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Kesä meni viileämmän puoleisissa
merkeissä, eikä kolme ensimmäis
tä syyspäivääkään lämmöllä häm
mästytä, vaikka aina iloiset meteo
rologit jaksavatkin joka päivä huo
mauttaa, että nyt on vähän viileätä,
mutta sitten lämpenee. Joskus var
masti lämpenee, talven jälkeen ai
nakin.

Rantaituvan sääaseman sivut ovat
monipuolistuneet kesän aikana.
Saatavilla on koko mitattu noin
kymmenvuotinen lämpöhistoria
puhtaassa tekstimuodossakin,
mutta uutta on jokaisen kuukau
den ja päivän lämpötilat ja niiden
vertaaminen pitäaikaiseen keskiar
voon. Sateista ei elokuun tilastoa
ole kuin vuodesta 2015 alkaen ja
siinä kulunut elokuu on ollut satei
sin.

Sateesta on tykännyt ainakin
kuusipienokaisemme, Tulevaisuu
den kuusi, joka istutettiin juhlavin
menoin heinäkuun 2. päivänä
Pyötsaaren tien varteen Tenho Mä
kelän pellonlaitaan, ei ole tarvinnut
koko kesänä käydä kastelemassa
kuin muutaman kerran. Polttopuut
sensijaan eivät ole oikein sateista
perustaneet, tänä kesänä ei puu ul
kona kuivanut, että ensialkuun "on
kuin jäitä polttelis", kunnes varas
tot sisäsuojissa ehtivät kuivua.

Taisi jäädä muillakin, kuin allekir
joittaneella, kesäksi suunnitellut
monet projektit tekemättä. Mökki
läisten paluu kylille ainakin viiväs
tyi melkeinpä kuukaudella, muumi
peikot eivät kerenneet oikein herä
tä talvihorroksestaan kun jo syksy
alkoi. Hyvä puoli siinä, ettei hytty
siä tarvinnut paljoakaan huidella,

kärpäsiä tuli melkeinpä ikävä.

Viileydestä huolimatta, tai ehkä
juuri siksi, syksyn sieni ja marjasa
to vaikuttaa aika hyvältä. Mustik
kaa tosin on monin paikoin vä
hemmän, se johtunee kyläläisten
viimevuosien innostuksesta hakata
metsistä puut kokonaan pois. Sa
masta syystä moni hyvä sienipaik
ka on lakannut tuottamasta.

Syksyn merkeistä kaikkein var
mimmaksi on kuitenkin osoittautu
nut se, kun Klamilan kyläkauppa
Salen valikoimat kutistuvat. Se on
taas tyydyttävä ensi kesään saak
ka hampparin väärään bratwurstin
sijasta, tai käytävä kaupungissa
ostoksilla.

Pihlajanmarjat puolestaan innostui
vat pitkästä aikaa raskaiksi tert
tuiksi oksille. Muuta en tuosta en
nusta, kuin että liköörin ja hyytelöi
den valmistajilla on hyvä vuosi.
Maanviljeilijöillä lienee vielä jännät
tävänä, kuinka sadot ehtivät kyp
syä, kasvukausi kun antoi hiukan
odotuttaa, mutta niinhän se maan
viljelys täällä pohjolassa on extre
me laji aina, sattuu sään vaihtelut
mimmoisiksi tahansa.

Kesän taidepläjäyksiin kuuluivat
Galleria Kymen Kullan näyttely,
Mäntlahden kyläteatteri Marmutin
näytelmä, sekä Klamilan Fish &
Soul festivaali. Ainakin näytelmä
meni lähes täysille saleille jälleen
niin Mäntlahdessa kuin Kuorsalos
sakin. Kävijöitä riitti ilmeisesti koh
tuullisesti myös muissa tapahtumis
sa, tarkkoja tietoja ei ole tiedossani.

Tässä numerossa on paljon juttua
Mäntlahden kesästä, Suomi 100
vuotta juhlallisuuksien merkeissä
vietettiin Mäntlahden murrosjuhlaa
ja Mäntlahden urheilu ja voimiste
luseuran 100vuotisjuhlaa. Myös
juhlakuusi istutettiin niin Mäntlah
dessa kuin Klamilan kirkollakin.
Alkukesästä vietettiin myös Avoi
met kylät päivää Mäntlahden Paus
sikioskilla ja Klamilan kalasata
massa (juttua viime numerossam
me).

Lämminhän tämäkin Suomen kesä
toisaalta oli, kylmää täällä on vasta
kun lämpötila laskee alle 20 pak
kasasteen. Pannaan taas puita pe
sään ja tehdään kesää, kohtahan
on jo Joulu!

ILKKA AHMAVAARA:

Tiesitkö, että Rantaituvan sääasemalla mitatut säätiedot päivittyvät internetiin minuutin välein yötäpäivää? rantai.fi
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PIHLAJANMARJOJEN AIKAAN

Tulvakuva Houstonista vuodelta 1935 . Vesi nousi kaupungin keskustassa jopa
16,58 metriin. Nyt kaupunki on moninkertaistanut pintaalansa, joten yhä laa
jemmalta alalta vedet valuvat keskustaan.



Ryöstöpellon kukkaniitty on talkoil
la perustettu ja yhdessä hoidettu.
Tänä vuonna, kun niittämisen aika
tuli, oli Timo Porkan traktori epä
kunnossa, mutta Tiilikan Heimo tuli
hätiin. Hän lainasi Myyryläisen trak
toria ja niitti pellon. Muutaman päi
vän päästä heinien vähän kuivuttua
kokoonnuttiin haravointitalkoisiin.
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RYÖSTÖPELLON NIITTY KUKOISTAA HOITAMALLA

Arja haravoi leveällä puuharavalla. Ainolla oli uudempi muoviharava. Kukaan ei tarvinnut heiniä ja ne haravoitiin kasalle.
Kasat siirrettiin pressun avulla pellon reunaan puiden alle. Kottikärryjäkin käytettiin apuna.
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Hanke sai alkunsa siitä, kun Klami
lan Seutu ry:n alueella tuli pienessä
ajassa kolme uutta lähiruokaa tar
joavaa toimijaa. Keskusteluissa tuli
esille toive saada heidän ja muiden
kin lähituottajien toimintaa tutuksi.
Ja sopivasti Leader Sepra ilmoitti
hankehausta, jossa mahdollistetaan
yhteisen ruokailun järjestämistä
Suomi 100hengessä.

Pikaisesti laskimme hankkeen vaa
timan rahallisen panostuksen ja
teimme muut laskelmat ja pää
dyimme hakemaan avustusta 300
hengen ruokailuun. Omarahoituk
sen saamme katettua kokonaan tal
kootyöllä, joten rahallista panostus
takaan ei tarvitse pelätä. Ja saim
me myönteiset päätökset hankkeel
lemme sekä Leader Seprasta, että
ELYkeskuksesta.

Lukemattomia talkootunteja on teh
ty ennen tapahtuman varsinaista h
hetkeä, mutta myös tapahtumapäi
vänä toistakymmentä talkoolaista
työskenteli vuoroissa ja osa vuorot
ta, varmistaakseen ruokailun suju

vuuden. Ja sama toistui ruokailujen
jälkeen, kun ruokailun jäljet puret
tiin ja siivottiin.

Ruokailijoita kävi lopulta noin 280,
ruoka oli kuulemamme palautteen
mukaan maittavaa ja sitä oli riittä
västi, joten pidämme itse tapahtu
maa onnistuneena. Eihän se toisin
voisi ollakaan, oli niin rautainen tii
mi talkoissa. Isot kiitokset vielä heil
le. JA ISO KIITOS Mirja Koivulle tii
meineen ruokien valmistuksesta
tarjoilutyöhön.

Jatkuvuuttakin kyseltiin, mutta
hankekuvioita tuntevat tietävät, että
samaan toimintaan ei uutta rahaa
saa. Ja muuten hinta voisi nousta
niin korkealle, ettei maksavia ruo
kailijoita ehkä saataisi tarpeeksi. Ja
jaksaisivatko talkoolaisetkaan täl
laista rumbaa taas. Keksitään en
nemmin uudet kujeet, joten pitäkää
silmällä paikallistoimijoita, yllätyk
siä voipi olla luvassa jossakin päin
kyliä.

HELI VARJAKOSKI:

KLAMILAN KYLÄKALAASIT 5.8.2017

Aurinko paistoi ja ruoka maistoi, il
maisella lähiruualla oli tullut herkutte
lemaan lähes 300 henkeä.
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Seisovasta pöydästä ape ei loppunut ja jos jotain hetken puuttuikin, pian jo ahkerat talkoolaiset kiidättivät lisää.

Artikkelin kirjoittaja keittiön puolella.

Ruokailijoille oli järjestetty tilaa vähän
joka sopessa, minne vain kurkisti, siel
lä syötiin.

Koulun ruokasali on viihtyisä ja valoisa suurine ikkunoineen, kyllä kelpaa.



SUSANNA KORPELA:

KYLÄKALAASIA JA HUUTOKAUPPAA

Lauantaina 5.8. järjestettiin Klamilan koululla ilmai
nen "lautasellinen lähiruokaa"tapahtuma nimeltään
Klamilan kalaasit. Kattauksia oli kolme; ensimmäi
nen klo 12 ja seuraavat klo 14 ja 16. Jokaiseen oli il
mottautunut vajaa 100 ruokailijaa, eli yhteensä hie
man alle 300 henkeä kävi nauttimassa noutopöydän
antimia päivän aikana.

Idea tähän tapahtumaan syntyi kun lyhyen ajan si
sällä Klamilan Seutu ry:n alueelle tuli kolme uutta lä
hiruokatoimijaa, ja heidän sekä muiden lähituotta
jien toimintaa haluttiin tehdä tutuksi. Rahoitusta to
teutukseen saatiin mm. Leader Sepralta. Omarahoi
tus katettiin kokonaan talkootyöllä.

Ruokailemassa käynyt Päivi Peltola totesi, että idea
oli toimiva ja ruoka oli hyvää. Tähän mielipiteeseen
on helppo yhtyä  kiitos kaikille tapahtuman onnistu
misen eteen töitä tehneille!

Tuottajista tapahtumassa mukana olivat:
 Mäkelän Tila, Jorma Kyötikki
 Jonna ja Anton Yrjönen
 Somerin kala
 Esko Lääti

Seudun nuoret ja kauniit tytöt Hanna Varjakoski ja Kirsi Ala
Turkia toimivat juomanlaskijoina tarjoillen mehua ja vettä
ruokailijoille

Ruokailu aloitettiin Heli Varjakosken pitämäl
lä tervetuliaispuheella, jonka jälkeen päästiin
nauttimaan ruokalistan sisällöstä.
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MAALAISHUUTOKAUPPAA 6.8. TOIVOLASSA

Tämä kärrinpyörä vaihtoi omistajaa 16
eurolla.

Huutokaupan meklarina toimi Markku
Labbas. Ahkerat apurit suorittivat ra
hastuksen ja tavaroiden antamisen huu
tajille. Osa tavaroista meni kaupaksi to
della halvalla  esimerkiksi toimivan
mikron sai yhdellä eurolla.

Huudettavana oli myös huonekaluja, mutta tällä kertaa ne eivät paljoa kiinnos
taneet huutajia ja osa jäi kokonaan myymättä.

Paikalla oli myös Paussikioskin kahvio tuoreine leivonnaisineen, jotka Sanna
Poelman oli itse tehnyt.

Toivolassa oli jälleen salin täydeltä väkeä, ja huudettavia tavaroitakin niin paljon, että huutokauppa kesti kokonaiset kol
me tuntia.
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SUSANNA KORPELA:

MÄNTLAHDEN RANNANPOJAT RY
100VUOTISJUHLA

Vuonna 1917 perustettiin voimiste
lu ja urheiluseura Mäntlahden Ran
nanpojat ry., joka sunnuntaina
23.7. juhli 100vuotista olemassao
loaan Toivolassa jäsenten, kutsuvie
raiden ja muiden seuran ystävien
läsnäollessa. Tervehdyssanat täy
delle salille lausui seuran tämänhet
kinen puheenjohtaja Jouko Sahala,
jonka jälkeen tilaisuuden juontaja
Pentti Järviö kuulutti lavalle Tapani
Korpelan ja Pertti Husun, joiden
esittämät kappaleet Mäntlahden
jenkka sekä Mäntlahden lavalla
nostattivat juhlatunnelmaa.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti Matti
Seppälä, joka kertoi mm. Rannan
poikien kahdesta roolista kyläyhtei
sössä  paitsi urheiluseurana niin
myös tapahtumien järjestäjänä. Pe
rustamiskokouksessa 100 vuotta
sitten oli paikalla 56 miestä ja 17
naista, ja jo seuran ensimmäisenä
toimintavuotena järjestettiin tans
siaisia ja iltamia. Siihen aikaan ta
pana tosin oli, että ensin urheiltiin ja
vasta sitten tanssittiin. Esimerkiksi
heinäkuussa v. 1918 ennen tansse

ja vuorossa oli mm. 1500 metrin
juoksu, 3ottelu sekä nuolenheitto.

Ensimmäisen vuoden Mäntlahden
Rannanpojat toimi osana Vehkalah
den Veikkoja, mutta irtaantui sitten
emoseurastaan. Vuosien myötä
seura järjesti sekä kylien että seuro
jen välisiä haasteotteluita, ja 1946
sai myös omistukseensa v. 1938
tehdyn Mäntlahden tanssilavan, jo
ka alunperin Merisuojeluskuntalais
ten toimesta rakennettiin. Laajamit
tainen urheilutoiminta päättyi 1960
luvulla, mutta seuraavalla vuosi
kymmenellä järjestettiin vielä mm.
kylienvälisiä kilpailuja. 1980luvun
loppupuoli ja 1990luvun alkupuoli
olivat seuralle vaikeaa aikaa, sillä
kylästä muutettiin paljon pois ja
lapsia oli vähän. Rannanpoikia ei
kuitenkaan päätetty lakkauttaa,
vaan 1990luvun puolivälistä lähtien
toteutettiin erilaista urheilutoimintaa
sekä kunnostettiin seurantaloa Toi
volaa. Viimeisten kahdenkymme
nen vuoden aikana Mäntlahden
Rannanpojista on tullut jälleen "ky
läseura, joka edesauttaa hyvinvoin

tia ja yhdessäoloa kylässä". Nyky
ään Toivolassa järjestetään useita
tilaisuuksia vuodessa ja seuran toi
minta on pienimuotoista, mutta
mahdollistaa paljon.

Juhlapuheen jälkeen oli tervehdys
ten vuoro, ja niistä ensimmäisen toi
valtion urheiluneuvoston puheen
johtaja Tapio Korjus. Hän puhui lii
kunnan merkityksestä ihmisten elä
mässä ja Suomessa, sekä ehdotti
Mäntlahteen uutena liikuntamuoto
na frisbeegolfia. Haminan kaupun
gin tervehdyksen toimitti valtuus
ton puheenjohtaja Elina Inkeroinen,
joka kiitettyään Rannanpoikia yh
teisen hyvän eteen puurtamisesta
kertoi, että monista haasteista huo
limatta kaupungissa "katsotaan tu
levaisuuteen rohkeasti ja positiivi
sesti". Viimeisenä saatiin kuulla Ha
minan seurakunnan kirkkoherran
Juha Parjasen tuomat onnittelut.

Sitten olikin jo huomionosoitusten
vuoro, ja Suomen Kotiseutuliiton
Kymenlaakson piirin edustaja Rai
no Ojansivu luovutti Rannanpoikien

SUOMI 100 VUOTTA

Seurantalo Toivola tarjosi hienot puitteet tilaisuuteen ja sääkin suosi juhlijoita.



puheenjohtajalle Jouko Sahalalle
kultaisen ansiomerkin nro 312 kun
niakirjan kanssa. Mäntlahtelaisen
Sulo Mäkelä Seuran puheenjohtaja
Risto Muurman puolestaan lahjoitti
Toivolaan Sulo Mäkelävihkosen se
kä toi Kyläteatteri Marmut:n terveh
dyksen. Klamilan Vedon edustajat
Seppo Peltola ja Heli Varjakoski an
toivat Rannanpojille viirin, jonka jäl
keen Jouko Sahala muisti vielä
Rannanpoikien "arvokkaita avain
henkilöitä" kutsuen lavalle Pertti
Seppälän, Simo Rikkisen, Ilpo Tiili
kan, Kyösti Mäkelän, Seppo Pelto
lan sekä Mika Arolan (Kari Takki ei
päässyt paikalle). Lopuksi vielä
Vehkalahden Veikkojen edustaja toi
onnittelut heidän seuraltaan, ja yh
dessä lauletun Kymenlaakson lau
lun jälkeen nautittiin Klamilan Mart
tojen tekemät maittavat kakkukah
vit Toivolan pihalla aurinkoisessa
säässä yli 70 juhlavieraan kanssa
100vuotiaan urheiluseuran kun
niaksi.

RANNANTAIKAA... Numero 3 2017 SYYSKUU Sivu nro 9

Katettu terassi
pihalle päin

Juhlasali, noin
70 henkeä

Pääsisäänkäynti

Lippukoju

Kahvila

Keittiö

Näyttämö

Huoltorappuset
ullakolle

Eteisaula

WC:t miehille
ja naisille

Tämä 3Dmalli on ulkomuistista
piirretty, joten mittakaavat on
summittaiset. Ilkka Ahmavaara

TOIMIVA TOIVOLA  KOKO KYLÄN ETU

Muistinvaraisesti piirretyt 3D mallit Toivolasta ja Monitoimitalosta.

TOIVOLAA VUOKRATAAN
SEURAAVIN HINNOIN:

• Kokous 30 euroa

• juhlatilaisuudet jäseniltä 100 eu
roa ja muilta 120 euroa (vuotui
nen jäsenmaksu 10 euroa)

• lisävuorokaudet 30 euroa/vrk

Kyselyt ja varaukset Jouko
Sahalalta 0500 554520

Säännöllisiä tapahtumia Toivolas
sa ovat Kansalaisopiston Teatteri
kurssi ja ikäihmisten liikuntaryh
mä Vetreät. Jumpasta on jouduttu
luopumaan osanottajien vähyy
den vuoksi.

MONITOIMITALO

Monitoimitalossa on mm. kylmä
huone, jota voi käyttää hyväksi
suurempien tilaisuuksien ruokai
lun järjestelyissä. Monitoimitalo
on Rannanpoikien ja Mäntlahden
erämiesten yhteisomistuksessa.

Kuorsalolaistaustainen Tapio Korjuskin sai muis
toksi käynnistään Rannanpoikien lippahatun, sillä
kukkien sijaan puheenjohtaja muisti kaikkia pu
hujia käytännöllisellä lahjalla.

Rannanpoikien pitkäaikainen sihteeri Helge Seppä
lä sai lahjan puheenjohtaja Jouko Sahalalta kiitok
seksi työstään. Taustalla tilaisuuden musiikkiesi
tyksistä vastanneet Pertti Husu ja Tapani Korpela.



Tammikuun 12. päivän iltana se
alkoi  valmistautuminen tulevan
kesän näytelmään, jonka tarkoi
tus tänä vuonna oli kertoa 10. hei
näkuuta 1917  siis 100 vuotta sit
ten  perustetun Voimistelu ja ur
heiluseura Mäntlahden Rannan
poikien tarinan Risto Muurmanin
tekemän tekstin mukaisesti. Kan
salaisopiston kurssille mukaan il
moittautuneille näyttelijöille jaet
tiin omat käsikirjoitukset, joiden
synopsiksesta kävi ilmi hieman
taustatietoja näytelmää varten:
mm. se, että seuran kahtena alku
vuotena maan yleinen tilanne oli
sekava, käytiin kansalaissotaa. In
nostus seuran perustamiseen kui
tenkin oli valtava, ja jo perusta
miskokouksessa seuraan ilmot
tautui 50 jäsentä. Aluksi seura toi
mi Vehkalahden Veikkojen alao
sastona, mutta itsenäistyi melko
pian sen jälkeen.

Vuonna 1918 ostettiin Seurantalo
Toivola 9000 markan velkarahal
la, josta kylän isännät takasivat
kukin 500 markan osuuden.
1930luvun puoleenväliin mennes
sä tuon rahan takaisinmaksu oli
saatu suoritettua  varainhankin
taa oli tehty esimerkiksi järjestä
mällä tansseja, iltamia, näytel
mäiltoja, arpajaisia ja huutokaup
poja. Vuonna 1937 seuran vakaal
le pohjalle saatu toiminta vankis
tui taloudellisesti entisestään kun
suojeluskunnan lakkauttamisen
kautta saatiin ostettua vuonna
1937 rakennettu Mäntlahden tans
silava, joka toi rahaa tansseilla ja
kesäjuhlilla aina 1970lukuun asti.
Tuolloin myös seuran kilpailutoi
minta oli vilkkaimmillaan, mutta
sen jälkeen tapahtui suuri muutos
kilpaurheilusta kuntoliikuntaan.

1970luvulta lähtien seura sinnitte
li vuodesta toiseen, eikä sitä vai
keuksista huolimatta päätetty lak
kauttaa. 2000luvulle tultaessa
seurantalo Toivolan merkitys ko
rostui, ja siitä tuli kylän toiminnal
linen keskus  toimien nykyään

myös esimerkiksi tämän kyläteat
terimme näyttämönä.

Sadan toimintavuotensa aikana
Rannanpojilla on ollut vain 14 pu
heenjohtajaa, joista kaikki ovat ol
leet miehiä. Myös naiset ovat kui
tenkin olleet ahkerasti mukana
seuran toiminnassa aivan alusta
lähtien  alkuvuosina heidän toi
minnan keskeinen henkilö oli
Mäntlahden koulun opettaja Sai
mi Samola. Naisille järjestettiin
voimisteluiltoja ja he pyörittivät
omaa näytelmäkerhoa. Myös lu
kuisten tapahtumien tarjoilut ovat
olleet kautta seuran historian
naisten vastuulla.

Kun johdatus aiheeseen oli tullut
tutuksi niin oli aika käydä varsi
naisen tekstin kimppuun. Harjoi
tuksia pidettiin kesään asti kerran
viikossa melkein joka viikko, ja
ensimmäiset viikot lähinnä vain
luettiin tekstiä ääneen opetellen
omia rooleja ja tutustuen omiin
vuorosanoihin. Sen jälkeen alet
tiin pikkuhiljaa hakea paikkoja la
valta ja lavan edestä  kuka voisi
olla missäkin milloinkin. Ohjaaja
Henri Saaraisen johdolla hiottiin
kevään mittaan sekä vuorosanoja
että esiintymistä  laulamisesta
puhumattakaan! ja aiemmista
vuosista poiketen päätettiin kan

salaisopiston kurssituntien päätyt
tyä pitää myös niin sanottu näy
telmäleiri: lauantaina kesäkuun
17. päivä kokoonnuimme eväät
mukana Toivolaan ja harjoittelim
me näytelmää aamusta pitkälle il
tapäivään.

Kesäheinäkuun vaihteessa pidim
me pienen kesätauon, mutta sit
ten alkoivatkin taas tositoimet.
Heinäkuun viimeisellä viikolla har
joitukset olivat joka ilta maanan
taina, tiistaina ja keskiviikkona.
Torstaina oli vuorossa ensimmäi
nen tulikoe, kun edessä olivat
kenraaliharjoitukset ja koeyleisö.
Perjantain ensiilta taltioitiin myös
videokameralla. Kuten aiempina
kin vuosina lauantaina ja sunnun
taina olimme jälleen ensimmäisen
kerran koko prosessin aikana niin
sanotusti omillamme  ilman oh
jaajan läsnäoloa. Kaikenkaikkiaan
Rannanpojatnäytelmän kävi Toi
volassa katsomassa n. 250 hen
keä, mistä olimme todella tyyty
väisiä, sillä täydelle salille esiinty
minen antaa eri tavalla energiaa
myös näyttelijöille.

Kun esitykset Toivolassa oli saatu
päätökseen, oli jälleen aika het
ken hengähtää  kaksi viikkoa
taukoa ennen viimeistä esiinty
mistä Kuorsalossa, jonne lähdim

SUSANNA KORPELA:

MARMUT ESITTÄÄ: RANNANPOJAT
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Lähtötilanne harjoituksissa…



me lauantaina 12. elokuuta. Tänä
vuonna matkalle lähdettiin kolmel
la venekuljetuksella, joista ensim
mäinen lähti Mäntlahdesta aiem
min vieden suurimman osan näyt
telijöistä sekä rekvisiitasta muka
naan, ja kaksi seuraavaa Jouko
Sahalan ja Jari Valkosen johdolla
tuntia myöhemmin kuljettaen lo
put näyttelijöistä tavaroineen sekä

kaikki mukaan kuljetukseen ilmot
tautuneet katsojat. Säätiedotusten
uhkaavista ukkosmerkinnöistä
huolimatta keli oli vielä päivällä
ihan hyvä ja saliin saapui paikalle
katsojia n. 70.

Tämä teatterikesä on nyt saatu
onnellisesti päätökseen, mutta
kuuleman mukaan jatkoa seuraa

jälleen ensi kesänä. Toivotamme
kaikki näytelmäelämästä kiinnos
tuneet tervetulleiksi ilmoittautu
maan Haminan Kansalaisopiston
kurssille Mäntlahteen ensi vuonna!
Ja suuri kiitos katsojille  tervetu
loa uudelleen!
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Kävinpä katsomassa perinteisesti
Kyläteatteri Marmutin esityksen
Rannanpojat lauantaina 29.7.
2017 Mäntlahdessa seurantalo
Toivolassa vaimoni pojan kanssa.
Tupa oli täynnä, eli melkein lop
puunmyyty. Arviolta n. 70 katso
jaa.

Näytelmä kertoi Mäntlahden Ran
nanpoikien urheiluseuran perusta
misesta n. 100 v. sitten, sen eri
vaiheita ja tilanne tänään. Pakko
myöntää että käsikirjoitus oli var
sin hyvin tehty ja kuvasi hyvinkin

tarkkaan seuran elämän eri vai
heita, jotka ovat olleet varsin vä
rikkäitä ja aika ajoin jopa vaikeita.
Ulkopuolinenkin sai varsin hyvän
käsityksen asiasta. Harrastenäyt
telijät olivat ihan omaa luokkaan
sa, esitys oli hyvin aidon tuntui
nen, näyttelijät eläytyivät hyvin
rooleihinsa ja puvustuskin oli
upeasti toteutettu. Taustaäänet ja
musiikki oli hyvin toteutettu.

Lisäksi oman lisäarvonsa tuo se
asia, että toteutus on tehty paikal
listen ihmisten toimesta vapaaeh

toistyönä. Ensimmäinen osa kesti
n. tunnin, sitten 20 min. väliaika,
jolloin oli mahdollisuus ostaa
edullisesti maukkaita leivonnaisia
ja kahvia. Kokonaiskesto oli n. 2
tuntia. Pihalla pöydät ja tuolit oli
vat riittävät katsojille väliaikata
pahtumaa ajatellen. Kaiken kaik
kiaan esitys oli todella mielenkiin
toinen ja historiaa hyvin kuvaava.

PEKKA SALLANSALO:

TEATTERISSA MÄNTLAHDESSA

…ja lopputulos lavalla (vasemmalta: Marja Taari, AnnaMari Suortti, Marjatta Korpela ja Timo Porkka pelaamassa rottus
kaa eli rottipalloa).
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Heinäkuun viimeinen viikonloppu
oli jälleen kerran teatterin juhlaa
Mäntlahden Toivolassa. Kyläteatteri
Marmutin esitys oli tänä vuonna
omistettu Mäntlahden Rannanpojil
le, jonka perustamiskokous pidet
tiin heinäkuun 10. päivä sata vuotta
sitten. Teatterin keinoin katsojille
kerrottiin pienen kylän voimistelu
ja urheiluseuran synty, aktiivinen
toiminta, toiminnan hiipuminen ja
muuttuminen.

Näytelmän on käsikirjoittanut
Risto Muurman ja se on seitsemäs
Mäntlahden historiasta kertova näy
telmä. Ristolla on ilmiömäinen kyky
poimia historiasta yleisöä kiinnosta
vat tapahtumat ja koota ne näytel
mäksi, joka pitää katsojan ottees
saan alusta loppuun asti. Vaikka
näytelmiä on ollut useita ja niissä
esiintyvät henkilöt ja näyttelijät ovat
tulleet vuosien myötä katsojille tu
tuiksi, ei näytelmä toista itseään.
Aina tulee jotain uutta ja yllätyksel
listä. Tästä kuuluu kiitos myös näy
telmän ohjaajalle Henri Saaraiselle,
joka löytää ja tuo esiin käsikirjoi
tuksen sisältämän huumorin.

Risto Muurmannilla ei ole mi
tään käsikirjoittajan koulutusta,
vaan hän on tehnyt elämäntyönsä
armeijan palveluksessa, joskin hän

on työssään joutunut paljon kirjoit
tamaan. Aikaa näytelmän kirjoitta
miseen menee Riston mukaan kuu
kaudesta kahteen siitä, kun hän
saa idean näytelmästä. Koska esi
tykset ovat tosipohjaisia kertoen
kylän todellisista henkilöistä ja ta
pahtumista, menee tietojen etsimi
seen ja tarkistamiseen aikaa. Roolit
ja vuorosanat näytelmään hän te
kee sen mukaan, ketä esiintyjiä on
käytössä. Hyvin hän näyttää tunte
van näyttelijät, sillä roolijako on ol
lut onnistunutta, jokainen on ollut
luonteva osassaan. Näyttelijät ovat
myös erilaissa rooleissa osoitta
neet muuntautumiskykyään. Tänä
vuonna Aino Harju yllätti positiivi
sesti tanssilavakohtauksessa, hä
nestä kehkeytyi viehättävä juontaja.

Näyttelijöiden taidot ovat ke
hittyneet vuosi vuodelta ja he pää
sivät näyttämään taitojaan moni
puolisesti. Suurin yllättäjä on Timo
Porkka monitaitoisuudellaan. Hän
on paitsi ilmeikäs näyttelijä niin
myös hyvä laulaja ja haitarin soitto
kin sujuu. Hyvän esityksen kruuna
si onnistunut puvustus. Esiintymi
sasut olivat kauniita ja tyylikkäitä,
aina tilanteeseen sopivia.

Näytelmä lähti liikkeelle Oja
lan tuvasta, jonne perinnetutkija
Erkki AlaKönni (Jarkko Korpela)
oli saapunut haastattelemaan Oja
lan Väinöä (Timo Porkka) ja olihan

Selmallakin (Maria Taari) paljon
kerrottavaa. Osa Selman jutuista
meni Väinön mielestä liikaa yksi
tyiskohtiin, sen hän mainiosti osoitti
ilmeillään. Tarina Rannanpojista
lähti luontevasti liikkeelle Väinön
mutustellessa korvapuustia ja muis
tellessa.

Välillä palattiin vuosiin 1917
ja 1918, Rannanpoikien perusta
vaan kokoukseen ja talokauppoi
hin, joissa Elja Skipparin (Arto
Tulkki) rakentama ja omistama
kiinteistö, missä oli suksiverstas se
kä asuintilat (Toivola), siirtyi Ran
nanpoikien omistukseen 9000 mar
kalla. Rahat talon ostoon lainattiin
Säästöpankilta kylän isäntien toi
miessa takaajina. Takaajia oli 18,
joten jokaiselle jäi taattavaksi 500
markkaa. Myöhemmin esityksessä
kävi ilmi, että laina saatiin makset
tua vuonna 1935. Kokousten välillä
kylän muijat vähän ottivat mittaa

MERVI HYPPÄNEN:

WAU...KYLÄTEATTERI MARMUT

Ojalan tuvassa AlaKönni (keskellä) haastattelee Selma ja Väinö Raussia.

Puheenjohtaja vaimoineen (Jarkko ja
Susanna Korpela).

"Muijat" ottavat mittaa toisistaan
(Susanna ja Tarja).
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toisistaan pituutta hyppäämällä
vastaperustetun urheilupiirin innos
tamana.

Varoja uusi urheilupiiri keräsi
mm. huutokauppaamalla juuri oste
tun talon irtaimistoa. Kaupan oli
myös vanha sauna, jonka osti Oja
lan Väinö. Katsojat jäivät pohti
maan siirrettiinkö sauna Ojalan pi
haan ja onko se sama, mikä siellä
vieläkin on. Tähän ei saatu varmaa
vastausta, sillä vaikka näytelmä pe
rustui tositapahtumiin, osa tarinas
ta on fiktiota.

Näytelmässä muisteltiin Ran
nanpoikien eri urheilukilpailuissa
saavuttamia tuloksia sekä kylän
menestyneitä hiihtäjiä. Sotien jäl
keen Rannapojat hankkivat omis
tukseensa Merisuojeluskunnan ra
kentaman tanssilavan, sillä suoje
luskunnat lakkautettiin. Lavalla jär
jestettiin juhlia ja tansseja. Siellä
kävi kuuluisia esiintyjiä, joista haus
kasti kerrottiin näytelmän musiikki
ilottelu osiossa ja näyttelijät pääsi
vät esittämään laulu ja soittotaito
jaan. Kohtaus oli vuorovaikutteinen,
sillä yleisöä pyydettiin taputtamaan
esiintyjiä lavalle.

Maailma muuttuu koko ajan
ja muutosten vaikutukset heijastu
vat myös pieniin kyliin ja siellä toi
miviin järjestöihin. 70luvulle tul
taessa nuoret Mäntlahdestakin al
koivat muuttaa kaupunkiin, eikä
kylillä enää ollut lapsia, joten urhei
luseurankin toiminta pikkuhiljaa vä
heni. Muutoksen vaikutukset tuotiin
esille näytelmässä. Vaikka seuran
oma toiminta hiipui, kylälle tarvit

tiin yhteinen kokoontumispaikka ja
Rannanpojilla oli Toivola, joka re
montoitiin vuonna 1997 uuteen ku
koistukseen.

Katsojat saivat jälleen kerran hie
non teatteri elämyksen ja yksi osa
kylän historiaa tuli tutuksi. Maail
man muutoksissa kylien asukkaat
voivat itse valita, miten toimivat.
Jäävätkö he elämään menneisyy
dessä vai suuntaavatko kohti tule
vaa. Marmutin esityksen jälkeen
yleisö oli iloista ja innostunutta.
Oma teatteri on jotain, mitä ei mo
nessakaan kylässä ole. Ja mikä pa
rasta esitys oli rakennettu niin, että
se viihdytti myös heitä, jotka tulivat
kauempaa katsomaan hyvää kesä
teatteria.

Kahden tunnin ajan seurattiin

Toivolassa Mäntlahden Rannanpoi
kien historiaa. Ennen niin aktiivisen
urheiluseuran toiminta on muuttu
nut 100 vuoden aikana, seura ei
enää juuri järjestä toimintaa kyläs
sä, mutta he vuokraavat Toivolaa
muiden toimijoiden käyttöön. Yh
distykset pitävät siellä vuosiko
kouksiaan, Kansalasiopiston ryh
mät Vetreät ja Kyläteatteri Marmut
kokoontuvat Toivolassa. Kauneim
mat joululaulut, kinkerit keväällä ja
maakirkko heinäkuussa on myös
pidetty Toivolassa seurakunnan toi
mesta. Muutamia yksityisiä juhlia
kuten syntymäpäiviä ja häitä on
siellä myös juhlittu. Hyvin hoidet
tuun Toivolaan on hyvä kokoontua.

Rannanpojat hierovat kauppaa Toivolasta Eljas ja Ida Skipparin kanssa. Keskellä
kaupan varmistaja Mari Mielikäinen.

Rannankvartetti Musiikkiilottelussa
(1955).

Rannanpoikien naiset harjoittelevat vuo
den 1947 suurkisoihin Annin johdolla.

The MetroGirls tyylikkäänä Musiikki ilottelussa.
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ILKKA AHMAVAARA:

ROSKAAMISEN KAUNEUS

Ehkä suuri osa meistä on jäänyt kauneuskäsityksiltään
menneitten aikojen vangiksi, emmekä aikojen muutut
tua kykene enää hahmottamaan niitä esteettisiä kau
neusarvoja, joita roskaaminen tuo ympäristöömme?
Ehkäpä Mäntlahden Hyötispisteen roskaajalla on tai
teelliset lähtökohdat? Puhun tässä yhdestä roskaajasta,
sillä vaikka luultavasti heitä on useampia, on jokaisella
heistä oma yksilöllinen näkemyksensä, oma roskaami
sen estetiikkansa.

Nykyään julkisiin rakennuksiin jo suunnitteluvaiheessa
varataan rahoitusosuus taideteoksille. Taide halutaan
tuoda osaksi arkkitehtuuria ja sitä kautta ihmisten ar
kielämää, joten miksei niinkin arkiseen ja suosittuun
julkiseen tilaan kuin jätteiden keräilypiste, voisi tuoda
taidetta ja mikäpä sinne sopisi niin hyvin kuin juuri ros
kista tehty taide.

Roskista on tehty taidetta moniin arvostettuihin taide
gallerioihin, roskataiteesta on oikeastaan tullut yksi
menestyneimpiä esittävän taiteen genrejä. On käsit
tääkseni syntynyt Trash to art, Taidetta roskista liike.
Mäntlahden teoksia voisi kerätä kestonäyttelyksi vaih
tuvin teemoin vaikkapa Haminan kirjaston näyttelytiloi
hin. Tämä nostaisi Haminan imagoa kulttuurikaupunki
na ja saattasi näkyä lisääntyvänä kulttuurimatkailuna
tulevaisuudessa, uusia innovaatioita tarvitaan!

Tämän jutun valokuvat on otettu sunnuntaina 14.8. Vii
si päivää sen jälkeen, kun alueen jäteindententit olivat
käyneet keräämässä edellisen näyttelyn pois tiistaina
8.8.

Haavoittunut enkeli. Tekijä tuntematon.

Kauneus on katsojan silmässä. Tekijä tuntematon. Ravintola linnuille ja metsän eläimille. Tekijä tuntematon.

Kukkaasetelma. Tekijä tuntematon.
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ILKKA AHMAVAARA:

MÄNTLAHDEN MURROSJUHLA

Suomi 100 vuotta juhlavuoteen liittyen Mäntlahden
osakaskunnan tuella perustettu työryhmä järjesti Mänt
lahden murrokselle muistomerkin.

Murrosjuhlaa vietettiin 2.7. Tulevaisuuden kuusen istu
tuksen jälkeen klo 13 alkaen ensin paljastamalla muis
tomerkki ja sen jälkeen väki kokoontui Toivolaan kuu
lemaan Pentti Järviön esitelmää Hattujen ja myssyjen
sodasta, kahvitarjoilun kanssa.

Murroksen muistomerkillä on myös geokätkö ja siellä
on jo ahkerasti käytykin, geocaching.com sivustolla on
murroksen syntyajan tapahtumista myös hyvä kirjoi
tus.

Kuvamme on kuvakaappaus mantlahti.com sivulta,
erinomaisen kuvasommitelman tekijää ei sivuilla mai
nita.

www.mantlahti.com

SUOMI 100 VUOTTA
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TOIMITUS:

KLAMILAN KIRKON TUKI RY:N
KIRKKOPUISTOHANKE, KESÄ 2017

Klamilan Kirkon Tuki ry:n Kirkkopuistohanke kuuluu
Sepra Suomi 100 investointihankkeisiin, joten sen to
teuttamiseen saatiin rahallista tukea. Kustannusarvio
näytti ylittyvän roimasti, mutta siihen varauduttiin kor
vaamalla ylimenevät kustannukset omista varoista. Va
roja hankittiin kesän aikana mm. pitämällä kirkkoa,
kahviota ja basaaria auki Museotien kulkijoille..

Hankkeen osaalueet:
Kirkon valaiseminen, julkisivut pääoven molemmin
puolin
Uuno Klamin muistomerkin valaiseminen
Kerhohuoneelle menevän tien valaiseminen kahdella
käpyvalaisimella
Kaapelit maan alle valaistusta varten, pylväät valaisi
mille

Takarajalle lautaaita naapurin poistaman huonokuntoi
sen kuusiaidan tilalle

Kirkkorakennuksen seinänvierusten rajaaminen nur
mialueesta mukulakiveyksellä ja painekyllästetyllä lau
dalla, mukulakivien alle juurimatto
Kellarin oven edustan avartaminen
Alttariseinän takana olevan maaaineksen patoaminen
kivimuurilla ja maanpeittokasveja alueelle

Huonokuntoisen perennapenkin poistaminen Museo
tien puolelta ja alueelle uudet helppohoitoisemmat is
tutukset
Kerhotilan seinustalle alppiruusurivistö, jonka toivotaan
kasvaessaan peittävän kellarin ikkunat
Nurmialueiden kunnostaminen, uutta multaa ja nurmi
kon siemenet

Antiikkiselle pyörätelineelle raivattiin uusi paikka.

Uudet hienot ledvalaisimet, kolme valaisee kirkkoa ja yksi
on suunnattu Uuno Klamin muistomerkkiin.

Kirkon seinänvierukset siistittiin ja sadevedet johdettiin pois seinänvierustalta.
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Sadevesien poistaminen: syöksytorvien (9kpl) alle sa
devesikaivot ja maahan upotetut putket johtamaan ve
siä pois kirkon seinustoilta. Tätä ei ollut suunnitelmas
sa, mutta se katsottiin niin tärkeäksi, että se päätettiin
toteuttaa joka tapauksessa.

Kaikki toimenpiteet ovat vaatineet runsaasti maansiir
totöitä ja erilaisten maaainesten hankintaa. Talkootyö
tä on tehty nelisensataa tuntia. Työ saatiin hyvissä
ajoin valmiiksi, ainoastaan valaistusta jouduttiin vähän
odottamaan. Nyt kirkkopuisto näyttää hyvältä ja valais
tu kirkko tulee hienosti näkyviin.

Kirkon taakse istutettiin kuusi 100vuotista Suomea juhlista
maan..

Uudet istutukset kirkon länsiseinustalla.



Koukin kuoro syntyi reilut kolmekymmentä vuotta sit
ten Risto Koukin talon tupaantuliaisten yhteydessä aa
mulla kello neljä, jolloin läsnä ollut parinkymmenen
hengen joukko lauloi Isännän johdolla "Kotimaani om
pi Suomi".

Syntymäpäivillä ja Koukin kyläkerhon tapahtumissa
kuoro lauloi eri kokoonpanoissa. Pikkuhiljaa aktiivi
joukko, Risto Kouki, VeliMatti Kouki, Olli Korpela, Ka
ri Miettinen ja allekirjoittanut hahmottui Koukin kuo
roksi. Todellista vahvistusta saatiin Seppo Suoknuu
tista (Seppo Olavi) hänen rakennettua kesämökin
Koukinpellon reunaan.

Harjoitukset, joista ilmoitus Kaakonkulmassa kuului
"Koukin kuoron harjoitukset ovat entisessä paikas
sa..." olivat monipuolisia laulun lisäksi esim. rosvo
paisti aina teurastusta myöten tai hernesopan keitto
soppatykillä kyläläisille.

Eri tilanteisiin runoiltiin henkilöön tai tilaisuuteen sopi
via tekstejä. Hyväntekeväisyyttä harjoitettiin eri tavoin.
Mm. Hailikisoja tuettiin maksamalla kuoron ilmoitus
(Ollin piirtämä kuva) "Ilalla sekstetti aamulla oksetti"
kisojen käsiohjelmaan. Kuoroon nähtävästi oli jostain
syystä halukkuutta liittyä aamuyöstä.

Jos joku tasavuosikymmeniä täyttävä henkilö ilmoitti,
ettei vietä syntymäpäiviä, käytiin laulamassa yöllä. Al
kuvuosien kohokohtia oli esitykset Klamila Tattoossa
ja kauneimmat joululaulut tapahtumassa Klamilan
kirkossa.

Opettajapariskunnan Jaana ja Timo Suvisillan liityt
tyä toimintaan harjoitukset siirrettiin koululle, jossa
Jaana säesti pianolla ja Timoa yritettiin pitää järjeste
lytehtävissä mm. soppatykin tai rosvopaistin vahtina.

Tämän jakson merkittävimmät esiintymiset liittyivät
kyläkerhoon, joulutapahtumiin, hirvipeijaisiin, itsenäi
syyspäivän vastaanottoihin ja Natturin tapahtumiin.
Ainutlaatuinen saavutus oli kouron nauhoittama joulu
kasetti (keräilyharvinaisuus), jota myytiin muutama
kappale joulumyyjäisissä.

Ehkä hauskimmat ja muutoin mielenkiintoisimmat
hetket koettiin uudenvuoden yönä puolijoukkueteltas
sa grammaria kuunnellen ja laulaen parinkymmenen
asteen pakkasessa kaminan lämmössä.

Varoja toimintaan hankittiin mm. Silakkamarkkinoilla
järjestämällä ilmapistooliammuntaa, letunpaistoa ja
renkaanheittoa. Välillä lauluinto lopahti ja vietettiin hil
jaiseloa. Kari hellitti muutaman vuoden jälkeen ja Olli
saatiin mukaan vain silloin tällöin. Opettajapariskunta
kin muutti muille maille. Esiintymiset olivat enää lä
hinnä sukulaistapahtumisssa. Tutuksi tuli sanonta eri
tapahtumissa "Jos Koukin kuoro ei laula Rane esittää
taikatemppuja."

Ammattimuusikko Markku Malmin muutettua takaisin
Klamilaan synnyinseudulleen kerroin hänelle kuoron
taustan ja kysyin voiko kuoron herättää henkiin.
Markku innostui heti ja näin alkoivat säännölliset oi
keat harjoitukset ja esiintymiset Markun säestyksellä.
Musiikillisen tason noston lisäksi toiminta laajeni Viro
lahden Karjalaseuran myötä. "Karjalan Marjaana" kai
kui aina Venäjää ja Espanjaa myöten ja kevyen musii
kin lisäksi ohjelmistoon tuli myös hengellinen musiik
ki.

Osallistuminen Fish and Soul tapahtumaan ja siellä
esitetty Markun VeliMatin tekstiin säveltämä Klamila

KLAMILAN IHMEET, TARUA VAI TOTTA
RAUNO VAHVERVA:

KOUKIN KUORO
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Kuvan yhden linnun avoin nokka on kuoron perinteinen lo
go.

Syntymäpäiväkello.



fox/humppa sai oivan vastaanoton (kuvat tapahtu
masta ja kuoron kokoonpanosta). Vanhustentalon
laulutuokiot ja esitykset kirkossa mm. äitienpäivänä
antoivat intoa harjoituksille. Yhteistyö jatkui Kyläker
hon, Karjalaseuran, Huurteisten uimareiden ja Olutsil
lan kanssa. Eräs vaikuttavimmista esityksistä oli "Ve
teraanin iltahuuto" sotaveteraanin 95vuotispäivillä.

Pari pahaa takaiskua kuoron taipaleelle sattui:
1. Olutsillan suunniteltu kabaree Kujansuun baarissa
kariutui, kun tuottaja ja säestäjä eivät puhuneet sa
maa kieltä.
2. Tv teki sarjaa Vaalimaan kauppakeskuksesta nk.
Kasino hankkeesta. Kuvaajan kanssa sovittiin kun
nanjohtajan informaatiotilaisuuden filmatisoinnista
Kujansuun baarissa, että vihkiäisissä filmataan Kou
kin kuoro laulama "Suuret setelit" koska kuoro ei lau
lanut tässä tilaisuudessa. Kuitenkin keikka meni pie
leen maailmanpolitiikan myllerryksessä.

Kuoro hankki jäsenilleen esiintymisasuksi kravaatit ja
pari kertaa tpaidat. Juhlavimmissa tilaisuuksissa käy
tettiin tummaa pukua. Muutamalla kuoron jäsenellä
on myös arvokas Koukin kuoron pinssi. Minuakin

muistettiin merkkipäivänä kuoron kellolla (kuva).

Reilut neljä vuotta sitten siirryttyäni opettelemaan ka
raokea Espanjaan kuoro sai vakinaiseksi vahvistusek
si Antti Lappelan.

Hienojen monipuolisten esiintymiskokemusten lisäksi
harjoitukset olivat todellinen suola sketseineen ja vit
seineen. Ohjefmistoon kuului yli 50 harjoiteltua lau
lua. Lisäksi Markun hienot pianosoolot täydensivät
musiikillista nautintoa niin harjoituksissa kuin tapah
tumissakin. Näitä ja todellisia ystävyyssuhteita jää kai
paamaan. Muuten, ilman SirkkaLiisa Koukia kuoro
olisi joutunut laulamaan ilman sanoja ja hienoja kan
sioita.

Kuoron toiminta näyttää vakiintuneen ja nimi muuttu
neen. Keikkaa lienee helpompi markkinoida nimellä
Koukiset. Viimeaikaisista keikoista aina Viroa myöten
voi katsella facebookista Koukinkuoron sivuilta.

Torreviejassa 8.8.2017
(+38 astetta varjossa)
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Kuoron jäsenet Rauno Vaherva, Seppo Suoknuuti, Risto
Kouki, Markku Malmi, Antti Lappela ja VeliMatti Kouki.

Esitys Torreviejan Suomalaisessa seurakunnassa.

Äitienpäiväkonsertti Klamila foxin ensiesitys.
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Enoverkkokoulun tuki ry käynnisti vuonna 2015
kamppanjan, joka kutsui kaikkia Suomessa asuvia se
kä ulkomaalaisia ja Suomen ystäviä istuttamaan itse
näisyyden juhlapuita vuonna 2017. Kampanjan tuotol
la perustetaan Suomen kulttuurirahaston alaisuuteen
rahasto, joka rahoittaa lasten ja nuorten ympäristökas
vatusta.

Rannantaikaa väki osallistui kamppanjaan lah
joittamalla Tulevaisuuden kuusen Mäntlahden ja Pyöt
saaren asukkaille. Istutuspaikaksi valikoitui Tenho Mä
kelän Pyötsaarentien alkupäässä oleva pelto. Ehdolla
oli muitakin istutuspaikkoja, mutta joku oli liian kuiva
paikka, toisessa paikassa kuusen epäiltiin varjostavan
liikaa, yksi paikka oli liian kaukana tiestä jne.. Tenho
Mäkelä suhtautui suopeasti kuusen istuttamiseen hä
nen pellolleen, jossa kuusi on kaikkien nähtävillä ja
kuusen kasvaessa siihen voidaan laittaa jouluvalot.
Kuusta istuttamaan kutsuttiin kaikkia kyläläisiä.

Torstaina 29.6. kaivettiin kuuselle kuoppa ja
sunnuntain 2.7. kuusi istutettiin pellon reunaan. Istutta
jina toimivat Taneli ja Jesse Jääskeläinen sekä Koti
kuusta Mäntlahden kansakoulun pihalle vuonna 1967
istuttamassa olleet Leena Sakki ja Timo Porkka. On
neksi Timo oli paikalla, sillä hän oli osallistujista ainoa,
joka tiesi, miten kuusi pitää istuttaa.

Kuusentaimen ympärille laitettiin verkkoaita,
jotteivät eläimet sitä tallo, sillä ainakin metsäkauriit
kulkevat pellon kautta. Kuusta kastellaan istutuksen
tarpeen mukaan, mutta tänä kesänä on ollut sateista,
joten kastelijat ovat päässeet helpolla. Ilkka teki kupari
laatalle, josta ilmenee kuusen tiedot, puusta kehykset
ja laatta pystytettiin kuusen viereen.

MERVI HYPPÄNEN:

TULEVAISUUDEN KUUSI ISTUTETTU
SUOMI 100 VUOTTA

Timo Porkka näyttää, miten kuusi istutetaan.

Kuusi piti saada oikealle korkeudella. Taneli ja Jesse
Jääskeläinen, Leena Sakki ja Timo Porkka.

Kuusentaimi suojattiin verkolla ja Ilkka teki muistolaatalle
kehykset.
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Pääskyselle

Lensitkö pääskynen viileydessä kesän?
Sirkutusta äänesi kuullut en.
Iloa lentosi nähnytkö oisin.

Orrella tallin
pesässäkö vain
istuit ja katselit korkeudessa siellä.
Toivoit ja odotit lämpöä kesään,
lentää et voisit kauaksi pesän.

Lämmössä valon lentää sä voit,
visertää vain kuin lintunen voi.
Kaartaa siivin hentoisin,
nousta ylös korkeuksiin,
tuntea riemu ja vapaus.

Nauttia lennosta riemuitsevasta.
Ilolla kantaa ihmisen lasta,
kylmyydestä pois, kesän lämpöön ja aurinkoon.

Vappu Harjumaaskola

Timo Porkka viimeistelee kuusenistutuspaikkaa.



RANNANTAIKAA... Numero 3 2017 SYYSKUU Sivu nro 22

MERVI HYPPÄNEN:

OSA PYÖTSAARENTIESTÄ
MUUTTUNUT PIHAKADUKSI

Pyötsaarentien loppupäähän, al
kaen Pyötsaarensillalta saareen tul
taessa, on ilmestynyt pihakatua
osoittava liikennemerkki, joka mää
rittää tien kaikille tienkäyttäjille yh
teiseksi tilaksi, jossa autoilijoiden ja
pyöräilijöiden on annettava jalan
kulkijoille esteetön kulku. Risteyk
sessä pihakadulta tulevan kuljetta
jan on aina väistettävä muuta liiken
nettä. Tämä tarkoittanee sitä, että
Pyötsaarentietä ajavat väistävät
esim. Karhuniementieltä tai Musta
niementieltä tulevia.

Pihakadulle on tieliikennelain 33 py
kälässä määritelty omat säädökset:
– Pysäköinti on sallittu vain merki
tyillä pysäköintipaikoilla.
– Ajonopeus on sovitettava jalanku
lun mukaiseksi eikä se saa ylittää
20 km/h.
– Ajoneuvon kuljettajan on annetta
va jalankulkijalle esteetön kulku.

Yksityistien omistajat voivat laittaa
liikennemerkkejä omistamalleen
tielle. Merkkejä ei kuitenkaan voi
laittaa miten sattuu vaan merkeistä
on säädetty laissa ja mm. tiehallin
nolta löytyy ohjeet miten ja mitä lii
kennemerkkejä minnekin voidaan

laittaa. Liikennevirasto puolestaan
ohjeistaa liikennemerkkien raken
teen ja pystytyksen.

Kun yksityistielle halutaan laittaa
uusi liikennemerkki, tulee siitä teh
dä päätös tiekunnan kokouksessa,
jolloin tien omistajilla on mahdolli
suus sanoa mielipiteensä asiasta.
Tiekunnan kokouksen päätöksen
jälkeen tiekunta hakee kunnalta lu
paa uuden merkin laittamiseen.
Kunnalle tehtävään hakemukseen
laitetaan perustelut, miksi liikenne
merkki tarvitaan.

Kunta arvioi liikennemerkin tarpeel
lisuuden sekä sen, että liikenne
merkki on oikeanlainen ja sallittu.

Yleensä lupa myönnetään, mutta
jos liikennemerkki ei ole asianmu
kainen anomus hylätään. Jos kunta
ei anna lupaa liikennemerkkiin, on
sen perusteltava, miksi hakemus
hylätään.

LISÄTIETOA NETISSÄ

Liikennevirasto:
http://www2.liikenneviras
to.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013
20_liikennemerkkien_raken
ne_web.pdf

Tiehallinto:
http://alk.tiehallinto.fi/thoh
je/pdf/2000006v03liikenne
merkkiohje.pdf



TUOMO PELTOLA:

KALAN JA METSÄNHOITOA

Istutettavat ankeriaan poikaset tu
livat 15.8. illalla myöhään. Kulje
tuksessa oli häiriöitä ja lento Suo
meen tuli myöhäisemmällä ko
neella. Sydänkylään oli tilattu
2000 ankeriasta ja ELY:n maksa

mia ankeriaita oli myös 2000 kap
paletta seutukunnalle istutettavak
si. Kävin istuttamassa yhden
1000 kappaleen laatikon Kelvii
kinlahteen, pesurantaan ja Kuus
niemen päähän. Jallo istutti aa

mulla Jokniemeen ja Klamilanlah
teen. Toisen laatikollisen, kaksitu
hatta ankeriasta, J. Borg istutti
LukkarlahtiHarvajanniemi alueel
le parhaaksi katsomiin vanhoihin
ankeriaspaikkoihin.

Muutaman nihkeän vuoden jäl
keen Suomen metsäkeskus
myöntää avoimesti tukea varttu
neen taimikon perkaukseen ja
harvennukseen. Virolahdella tuen
ehtoja ja sääntöjä on valvottu eri
tyisen tarkasti, joten monet met
sänomistajat ovat jättäneet tuen
hakematta, vaikka metsiä on kun
nostettu.

Henkilökohtaisesti hain tukea
edellisen kerran vuonna 2007,

vaikka metsiä on raivattu vuosit
tain näiden kymmenen vuoden ai
kana. Ennen töiden aloittamista
valtuutin MHY:n paikallisen edus
tajan hoitamaan ilmoitukset ja ha
kemukset omassa nuoren metsän
harvennushankkeessa. MHY:N
laskutus on 30 euroa/ha kuiten
kin enintään 300 euroa.

Nykymuotoiset metsäkokoukset
kalliina ja päällekkäisenä organi
saationa pitäisi lopettaa ja met

sänhoitoyhdistykset hoitaisivat
tehtävät. Valvonnat voisivat hoitaa
vaikka postinkantajat sivutöinään
ruohonleikkuun ja ruoan jakelun
jälkeen. Valtion tuki 0,73 metri
selle taimikolle on 160 euroa/ha
ja nuorenmetsän hoitoon saa 230
euroa hehtaarille. Tukea verote
taan pääomatulona.

KALAVEDEN HOITOA

KEMERA
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TULEVAT JUMALANPALVELUKSET

KLAMILAN KIRKOSSA
MESSUT

•syyskuun 17. päivä klo 10
Tekstinlukija Marika Rikkola
Kirkkokahvit

•lokakuun 22. päivä klo 10

•marraskuun 19. päivä klo 10

•joulupäivänä 25.12.
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KYLÄTUPA RONKULIN SYKSY
Avoinna tiistaista perjantaihin klo 1017

puhelin: 05 357 3103

OLUTSILTA PATASEN PAKEILLA
Lauantaina 9.9. Klamilan Olutsilta retkeilee Patu
Patasen Tervasaaren keisarikuntaan Haminassa.
Patu Pasanen esittelee museon kokoelmia ja koko
aluetta.

Kokoontuminen suoraan Tervasaaressa klo 13.00.
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.

Hei! Kuuma kesä takana, joten jo tässä
kylmävesiuintia kaipaakin. Hallitus kokoontuu
12.09. Klo18.00. Uinnit alkanevat lokakuun alusta.
Etsikää tossut ja uikkarit valmiiksi. Siitä se lähtee.
Terveisin Risto K.
Tiistaisin ja perjantaisin 1720

SENIORIT SURFFAA – NETTIOPASTAJA AUTTAA!
Ihmetyttääkö, miten lahjaksi saatua tablettia, tai älypuhelinta
käytetään? Ryppyileekö sähköposti? Vai ihmetyttääkö, että
mikä se sähköposti oikein yleensäkin on?
Tule maksuttomaan ja kaikille avoimeen nettiopastukseen,
jossa saat opastusta toiselta seniorilta.

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2017
Maanantaisin
•klo 14.3017.00 Kudonta, Klamilan pienteollisuustalo
•klo 18. Mäntlahden lentopallo, Vilneimen urheilutalo
Tiistaisin
•klo 17.0020.00 Avantouinti, Klamilan kalasatama
•klo 18.3020.00 Naisten kuntojumppa, Klamilan koulu
Keskiviikkoisin
•klo 17.0018.30 4H monitoimikerho, Nuorten talo
Torstaisin
•joka toinen viikko klo 10.0010.45 Vetreät, ikäihmisten
kuntopiiri, Toivola Mäntlahti
•klo 17.4519.30 Fitjooga ja venyttely, Klamilan koulu
Perjantaisin
•klo 17.0020.00 Avantouinti, Huurteiset, Klamilan kalasa
tama

SILAKKAMARKKINAT
•Sunnuntai 24.9.2017 klo 1015 Klamilan satamassa.
Suuren suosion saavuttaneet syksyiset Silakkamarkkinat
Klamilan satamassa.
•Paikoitusmaksu 2 euroa/ajoneuvo.
•Yhteyshenkilö Heli Varjakoski, puh. 050 084 4547.
•Järj. Klamilan Seutu ry


