydessä. Suurin osa rahasta tulee
kesäisin auki olevasta kirkon ba
saarista, tiekirkosta.

Kirkon ympäristön kunnosta
minen vaati paljon työtä ja siksi
kirkon ladyt ja herrat kutsuvatkin
kaikki halukkaat mukaan talkoisiin.
Tervetulleita ovat niin oman kylän
asukkaat kuin lähikylien asukkaat
sekä vapaaajan asukkaat. Hanke
käynnistyy 13.3. Sepra ry:n tiloissa
pidettävällä tilaisuudella, jonka jäl
keen työt voivat alkaa. Työt on tar
koitus aloittaa aidan rakentamisella
kirkon taakse. Pihalla olevat halot
odottavat sisälle siirtoa pihaalueen
kunnostustöiden tieltä. Sähkömie
helle ja kaivinkoneen kuljettajalle
on alustavasti puhuttu hankkeesta,
sillä iso hanke vaatii myös ammat
tilaisten työtä.

Klamilan kirkolla on suuri sosiaali
nen merkitys lähiseudun asukkail
le. Se on kyläläiset yhteen kokoava
paikka, jonne myös lähikylien
asukkaat otetaan lämpimästi vas
taan. Kirkolla on viikoittain sään
nöllisiä kokoontumisia kaiken ikäi

sille. Kun tapahtuma on lähellä,
sinne on helppo tulla eikä ikäkään
ole esteenä. Tästä hyvä esimerkki
on 5kielinen tutuksi ja virsikirjan li
sävihkosta laulaminen, jonka osal
listujista kaksi täyttään tänä vuona
89 vuotta.

Kymmenisen vuotta sitten
Tytti Klamin ehdotuksesta kirkolla
alettiin kokoontua joka toinen viik
ko tavoitteena raamatun lukeminen
kannesta kanteen. Pyhä kirja tuli
luetuksi ja tapaamisia haluttiin jat
kaa. Päädyttiin opettelemaan hen
gellisiä lauluja Viisikielisestä laulu
kirjasta. Markku Malmi lupautui
säestäjäksi ja säännölliset kokoon
tumiset ovat jatkuneet laulamisen
merkeissä. Lauluja on opeteltu se
kä Viisikielisestä että virsikirjasta.
Mukavia muistoja on syntynyt ja
yksi mieleenpainuvista oli hetki,
kun mummot lauloivat Kalasata
man rannan kodassa virsiä sa
maan aikaan, kun armeija harjoit
teli maihinnousua satamaan, muis
teli Tytti Klami.

Kirkkopuutarhan kunnostusssuunnitelmaa. Kukka istutuksin ja valaisimin alue
saa uuden ilmeen.

Kirkon johtokunta kertoi hankesuun
nitelmasta krikon kahviossa.

Klamilan Kirkon Tuki
ry:n logo

Valonheittimet

Pylväsvalaisimia



RANNANTAIKAA... Numero 1 2017 MAALISKUU Sivu nro 10

PIRKKO SORANTA:

ISLANTI VOITTAA AINA

Tein nojatuolimatkan Islantiin oppaana Reykjavikiin
avioituneen toimittaja Satu Rämön teos. Islanti on aina
kiehtonut minua kirjailijoidensa ja heidän teostensa
kautta. Njördvik, Sjon, Gudmundsson, Vilhjalmsson,
Laxnes ym.kirjoittavat tästä äärimmäisten luonnonil
miöiden maasta kuin elämä olisi runoa. He ovat anta
neet kansalle identiteetin,niin myös proosa ja runo Ed
da.

Islannin saarivaltakunta sai ensimmäiset asukkaat v.
875. Miehet tulivat Norjasta, kun Harald Kaunotukka
oli sen voittanut meritaistelussa ja punatukkaiset keltti
naiset Pohj. Britannian saarilta. Nykyään asukkaita on
n. 320 000, kolme asukasta neliökilometriä kohden
(Suomessa 18), 7% on nyt maahanmuuttajia. Luotta
mus omiin kykyihin ja onneen on rajaton eikä haittaa,
jos talous romahtaa tai tulivuori purkautuu. Tasaarvoi
nen avioliittolaki tuli voimaan vuosia sitten eikä ku
kaan äänestänyt vastaan.

Islannin luonto on rujo ja vaarallinen, kaunis ja kiehto
va kertoo opaskirjani, täynnä laavamuodostelmia,ba
salttipylväitä, toistuvia tulivuorenpurkauksia, Geysirejä,
niukkaa kasvillisuutta, jäkäläkenttiä, luolia, kumparei
ta, kiviä, vuoria. Ylängöillä tuuli yltyy helposti myrsky
lukemiin, talvella lumipyryt ja sankat sumut peittävät
tienoot, jopa ihmisiä saattaa kadota niin, ettei heitä
löydetä. Golfvirta Atlannilta saa aikaan leudon ilmas
ton, talvella 10 astetta, kesällä 22 astetta lämpöä, mut
ta koska puita ei ole, tuuli on aina pureva. Ei hätää, jo
ka kylässä on kuumavesialtaita ulkosalla, joissa veden
lämpö on 3840 astetta. Kelluminen vedessä on myös
ajanvietettä ja tuttavien tapaamista.

Islannissa puhutaan islantia, kouluissa ja yliopistossa
opitaan muita kieliä. Kouluttaudutaan ammattiin ja
saatetaan tehdä muutakin työtä sen ohessa, koska pal
kat ovat pienet ja kaupungeissa on asuntopula ja

vuokrat kalliit, etusijalla ne, jotka eniten maksavat,
useimmiten turistit. Islanti elää turismista. Talot ovat
päällystetyt pellillä suojana merisuolaa vastaan ja
maalatut kirkkailla väreillä. Kadut saattavat olla nime
tyt vanhan skandinaavisen muinaisuskonnon jumalien
mukaan kuten Porisgatan, Freyjagatan, Baldursgatan
jne. Auto on kulkuvälineenä lähes jokaisella.

Maaseudulla hoidetaan lampaita, nautakarjaa ja vank
ka, varmajalkainen islanninhevonen korkeilla, kapeilla
vuoristopoluilla on korvaamaton. Lampaita saattaa pu
dota poluilta joskus rotkoihin ja naalit vainoavat niitä.
Lampaanlihaa syödään monella tavalla valmistettuna
kuin myös kalaa, lampaiden villasta ja nahasta valmis
tetaan vaatteita ja nautojen maidosta skyriä, eräänlais
ta rahkaa.

Armeijaa ei Islannissa ole, mutta Natotukikohta on ja
Rannikkovartiossa helikoptereita. Vapaaehtoisena pe
lastuspartiona toimii henkilöitä kahden vuoden koulu
tuksella ilman palkkaa vaikeissa olosuhteissa. Tämä
kin kertoo kansan luonteesta jotakin.

Urbaania Islantia seinämaalauksineen heinäkuussa 2003 Kari Jukka Koivistoisen lomareissulta.

Islanti vanhalla seinäkartalla 60luvulta.
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Käsipallo merkitsee islantilaisille samaa kuin jääkiekko
meille, painissa ja shakinpeluussa kilpaillaan, jalkapallo
osoittautui viime vuonna voitokkaaksi. Kirjastot ja teat
teri ovat suosiossa, vuoristovaellukset myös turistien.
Baareissa ja juhlissa tavataan toisiaan ja usein riehak
kaasti. Viinien lisäksi nautitan olutta, viskiä ja Captain
Morgania ja viimeisinä juhlista lähtevät islantilaiset ja
suomalaiset. Huumeiden käyttö ja sen lieveilmiöt ovat
lisääntyneet.

Pakanauskonto vaihtui kristinuskoksi 1000 luvulla mut
ta sen ohessa harjoitetaan edelleen muinaisja luonno
nuskontoja. Trolleja ja menninkäisiä on joka mättäässä
ja kiven kolossa Joulunaikaan, joulukuun 12. päivä ry
mistelee vuorilta alas rupinen akka Gryla, joulupukin
äiti, joka kerää suureen säkkiinsä huonosti käyttäytyvät
varsinkin lapset ja syö heidät illalliseksi.. Seuraavana
Aidantolppakamu, joka kiusaa lampaita. Rotkojätkä va
rastaa maidot, Ovenpaiskaaja herättää nukkujat, Liha
koukku vie paistit, Kynttilänruinaaja saapuu aattona ja
vie lapsilta kynttilät. Trullit häipyvät vähitellen ja joulu
rauha palaa 6. tammikuuta.

Laulaja Björk ja rikoskirjailija Indriðason ovat nostaneet
tänä päivänä Islantia mailmankartalle .Jonain päivänä,
kun minä lennän muinaisten viikinkien maahan uskon
kuulevani vielä Völundrin laulavan: Olen ylväs eläin/jo
ka astelen maita/minä olen äiditön mies/ei minulla isää
ole kuin muilla/minä vaellan aina yksin.

1. Geyshire Kuumavesi lähde. 2. Mari Könösen lomakuva
länsivuonoilta. 3. Islanninhevosia. 4. Viikinkien maassa
veneily on luonnollisesti yleistä. 5. Luonnon muodostelma
vuoren juurella ja Satu Rämön kirjan kansi.

1.

3.

2.

5.

4.
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TERMIT

Yhtenä iltana joulukuussa
en saanut unta
vaikka olin kypsynyt avantosaunassa
ja luetellut numeroita ykkösestä ylös ja kahdestasadasta alas
vuorotellen.

Aloin miettiä runon aihetta pimeässä katkeilevin ajatuksin,
siitä mitään tullut!

Tulihan aggressiivi siisteimmästä päästä,
kastettu kouluaikojeni jälkeen
kuten viriketoimintakin,
jota tein viisitoista vuotta ennen kuin sitä olikaan
puhumattakaan mediasta
jota ei ollut, vaikka oli ollut Gutenberg,
mustavalkotelevisiokin kotona jo kuusikymmenluvulla.

Pisaroita tipahteli peltikatolle,
liukas joululiikenne ja
agendalla possua
eli sikaa tiekartalla.
Kinkku on aina maistunut
mutta se ei ole ollut sikahyvää
eikä Armi Kuusela ollut sairaankaunis.
(Joku oli poistattanut kolmet kylkiluut ja vielä
kiristänyt korsetilla, näin netistä,
oli mielestään kaunis
minusta sairas.)

Rauhallinen yö ajatusten harhailla kunnes
hiiri rapisteli ja räjäytti metallinakin,
rämisteli kuin olisi yrittänyt joutsenlauluansa hevilajiin,
mitään tuutulaulua siitä ainakaan tullut!

Tulihan aggressiivi siisteimmästä päästä …

Räminän jälkeen
jäi vähäinen huohotus korviin,

 pieni eläinrukka 
en mennyt apuun, tarkoituskin oli tappaa.
Yö hiljeni kokonaan
omatuntoni ei.
Silti en siedä hiiriä sisällä
eivätkä emojit kyllä istu meidän saunassa!

Pirjo Järvenkylä

JÄLKIKUVIEN DIKTATUURI

Minä näen mörköjä vain siellä missä niitä oikeasti on,
en siellä, missä niitä ei ole
ja voin vakuuttaa,
että möröt ovat hyvin haihtuvaisia sortiltaan:
tultuaan havaituiksi
ne katoavat.

Ilkka Ahmavaara

OODI TIETEELLISELLE KESKUSTELULLE

Lumi saapui Mäntlahteen
jo joskus marraskuun alkupäivinä,
eikä se ole täältä
ilmaston kieltämisestä huolimatta,
suostunut poistumaan,
tekosyyllä,
että edustaa säätä, eikä ilmastoa.
Sanoin,
että myös sää on Mäntlahdessa kielletty.
Nyt se on hiljaa ja sataa vaan.
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ILON JAKAJA

Ystävä niin reipas,
auttava ja mukava,
hyvä tuuli mukanansa
kulkeepi kuin orava.
Hyppää siellä, hyppää täällä
aina nauravalla päällä.

Hyvän mielen mukanansa
tuo hän tullessansa.
Pois kun lähtee,
jotain jättää itsestänsä ystäväänsä.

Anna ilon virrata,
muistoissa ne kulkevat
monen monen mukana
piristäen, lohduttaen, auttaen ja tukien.

Itse ehkä tietämättäs
moni lausuu kiitoksen,
joka kulkee yli maiden
sydämestä sydämeen.

Ilon jakaja kun olla saa,
oisko osaa parempaa.

Vappu Harjumaaskola

JÄLKIKUVIEN DIKTATUURI

Minä näen mörköjä vain siellä missä niitä oikeasti on,
en siellä, missä niitä ei ole
ja voin vakuuttaa,
että möröt ovat hyvin haihtuvaisia sortiltaan:
tultuaan havaituiksi
ne katoavat.

Ilkka Ahmavaara
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KLAMILAN IHMEET TARUA VAI TOTTA?
RAUNO VAHERVA:

NATTURIN ULKOILUALUE

Muutettuani Klamilaan kuulin kou
lulasten vanhemmilta, että koulu
laisten perinteistä koululta lähtenyt
tä hiihtolatua ei sanut enää pitää
kunnossaa käyttää. Samoin mopo
pojat ajelivat holtittomasti pelloilla
ja ajoteillä. Olin yhteydessä Virolah
den kuntaan ja kyselin mitähän
koululaisten liikunnan ja mopopoi
kien eteen voitaisi tehdä. Sain sel
ville, että Naturin alueella on run
saasti kunnan maata ja eiköhän
sinne jotain voitaisi kehitellä. Sovit
tiin, että lähden kunnan liikuntasih
teerin kanssa katsastamaan alueen
ja tekemään alustavan ulkoilualu
een käyttösuunnitelman.

Virolahden kunnan tekninen lauta
kunta käsitteli ja hyväksyi Natturin
alueen moninaiskäyttösuunnitel
man 18.8.1994 (pykälä 83). (Suun
nitelma ja kartta liitteenä) Suunni
telma sisältää seuraavat osat:

1. Pulkkamäki
24. Laskumäet (3. Natturin jyrkkä)

5. Polku radalle
6. Moottoripyörien/mopojen maas
toajoreitti, joka voi toimia talvella
hiihtolatujen pohjana
7. Moottoripyörien/mopojen grossi
rinne
8. Varaus pistooliampumaradalle
9. Museotieltä "oikopolku" radalle,
joka toimii talvella koululaisten
siirtymälatuna
P. Parkkipaikka (5 kpl)
Tv. Palstoitussuunnitelman teolli
suusalue, mikäli teollisuustonttia
tarvitaan, tulee ajorata ja polut siir
tää alueelta pois

Koukin kyläkerho Koukin kuoron
avustuksella otti tehdyn suunnitel
man ja valtuudet sen toteuttamisen
tosissaan. Silakkamarkinoilla han
kittiin rahaa hankkeen toteutami
seksi letunpaistolla, eri kilpailuilla
ja ilmapistooliradalla. Näilla varoilla
saatiin kaivinkone raivaamaan pää
rinteen ja moottorisahoihin bensaa
puuston raivaamiseen. Muu olikin
rankkaa talkootyötä.

Suunnitelmasta toteutettiin kohdat:
1. Pulkkamäki, 2. Laskumäki (Han
nunrinne), 5. Polku radalle, 6.
Maastoajorata/latupohja (pienempi
lenkki n. 1 km ja koko lenkki n.5
km), 7. Grossirinne (voitiin ottaa
käyyttöön sellaisenaan) sekä muu
taman auton parkkipaikat. Ensim
mäisinä talvina hiihtelin latuja auki,
välillä innokkaimmat koululaisten
vanhemmat käyttivät apuna myös
Klamilan Vedon latukonetta.

Mukava oli seurata alueen käyttöä,
koululaisten ja mopopoikien tou
huamista sekä Koukin kyläkerhon
retkiä ja talvikisoja alueella alkuun
aktiivimmin, myöhemmin on käyt
tö ollut vähäisempää. Harvalla ky
lällä on näin hienoa ullkoilualuetta.
Vastaavaa aluetta ei nykyisin saada
aikaan isollakaan rahalla. Mielikuvi
tus vain asettaa rajat alueen keittä
miselle ja käytölle.

Alueen huippuhetkinä voi pitää



Natturin rinteiden avajaisia (kuva ja
lehtileikkeet) ja enduron joukkue
maailmanmestaruusradan (Suomi
muuten voitti kyseisen kisan) kulke
mista alueen läpi ajorataa myöten.

Avajaisissa oli parisataa katsojaa.
Liikuntaneuvos Hannu Koskivuori,
nuorena samoja rinteitä kolunnut,
leikkasi avajaisnauhan Hannun
kunniaksi nimetyssä rinteessä. Ky
läkerho keitti hernesopan ja paistoi
lettuja. Rinteeseen vedetiin sähkö
lainaamalla kaikki kylän roikat ja
katseltiin samalla Lillehammerin tal
vikisoja kolmesta televisiosta. Pai
kalle olin pyytänyt hyvien ystävieni
omistaman yksityisen ambulanssin
pitämään avoimien ovien päivää.
Onneksi ei tositoimiin ensihoitoyk
sikköä tarvittu. Illalla juhlintaa jat
kettiin valaistussa rinteessä. Paikalli
nen isäntä ajoi traktorin Natturin
huipulle ja ajovaloilla valaisi rinteen.
Lisäksi käytössä oli muutama va
lonheittäjä.

(Avajaisista on Kaakonkulman ja
Kymen Sanomien [lehdessä väärä
vuosiluku, oikea 1995] julkaisemat
lehtileikkeet)
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Kymen Sanomien (yllä) ja
Kaakonkulman (alla) artikkelit.
Oikealla teknisen lautakunnan päätös.
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TUOMO PELTOLA:

Maakuntauudistuksen vuoksi kalastuslakia ja yhtei
saluelakia on muutettu, kun ELY:jen tehtävät siirty
vät maakunnille. Kalastuslain 49 § mukaan muut
kuin kaupalliset kalastajat eivät saa vene tai pyynti
kuntaa kohden käyttää enempää kuin 240 metriä
verkkoa. Kalatalouden keskusliiton lakimiehen mu
kaan osuuskunnan osakkaan oikeutta lunastaa
osuuslukunsa mukaista määrää pyydysmerkkejä ei
tule osakaskunnan rajoittaa.

Osakaskunnat toimivat kalastuslain ja yhteisaluelain
rajapinnassa. Yksi yhteisaluelain peruspilareista on,
että osakkaan käyttöoikeuden laajuus on suhteessa
hänen osuuslukuunsa. Verkkorajoitus ei poista osak
kaan oikeutta käyttää muita pyydyksiä, pyyntiväli
neitä tai vuokrata pyyntioikeuksia.

Vanha kalastuslaki perustui käsitteeseen ruokakun
ta, joka määriteltiin ihmisiksi, jotka käyttävät samaa
jääkaappia päivittäin. Nykyisessä laissa käytetään
käsitettä vene tai pyyntikunta, jota ei ole uuden ka
lastuslain aikana oikeudessa vielä määritelty. Voiko
veneessä olla useampi pyyntikunta, jotka kalastavat
osuuslukunsa mukaisilla oikeuksilla? Aiemmin ruo
kakunta käsitti kaikki talon asukkaat. Mitä on pyyn
tikunta, kun osuuksia voi omistaa talon isäntä,
emäntä, lapset. Lapsenlapset, miniä ym. taloudessa
asuvat kaikki yhdessä tai erilaisilla kokoonpanoilla.

Montako pyyntilupaa on veneessä, kun lähden vaik
ka Erkin kanssa verkolle? Tuomon pyyntilupa 8
verkkoa, Erkin pyyntilupa 8 verkkoa, Tuomon Erkille
vuokraamat 8 osuusverkkoa, Erkin Tuomolle
vuokraamat 8 osuusverkkoa ja Tuomon Annelta
vuokraamat 8 osuusverkkoa?

Yhteisaluelain mukaiset osuusluvut tulevat kauppa
kirjojen ja lainhuutojen perusteella. Suomessa on
vahva perustuslain suoma omistamisen suoja. Ylit
tääkö kalastuslaki yhteisaluelain ja omistamisen
suojan? Yksikään osakaskunta tai viranomainen ei
ensimmäisen vuoden aikana lähtenyt hakemaan oi
keudesta ratkaisua vesialueen omistajien kalastusoi
keuteen. Valtion vesillä verkkorajoitus on voimassa,
toki täytyy muistaa, ettei pyyntikuntaa ole määritel
ty. Ministeriön edustaja ilmoitti, että kalastuslaki päi
vitetään ennen vuoden 2019 maakuntauudistusta.

Vene tai pyyntikuntamääritelmä sopii varsin huo
nosti myös talvikalastukseen. Veneellä liikkuminen
talvella saattaa olla haasteellista. Talvella liikutaan
jalkaisin, hiihtämällä, potkurilla, hevosella, autolla,
traktorilla tai vaikkapa moottorikelkalla, niin miten
määritellään. Kalastuslaissa puhutaan myös etäi
syyksistä veden pinnasta, tämä vaatii myös tarken
nuksia. Uutta hätäilemällä tehtyä kalastuslakia odo
tellessa.

Vuoden 2016 kalanhoitomaksun lunasti 266 000 ka
lastajaa. Tuloa kertyi 8,7 milj. euroa. Budjetoitu oli
10,5 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa jäi puuttumaan.
Vanhan kalastusluvan osti vuonna 2014 n. 440 000
kalastajaa. Kalastuslupa maksoi 24 euroa ja uusi ka
lastonhoitomaksu maksoi 39 euroa, joten 40 % ka
lastajista lopetti hinnannousun jälkeen luvan hankki
misen.

Vapaaajan kalastajien lukumäärä vuonna 2014 oli
Luken (Luonnonvarakeskus) tutkimuksen mukaan 1
589 000 henkilöä eli 29 % koko väestöstä. Kalaston
hoitomaksun maksoi vuonna 2016 noin 4,9 % väes
töstä. Rahat ei riitä, joten suunnitelmissa on yli 64
vuotiaille kalastonhoitomaksun vapautuksen lopet
taminen.

Luken tutkimus vuodelta 2014 kertoo 291 000 yli
64vuotiaan kalastavan. Rahoituksen vaje täyttyisi
46 000 eläkeläisen maksulla, joka olisi 16 % kalas

tavista eläkeläisistä. 1864 vuotiaista kalastaa tutki
muksen mukaan 912 000 henkilöä ja luvanmaksaa
29 %.

Omistajakorvauksia yksityisten vesialueiden käytös
tä yleiskalastusoikeudella tapahtuvasta kalastukses
ta maksettiin vuonna 2014 noin 4,4 milj. euroa.
Vuonna 2016 korvaus on noin 3,1 milj. euroa ja vuo
den 2017 arvio korvauksesta on 2,6 milj. euroa ja
seuraavinakin vuosina suunta on alaspäin, mikäli
kalastuslain päivityksessä ei saada muutosta ai
kaan. Kalatalouden keskusliitto ja kalastusaluepäi
vät tukivat hanketta maksupohjan laajentamisesta.
Osakaskunnat käyttävät vesialueiden omistajakor
vauksista valtaosan vesialueiden hoitoon istuttamal
la kaloja. Sydänkylän osakaskunta on käyttänyt
kaikki saamansa omistajakorvaukset kalojen istu
tuksiin.

KALASTUSALUEPÄIVILLÄ HUOMIOTA
EPÄSELVÄÄN LAKIIN

RUOKAKUNNAN JA PYYNTIKUNNAN RISTIRIITA

KALASTONHOITOMAKSUN KERTYMÄ. KUN RAHAT LOPPUU,
ELÄKELÄISET MAKSAMAAN?
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mantlahti.fi KOTISIVUSTO VAPAANA

Osoitteessa mantlahti.fi odottaa valmis ilmainen sivus
to ottajaansa Mäntlahden seudulta. Esittelysivu on ni
metty ”RakilaMäntlahtiPyötsaari”, mutta nimen voi
vaihtaa miksi tahansa uuden ylläpitäjän mukaan. Esi
merkkejä: Mäntlahden kylän kotisivut, Mäntlahden
Rannanpoikien kotisivut, Mäntlahden metsästäjät, Ra
kilan kylä, Pyötsaaren kylä.

Sivun voi asettaa minkä tahansa Mäntlahden seudulla
toimivan yhteisön piiriin, ei sen tarvitse olla kaikille alu
een kylille yhteinen. Sivu kuuluu Kymenlaakson kylä
portaaliin, joka on EU tuella pystytetty, joten mainonta
on siellä kielletty, mutta uutisoida paikallisesta yrittä
jyydestä toki saa.

Rannantaikaa väki ry on maksanut mantlahti.fi domai
nin vuosimaksut viideksi vuodeksi eteenpäin (noin 20
euroa vuosi), että siitäkään ei kotisivujen omistajalle
tule kuluja. Mitään muutakaan vuosimaksua sivustosta
ei tule, se kuuluu jäsenetuihin Kymenlaakson kylät
ry:ssä.

Domainin mantlahti.fi, joka viittaa tietysti Mäntlahden
kylään, voi tarvittaessa vaihtaa Kykyportaalin alla ole
vaksi domainiksi, jolloin se on muotoa ”kymenky
lat.fi/rakila” tai ”kymenkylät.fi/pyötsaari” esimerkiksi.

WordPressillä toteutettu sivusto on helppo ylläpidettä
vä, mitään erityistaitoja ei tarvita. Roskapostia ei sivus
tolle tule, vaikka vuorovaikutteisuus olisi päälläkin, jär
jestelmä pitää siitä automaattisesti huolen. Vuorovai
kutteisuuden voi myös kokonaan poistaa sivustolta
helposti, jos kokee sen ongelmallisena.

Voit mennä vapaasti katselemaan esimerkkisivua ja
vaikka rekisteröityä sinne sisäänkin, kokeilla kirjoitta
mista ja julkaisemista. Sivusto ei ole toistaiseksi julki
sesti netissä niin, että hakukoneet, kuten Google, huo
mioisivat sitä millään tavoin.

Koko sivuston ulkoasu voidaan muuttaa aivan toisen
laiseksi. Erilaisia kyläsivujen toteutuksia voi käydä kat
somassa Kymenlaakson kyläportaalissa noin malliksi.
Esimerkkisivustomme on aika laaja ja monimutkainen,
yksikertaisempikin kenties riittää.

Lisää tietoa saa allekirjoittaneelta sähköpostitse erak
ko@dlc.fi tai Mervi Hyppäseltä mervi@saunalahti.fi.
Myös sivuston uuden ulkoasun luomisessa autan par
haani mukaan aikaa säästämättä.

JOKAMIEHEN JA NAISEN PORTAALI

Olen nyt aloittanut portaalikokeen, eli pystyttänyt ei
julkisen koeportaalin. Se tarkoittaa kokonaisuutta, jo
hon voi luoda erillisiä itsenäisiä kotisivuja tai blogeja
niin paljon kuin tarvetta on. Hallitsemansa alasivus
ton/blogin voi laittaa halutessaan myös julkiseksi.

Sivustot toimivat WordPress tekniikalla, eli samantyyp
pinen portaali kuin esim. WordPress.com tai Kymen
laakson kyläportaali, mutta tämä ei maksa mitään ja
mahdollisesti tarvittavat lisäominaisuudetkaan eivät
maksa mitään.

Pidän systeemiä yllä palvelimella koemielessä ainakin
pari vuotta, jona aikana sitten kokemuksista viisastu
neena asennan vastaavan (tai liitän tämän) rantai.fi si
vuston alle ihan viralliseksi portaaliksi. Sieltä saa sitten
yhdistykset tai yksityiset kansalaiset valmiin ilmaisen
kotisivun/blogin pohjineen. Ulkoasun ja toiminnallisuu
den voi muokata millaiseksi haluaa.

Ilmaisuus on paljolti kiinni siitä, kuinka paljon härpäke
vaatii palvelimelta ominaisuuksia, tilaa ja tehoa webho
tellissa, joka ei ole ilmainen. Niin kauan kuin lisäkuluja
ei tule, ei ole tarvis ottaa keneltäkään mitään hintaa,
Rannantaikaa väki kun on voittoa tavoittelematon yh
distys (tän koesivuston kustannan ite).

Jos haluat osallistua kokeeseen ja perustaa itsellesi
blogin tai kotisivun, laita email minulle (erakko@dlc.fi),
niin pannaan sivustosi pystyyn.

Tämä on hyvä tilaisuus harjoitella WordPressin hallin
taa. WordPressistä voi sitten jatkossa xml tiedostona
tallentaa ja siirtää koko blogin muuallekin, jos tämä
koepalvelu päättyy (noin kaksi vuotta ainakin jatkuu).

Voit esimerkiksi sisällyttää sivuillesi julkisen keskuste
lufoorumin, jos haluat. Spämmi ja roskapostista ei ole
pelkoa, taustalla hääri näkymättömissä erittäin teho
kas torjunta ohjelma. Voit myös sisällyttää sivuillesi ei
julkisia toimintoja, esim. foorumeita tai muita areenoi
ta, jotka näkyvät vain sivuillesi rekisteröityneille käyt
täjille tai määrittämillesi ryhmille jne.

On tietysti mahdollista, että sivusto jatkaakin maail
man tappiin ja sen domain sitten muuttuu joksikin jul
kisemman näköiseksi kuin koesivut, esimerkiksi ran
taiportaali.org. Uusia blogisteja/kotisivun pitäjiä on tul
lut kokeilemaan jo muutama. Heitä varten laitoin sivus
tolle myös WordPress tukifoorumin: http://koesivus
to.org/community/.

ILKKA AHMAVAARA:

ASTU AIKAAN, OPETTELE
BLOGGAAMAAN!



ELINA SAKKARA:

Kumppanuustalo Hilma edistää Haminan asukkaiden
hyvinvointia olemalla kaikille avoin yhteisöllinen kansa
laistoiminnan keskus sekä yhdistysten talo. Hilmasta
löytyy monenlaisia edullisia tiloja kokouksiin, tapahtu
miin, kerhoihin ja kohtaamisiin. Hilmalla on langaton
nettiyhteys, astiasto 60:lle henkilölle, ajanmukaiset ko
kouslaitteet ja lämmin tunnelma! Hilmaan voit tulla pii
pahtamaan kahville, yhteisiin tapahtumiin tai pitämään
yhdistyksenne kokousta. Hilmalla toimii tällä hetkellä
60 erilaista yhdistystä ja yhdistysten määrä nousee ko
ko ajan.

Tiloja ja toimintaa yhdistyksille, hyvinvointia hamina
laisille!

Kumppanuustaloa kehitetään yhdistyslähtöisesti yhdis
tystoiminnan keskukseksi.
Käytännölliset tilat mahdollistavat toiminnan ja sen ke
hittymisen. Hilmalla järjestetään säännöllisesti myös
koulutuksia, tapahtumia ja muita yleishyödyllisiä sekä

informatiivisia kokoontumisia. Haminalaiselle Hilma
luo erilaisia vaikuttamis, harrastus, ja aktiivisen kan
salaistoiminnan mahdollisuuksia. Kaikille annetaan
mahdollisuus osallisuuteen sekä yhteisöllisyyteen ja
kansallisaktiivisuuteen kannustetaan.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:lle on myönnetty koh
dennettua toimintaavustusta (AKavustusta) Kumppa
nuustalo Hilman toiminnan juurruttamiseen, koordi
nointiin, kehittämiseen sekä kolmannen sektorin toi
mintaedellytysten parantamiseen (20172019). Kotien
Puolesta Keskusliitto ry on toiminnan hallinnoija ja pai
kallisesti toimintaa hallinnoi Kotien Puolesta paikalli
syhdistys VehkalahdenHaminan Kotien Puolesta ry.
Hilman Hallitus niminen ryhmä koostuu Hilman aktii
visista käyttäjistä ja ryhmän tehtävänä on päättää
kumppanuustalotoiminnan suuntaviivoista. Kumppa
nuustalo Hilman kumppanuuskoordinaattori vastaa ko
konaisuudessaan kumppanuustalotoiminnasta.

HAMINAN KUMPPANUUSTALO HILMA
TUKEE YHDISTYSTOIMINTAA



Hilman aulavastaavat ottavat vastaan tilavaraukset ja
hoitavat Hilman asiakaspalvelun. Tarvittaessa katam
me kahvikupit valmiiksi kokoustiloihin, järjestämme
tuolit ja pöydät yhdistyksen toivomalla tavalla ja atk
laitteetkin laitamme valmiiksi. Näin kokoukset sujuvat
mukavasti ja yhdistykset voivat keskittyä olennaiseen;
tärkeään omaan toimintaansa. Yhdistyksiä autetaan
myös tapahtumien markkinoinnissa. Hilman yhdistys
ten tapahtumia markkinoidaan Hilman netti ja Face
booksivuilla. Näin tavoitamme suuremman joukon ja
yhdistystoiminnasta kiinnostuneet.

Hilmalla tapaat muita yhdistyksiä ja haminalaisia.

Kumppanuuden voima on yhteistyössä, jota hyödyn
täen järjestämme yhdessä hienoja tapahtumia ja hyö
dyllisiä yhdistyskoulutuksia. Olemme avoimia toisillem
me ja uusille ideoille. Mitä kaikkea hienoa voisimme
yhdessä tehdä?

Sovi kumppanuuskoordinaattorin kanssa esittelytapaa
minen kumppanuustalolle tai tule Hilman olohuonee
seen kahville. Yhteystiedot sekä lisää infoa Hilmasta
löydät kumppanuustalon nettisivuilta. Tervetuloa mu
kaan!

Puh. 040 7517 955
elina.sakkara@kumppanuustalohilma.fi

Kumppanuustalo Hilma
Teollisuuskatu 8, 49400 Hamina
Avoinna mato klo 816, pe 814.
Asiakaspalvelu, varaukset aulavastaavalta p. 044 712
9210
kumppanuustalo.hilma@gmail.com

http://kumppanuustalohilma.fi
https://www.facebook.com/KumppanuustaloHilma/

http://www.kotienpuolesta.fi/

Nähdään Hilmalla!

Kumppanustalo Hilman monipuoliasia tiloja.
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SUSANNA KORPELA:

120 VUOTTA SULO MÄKELÄN
SYNTYMÄSTÄ

120 vuotta Sulo Mäkelän syntymästä – juhla

21. joulukuuta järjesti Sulo Mäkelä Seura Kulmakives
sä Haminassa juhlatilaisuuden
seuran jäsenille, kyläläisille sekä kuvanveistäjän ystä
ville ja sukulaisille hänen syntymänsä
120vuotisjuhlan kunniaksi. Paikalle saapui yli 30 juhla
vierasta ja iltaa vietettiin musiikin
sekä puheiden merkeissä.

Avaussanat lausui seuran puheenjohtaja Risto Muur
man, joka toivotti
osallistujat tervetulleiksi ja kertoi hieman juhlan sanka
rin elämästä. Alun perin Sulosta piti vanhempiensa
mieltymykseksi tulla kanttori, mutta opiskelujen myötä
musiikki jäikin vain harrastukseksi ja Sulo siirtyi kuva
taidepuolelle. Debyyttinsä hän julkaisi 1923 ja voitti jo
seuraavana vuonna valtakunnan arvostetuimman tai
dekilpailun teoksellaan Lyyli, jonka mallina oli ollut ta
vallinen piikatyttö Värrin Lyyli. Nykypäivänä Sulo Mä
kelän teoksia on nähtävillä mm. Haminan pääkirjastos
sa (”Kuismasen tytöt”) sekä sankaripatsaat Virolahdel
la, Miehikkälässä ja Myllykylässä Haminassa.

Krusifiksiteoksessa mallina ollut emeritusprofessori
Markku Hakuri kertoi kuvanveistäjän kanssa työsken

telyn tapahtuneen todella keskittyneessä hiljaisuudessa
– Sulo saattoi puhua vain esimerkiksi kehottaessaan
häntä ”riippumaan alempana, että kylkiluut näkyvät”.
Ristillä roikkuessaan Hakuri kuitenkin koki ahaaelä
myksen hiljaisesta läsnäolosta – hän huomasi olevan
sa osa Sulon työtä ja kuvaili kuvanveistäjän olleen
”paikkasidonnaisen ihmisen perustyyppi, joka oli yhtä
tilan kanssa”.

Suloa puheessaan muisteli myös hänen tyttärenpoi
kansa Markus Henriksson, joka hänkin kuvaili taiteili
jan olleen hiljainen, mutta lempeä ja hyväntahtoinen –
ihminen, joka ei puhunut sanoilla vaan eleillä. Oma ko
tikylä oli isoisälle tärkeä, ja jopa viimeisinä aikoinaan
maatessaan jo sairaalavuoteella oli hän todennut että
”pääsisipä Mäntlahteen”.

Lämminhenkisen juhlan lopuksi kirkkoherra Juha
Tanska lausui hyvän joulun toivotuksensa kaikille pai
kallaolleille, ja Sulo Mäkelän elämäntyön vaaliminen
jatkuu seuran toimesta jälleen ensi helmikuussa Sulon
päivätapahtumalla.

Juhlaa edelsi kukkien lasku ja kynttilöiden sytyttäminen Saimi ja Sulo Mäkelän haudalla Myllykylässä. Kuvassa
seppeleenlaskussa kuvanveistäjän lapsenlapsi Markus Henriksson, Sulo Mäkelä Seuran puheenjohtaja Risto Muurman sekä
Sulon tytär Marja Kuusisto.
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Risto Muurman kukittamassa juhlan musiikkiesityksistä vastanneita kanttori Pekka Soranummea sekä cembalisti Marianna
Henrikssonia. Kuvassa etualalla juhlassa puhuneet Markku Hakuri ja Juha Tanska.
Risto Muurman kukittamassa juhlan musiikkiesityksistä vastanneita kanttori Pekka Soranummea sekä cembalisti Marianna
Henrikssonia. Kuvassa etualalla juhlassa puhuneet Markku Hakuri ja Juha Tanska.

Sulo Mäkelän lapsenlapsenlapsi Marianna Henriksson esitti italialaista barokkimusiikkia.

Kinkerit, Mäntlahti  Rakila  Pyötsaari
torstaina 9. maaliskuuta 2017
klo 18.00 Toivolassa.
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HELI VARJAKOSKI

KLAMILAN KUULUMISIA JA
SUUNNITELMIA

Joulukuun alussa saatiin taas pidet
tyä joulutori, sää suosi ja väkeäkin oli
liikkeellä ihan mukavasti. Toinen tal
vinen tapahtuma Tammikuun Tulet
tammikuun viimeisenä viikonloppu
na koki pientä takaiskua lumen vä
häisyyden vuoksi. Yllättävä pakastu
minen sai luistelun onnistumaan,
mutta mäen laskuun ei lumi riittänyt
suunnitellussa paikassa. Iloisena yllä
tyksenä mukaan lähti ensi kertaa
Ryhlyn Talli, jossa pienet ja isotkin
halutessaan pääsivät hevosen sel
kään. Tavoitteeseeen eli noin 300 kä
vijään juuri ja juuri päästiin, tapahtu
ma oli vain kaksipäiväinen edellisen
vuoden kolmipäiväisen sijasta.

Tapahtumapisteitä oli perjantaiiltana
kyläkirkolla askartelua ja kanttori Nii
na Kotron vetämä talvisten laulujen
yhteislauluhetki, koululla koulun van
hempainyhdistyksen musiikkiluistelu
ja grillimakkara, ja Klamilan Vedon
jumppa salissa. Lauantaina oli aa
mulla Ryhlyn Tallin vuoro esitellä toi
mintaansa ja sieltä pääsi Klamilan
Vedon Mäkimajalle makkaranpais

toon, jos ei uskaltanut lumettomaan
mäkeen (tai vaihtoehtoisesti pusik
koon vievään jäiseen mäkeen) ja lo
puksi oli vielä Huurteisten Uimarei
den avantouinti ja sauna satamassa.

Pitkä sulku kylätuvalla vuodenvaih
teen molemmilla puolilla johti siihen,
että tammikuussa oli lyhyt aika teh
dä teemahankesuunnittelua, mutta
lopulta saimme kaksi hakemusta val
miiksi. Eikä tarkoituskaan ollut saada
kuin nämä kaksi. Tai onhan meillä
kolmaskin hanke suunnitteilla, johon
on ilmoittauduttu mukaan, mutta sii
tä myöhemmin. Ja oikeastaan neljäs
puhevaiheessa, kumppaneita etsis
kellen. Että kyllä täällä töitä tehdään,
vaikkei aina siltä muille näytäkään.

Mikäli rahoitus järjestyy, (EDIT: jär
jestyi) alamme suunnitella luontoreit
tejä kunnollisine karttoineen. Tarkoi
tus olisi saada kolmesta neljään reit
tiä, eritasoisia ja pituisia. Ensin selvi
tellään luvat maanomistajien kanssa
(on ollut alustavat koekävelyt) ja tar
kennetaan reitit. Seuraavaksi olisi

maastoon merkintä ja karttojen teko.
Ja pitäähän sitten avajaisiakin juhlia.

Toinen rahoituksen järjestyessä
(EDIT: tähänkin järjestyi) suunniteltu
hanke on lähiruokapäivä Klamilan
Kalaasit elokuun alussa. Ostamme
ruokatarpeet lähiseudun tiloilta ja pi
topalvelu kokkaa ruokaa niistä. Ja
sitten syömme yhdessä. Ruokaa va
rataan kolmellesadalle kyläläiselle,
jos saisimme niin paljon väkeä liik
keelle. Tarkoituksena on tuoda esille
paikallisia tuottajia, joilta saa suoraan
tilalta haettua lähellä tuotettua koti
maista laaturuokaa.

Hankkeisiin tarvitaan tietenkin tal
koolaisia, joten tervetuloa ilmoittau
tumaan, auttavia käsiä tarvitaan. Töi
tä olisi monenlaista, raivausta ja reit
timerkintää luontoreiteillä, telttojen ja
pöytien pystyttämistä ja purkamista,
koristelua ja pöytien raivausta kalaa
seisssa. Kaikille kyllä löytyy tekemis
tä, jos haluaa auttaa.

Kylätupatoiminta on vahvasti tap



piollista, joten meillä ei ole varaa/ha
lua rahoittaa muiden yhdistysten pe
rustoimintaa, vaikka välillä sitäkin
kuulee ehdotettavan. Uimarantaa ja
Ensivastetta olemme tukeneet, kun
niiden tarve on ollut käsinkosketelta
va tällä alueella. Emme juurikaan ole
hakeneet, saati saaneet avustuksia,
koska kuitenkin meidän oma varain
hankintamme on pitänyt päämme
pinnalla yli 25 vuotta. Oma varain
hankinta koostuu pitkälti vapaaeh
toisten tekemästä työstä kahvituksis
sa, markkinoilla, torilla ja muissa toi
missa. Hankkeilla on tehty mm. hiek
kakenttä satamaan ja torikatokset to
rille. Nämä ovat vaatineet jonkinver

ran rahallista panostusta, mutta pal
jon talkootyötä. Talkootyö on se, mil
lä me loppupeleissä elämme ja toi
vomme muidenkin yhdistysten
yrittävän samaa omalla kohdallaan,
ilmaisia lounaita ei ole tässäkään toi
minnassa. Tulkaa rohkeasti kysy
mään, jos jokin ihmetyttää tai muu
ten haluatte jotakin tietää toiminnas
tamme.

Jokos olette huomanneet, että kylä
tuvalta saa leivonnaisten ja käsitöi
den lisäksi apteekkituotteita? Meillä
on pieni käsikauppavarasto, mutta
tekemällä sopimuksen apteekin
kanssa, voitte tilata myös resepti
lääkkeenne kylätuvalle. Tai jotain
muuta tuotetta. Ostamalla kylältä,
vaikutatte myös siihen, että palvelu
säilyy.

TULEVIA TAPAHTUMIA 2017
pistäkää jo kalenteriin tai muuten tie
dostakaa, että osaatte varautua:
PÄÄSIÄISKAHVITUS TO 13.4. kylätuvalla,
KESÄTORIT ALKAEN PE 9.6. kymmenen
kertaa, ei juhannusviikolla, eli viimei
nen on pe 18.8.,
AVOIMET KYLÄT KLAMILAN SATAMASSA LA

10.6. mm. vanhat automobiilit, Ku
ninkaantien ajot rastipiste,
JUHANNUSTORI TO 22.6., järjestäjä
avoin
KAAKON KAMARIMUSIIKKI ALKAEN TI 4.7.
Fish&Soul la 8.7. satamassa

HAPANVELLIJUHLA SU 9.7. satamassa
KLAMILAN KALAASIT LA 5.8. koululla,
lähiruokatapahtuma
SILAKKAMARKKINAT SU 24.9.,
JOULUTORI päivä avoin, samoin järjes
täjä
JOULUKAHVITUS TO 21.12. kylätuvalla,
TAMMIKUUN TULET tammikuun viimei
senä viikonloppuna eli pe 26.1.2018
alkaen.
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Klamilassa on ollut M.A. Nummisen musiikin harrastus
ta jo vuosikymmeniä aina 1960luvun poliittisista lau
luista ja uusrahvaaomaisesta musiikista alkaen. Tuossa
innostuneessa joukossa heräsi ajatus siitä, että Nummi
nen kokoaisi Lauantain toivottujen levyjen kaltaisen

konsertin omasta laajasta laulutuotannostaan. Ehdo
timme sitä Nummiselle, ja hän innostui asiasta.

Numminen on laulanut paitsi ohjekirjoja, lastenlauluja
ja iskelmiä myös klassista musiikkia. Klamilan Lauan
tain toivotut konsertti on ensiilta tälle tilatulle ohjelmis
tolle. Se alkaa Schubertilla ja Sibeliuksella ja laajenee
sitten muihin lauluihin. Toinen puoliaika on omistettu
erityisesti uusrahvaanomaiselle musiikille. Numminen
esiintyy muusikko Pedro Hietasen kanssa.

Konsertti on Klamilan kirkossa lauantaina 22.4. klo
16.00 alkaen, ja siinä on väliaika ja kahvipuhvetti. Liput
maksavat 20 euroa ja niitä saa ennakkoon Klamilan
kylätupa Ronkulista, Kotkan Sävelaitasta ja Haminan
Rkioskilta. Konsertin järjestävät Huurteiset Uimarit ja
Klamilan Olutsilta yhdessä.

TULEVAT JUMALANPALVELUKSET

KLAMILAN KIRKOSSA
MESSUT 2017

Messu 19.3. klo 10.00, Eläkeliiton
kirkkopyhä
Messu 16.4. klo 13.00, 2. pää
siäispäivä
Messu 14.5. klo 10.00, Äitienpäi
vämessu
Messu 18.6. klo 10.00

MUUT TOISTUVAT TAPAHTUMAT
•Perhekerho, keskiviikkoisin klo 1012
Yhteislaulua Viisikielisestä ja virsikirjan uudesta osas
ta klo 1213 parittomien viikkojen tiistaisin
•Lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 – 14
•Raamattupiiri keskiviikkoisin yhdessä sovittuina
aikoina
•Diakoniapiiri parillisten viikkojen tiistaina klo
1214
•Kirkkokuoro torstaina klo 18
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Kylätupa Ronkuli avoinna tipe klo 1017.
KYLÄTUPA RONKULIN KEVÄT

VUOSIKOKOUKSIA MÄNTLAHDESSA
MRP  Mäntlahden Rannanpojat Vuosikokous sunnuntaina
19.3.2017 klo 18.00 Toivolassa.
Mäntlahden Osakaskunta Vuosikokous sunnuntaina 2.4.2017
klo 13.00 Toivolassa.
Rannantaikaa väki ry Vuosikokous lauantaina 25.3.2017 klo
15.00 Rantaituvalla, Simonmäentie 18, Mäntlahti

HYGIENIAPASSI KOULUTUS
Kaikille avoin koulutus la 8.4. (klo 1015?), Klami
lan koululla, kouluttajana Sisko UkkolaParonen.
Hinta: 54 + 6 euroa kortti/henkilö, sis kahvin.

Hygeniapassi vaaditaan, jos käsittelet työssäsi pak
kamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tai
työskentelet elintarvikehuoneistossa (esim. kahvi
lat, ravintolat, "hese")

Ilmoittautumiset viimeistään pe 31.3. mennessä:
Klamilan Seutu ry, kylätuvalle tai puhelimitse puh.
050 366 8835 tai sähköpostilla klamilanseu
tu@pp.inet.fi

Kurssille otetaan max 30 henkilöä.

LAUANTAIT TOIVOTUT KLAMILAN KIRKOSSA
M.A. NUMMINEN JA PEDRO HIETANEN

Tvtoimittaja ja dokumentaristi Arvo Tuo
minen on kiertänyt ympäri Venäjää ja tu
tustunut erityisesti Suomen lähialueisiin.
Viipuri on hänelle tuttu kaupunki.

Viipurissa käyneet ovat nähneet,
että kaupunki on taantunut viime vuosien
aikana. Historiallinen keskusta, jossa on
Venäjälläkin poikkeuksellisen hieno histo
riallinen rakennuskanta keskiajalta 1930luvun loppuun, on
huonossa kunnossa.

Kuka tai ketkä Viipuria johtavat ja hallitsevat, miksi
kaupunki ei kohene ja miksi matkailu ei vedä? Arvo Tuomi
nen kertoo Klamilan koululla lauantaina 11.3. klo 13.
tästä kaikesta ja muustakin. Klamilan Olutsillan tilaisuuteen
ovat kaikki tervetulleita.

ARVO TUOMINEN OLUTSILLASSA 11.3.

MIKÄ PELASTAISI VIIPURIN ?




