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"KAUHUPAKKASTEN" AIKAAN

Pitkän, pimeän syksyn jälkeen talvi
tuli tammikuussa. Ensilumi satoi jo
lokakuussa ja joulukuussa sää oli hy
vin vaihtelevaa, välillä oli pakkasta,
välillä suojasäätä. Useaan otteeseen
satanut lumi suli aina välillä lähes ko
konaan ja tammikuussa tuntui, että
kunnon talvea ei tulekkaan. Klamilas
sa järjestettiin Tammikuun tulet kol
matta kertaa tammikuun viimeisenä
viikoloppuna. Lumesta oli puutetta
kuten muinakin vuosina ja vettä sa
toi. Seuraavana päivänä tuli talvi, lu
mi ja pakkaset.

Syksyn pimeydessä päädyttiin Mänt
lahdessa valaisemaan Museotien ja
Pyötsaarentien risteys ja pieni mänty
Ryöstöpellon laidalla sekä Tulevai
suuden kuusi. Valoista on tullut pal
jon kiitosta ja konkreettista tukeakin.
Kiitos Marjatta ja Tapani Korpelalle
sekä Heikki Nopaselle, yllättävä tuki
ilahduttaa ja innostaa jatkamaan.

Koko viime vuosi juhlittiin 100
vuotiasta itsenäistä Suomea ja juhla
vuosi huipentui 6.12. itsenäisyyspäi
vän juhlintaan. Mäntlahdessa juhlis
tettiin päivää kokoamalla porukalla
valoteos Ryöstöpellolle.

Klamilassa ollaan oltu aktiivisia koko
syksyn ja talven. Olutsilta on järjestä
nyt kuukausittain tapaamisia joko
Kujansuuhun tai koululle sekä retkiä
mm. Patu Patasen luo Haminaan se
kä Takatalo & Tompurin panimoon
Virolahden Uskin kylään.

Keijo Koskela kävi Klamilan
koululla kertomassa virolahtelaisten
sukujen erikoispiirteistä ja sukututki
muksesta. Kujansuussa kävi mm.
kunnanjohtaja Osmo Havuaho kerto
massa Zsaroutletistä ja muistakin
Vaalimaan asioista ja helmikuussa
HS:n eläköitynyt toimittaja Timo Siu
konen esitelmöi puusuksista Suo
messa.

Huurteisten sauna on lämmen
nyt kaksi kertaa viikossa avantoui
mareille ja saunassa on riittänyt kävi
jöitä. Kansalasiopiston jumppa on
tiistaisin koonnut väkeä kuntoile
maan Klamilan koululle, myös mänt

lahtelaiset ovat osallistuneet. Mänt
lahden lentopalloporukka pelaa len
topalloa maanantaiiltaisin Vilniemen
urheilutalolla. Mäntlahdessa Vetreät
kokoontuvat joka toinen torstai Toi
volaan jumppaamaan ja vaihtamaan
kulumisia. Aktiivista kuntoliikuntaa
on harrastettu kansalaisopiston luku
vuoden mukaisesti syyskuusta touko
kuuhun. Luvassa on mahdollisuus
kuntoilla myös kesäisin, kun liikunta
puisto Mäntlahden kylänrantaan val
mistuu toivottavasti kesän kynnyksel
lä. Liikuntavälineet puistoon hanki
taan Haminan vanhustenhuoltorahas
tosta saatavalla tuella.

Kuntoilu ja kaikinpuolinen omasta
hyvinvoinnista huolehtiminen on
Mäntlahden seudulla tärkeää, sillä
Mäntlahden postinumeron alueella
asuvista 79,6 prosenttia on 50 vuotta
täyttäneitä. Mäntlahteen ei ole raken
nettu uusia taloja aikoihin, sillä ra
kennuspaikan löytyminen on ollut
vaikeaa. RakilaMäntlahtPyötsaaria
lueen osayleiskaavan laajennus ja
muutos on ollut vireillä keväästä
2013 ja sen valmistumista odotel
laan. Toivotaan kaavan nopeaa vah
vistamista, jotta tonttikauppakin
käynnistyisi ja kylään saataisiin nuo
rempaa väkeä.

Harri Jääskeläsen kuolemasta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta.
Me muistamme Harrin taitavana ra
kentajana ja monipuolisena taiteilija
na. Pyötsaarentiellä kulkijat voivat
ihailla Harrin taitoja talonrakentajana.
Tiilitalo puisine yläkertoineen Ranta
tien ja Pyötsaarentien risteyksessä on
Harrin käsialaa. Rakennustöiden li
säksi hän teki mm. puutöitä ja maa
lasi sekä piirsi ja kirjoitti tarinoita. Hä

nen tukensa oli kantava voima Ran
nantaikaa lehden alkutaipaleella.

Galleria Kymen Kultaan koo
taan ensi kesäksi Harrin Jääskeläisen
muistonäyttely. Sitä varten etsitään
Harrin tekemiä taideteoksia ja toivo
taan, että he joilla niitä on tallessa ja
haluavat lainata niitä muistonäytte
lyyn, ottavat yhteyttä joko lehden toi
mitukseen tai Paussikioskille Laila
Poelmaniin puh. 040 066 3637. Har
ri oli värikäs persoona, joka oli mo
nessa mukana. Jos teillä on Harrista
muistoja, jotka haluatte jakaa muiden
kanssa, otamme mielellämme niitä
vastaa. Kertomuksia voidaan julkais
ta lehdessämme ja muistonäyttelys
sä.

Talkoohenki elää vahvana kaakon
rannan kylissä ja se on tärkeä voima
vara, kun halutaan saada jotain aikai
seksi. Tämäkin lehden numero ja sen
sisältö sekä tulevan kesän suunnitel
mat on osoitus yhdessä tekemisen ja
talkootyön voimasta. Kaupungit ja
kunnat satsaavat keskuksiin ja syrjä
kylillä joudutaan tekemään itse, mut
ta kun yhdessä tehdään, kaupunki ja
kunnat tukevat antamalla asiantunti
jaapua ja myös rahallista tukea.
Myös paikalliset yhdistykset ja osa
kaskunnat tukevat ympäröivää yhtei
söä, esim. Sydänkylän osakaskunta
mahdollistaa Klamilan koululaisten
osallistumisen valtakunnalliseen Ka
lastuspäivään ja kalanbongauski
saan. Tästä kaikesta lisää lehden si
vuilla. Numeromme valmistuessa
painoon lehdet ennustavat ”kauhu
pakkasia” (HS.21.2), mutta eiköhän
näillä kylillä niistäkin selvitä!

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Rannantaikaa väki ry:n vuosikokous pidetään 25.3.2018
klo 14.00 Mäntlahdessa Rantaituvalla, Simonmäentie 18.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
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MYÖHÄINEN TALVI PAINOTTUU KEVÄTHANGILLE
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Talven alkuun sattui ensi elkeistä poiketen leuto joulukuu, terminen
talvi alkoi vasta tammikuun 7. päivä, jonka jälkeen satanut lumi on
myös ollut pysyvää, lukuunottamatta kuun lopun muutaman päi
vän suojasäätä, jolloin lumet sulivat monin paikoin. Helmikuun al
kuun tultaessa oli lunta satanut noin 2030 cm ja tämä määrä on
talven loppuun asti pysytellyt maassa.

Kokonaisuudessaan talvesta tulee hivenen viimevuotista kyl
mempi ja ainoana vuodenaikana talven 11 vuotinen trendi näyttää
varovaisesti lämpenevää (kuva alhaalla). Talvi näyttää päättyvän
reiluun pakkasjaksoon, joka jatkuu maaliskuun puolelle, antaen ke
väälle viileän lähdön (kuvat oikealla).

Vuositasolla loiva lämpenemi
nen puolestaan päättyi, eikä
trendia mihinkään suuntaan 10
vuoden mittaushistoriassamme
ole (kuva vasemmalla). Talvitilastoistamme jää helmikuun kolme viimeistä päivää puuttu

maan, johtuen lehden painoon menosta. Tilastot voi käydä myöhem
min tarkistamassa rantai.fi sivuston sääsivuilla, siellä on kaikki mit
taustilastot reilun kymmenen vuoden ajalta.



RANNANTAIKAA... Numero 1 2018 MAALISKUU Sivu nro 4

Vuodenvaihde hurahti vauhdilla ohi,
Haminassa oli paljon klamilalaisia
katsomassa Suomen suurinta ilotu
litusta, kuten myös muita katsojia
ympäri Kymenlaaksoa. Klamilan
omia tapahtumia on ollut tämän
vuoden puolella Tammikuun Tulet,
kuun viimeisenä viikonloppuna. Ja
saman viikonlopun sunnuntainahan
äänestettiin presidenttiä.

Perjantaina Tammikuun Tulis
sa oli koulun pihalla Partiolaiset pi
tämässä temppurataa, ja myymäs
sä makkaraa. Liekö ollut ihmisillä
muita kiireitä, kun osallistujamäärä
jäi odotuksia vähäisemmäksi, silti
tunnelma oli lämmin. Koulun pihal
le olivat saapuneet myös Haminan
Kaverikoirat, eli koiria, joihin tutus
tuminen on helppoa myös lapsille
niiden lempeän luonteen takia. Ja
rapsutuksia ne saivatkin yllin kyllin.
Liikuntasalissa oli Klamilan Vedon
jumppaan avoimet ovet, muutama
kävi tutustumassa lajiin.

Kyläkirkolla oli askartelua
lapsille ja vähän isommillekin, kah
vio ja arvanmyyntiä. Moni sai ai
kaan punatulkun tai tuikkulyhdyn,
jopa useammankin. Ja tonttuja tyh
jistä jogurttipulloista langan avulla,
nekin olivat suosittuja. Ilolla olem
me ottaneet vastaan seurakunnan
aktiivisen osallistumisen kylän eri
tapahtumiin, tuohan se lisää aktivi
teettiä ja väriä.

Lauantain aamupäivä käynnistyi
Ryhlyn talleilla Nurmelan tilan Jo
pen näyttäessä taitojaan lampaiden
paimennuksessa. Ja sujuihan se
helpon näköisesti. Uskon koirasta
olevan suuri apu siirrettäessä lau
maa paikasta toiseen, tai pidettäes
sä lampurin kulku vapaana jaloissa
pyörivistä lampaista. Kahvion pöy
dät notkuivat toinen toistaan her
kullisemman näköisiä leivonnaisia,
tallin emäntä oli kuulemma pyö
räyttänyt ne. Kasvomaalaukseenkin
joutui jonottamaan ajoittain pitem
mänkin aikaa, oli niin taidokas
maalari saatu hommaan. Hienot
leppäkertut ja perhoset ilmestyivät
lasten poskiin muutamalla sudin ve

dolla ja lopputuloksena nätti maa
laus. Lisäksi näimme ja kuulimme
ponien irtohypytyksestä, miten eri
luonteisesti ponit suhtautuvat asi
aan ja miten tärkeässä sijassa on
hyppyjen jälkeinen namupala joille
kin poneille.

Klamilan Vedon Mäkimajalla
oli nuotio, jossa pystyi paistamaan
omat makkarat, tarjolla oli kuumaa
mehua. Mäenlaskua ei pystynyt tä
näkään vuonna tapahtumassa har

rastamaan huonon tai olemattoman
lumitilanteen vuoksi. Silti lapsille
näytti kelpaavan myös kiipeily ki
vien päällä ajanvietteksi. Ei sen ul
koilun aina tarvitse olla viimeisen
päälle järjestettyä, lapset kyllä
yleensä keksivät itsekin tekemistä.

Viimeisenä tapahtumana
Tammikuun Tulissa oli salibandy
ottelu Hakaosasto vastaan Klami
lan Veto. Ottelu oli jännittävä, vaik
ka jo ennen ensimmäisen erän lop

HELI VARJAKOSKI:

TAMMIKUUN TULET VIETETTIIN
26.27.1.

Kyläkirkolla kahviteltiin ja askarreltiin.



pua melkein pystyi sanomaan, että
Veto vie voiton. Hienosti pelasivat
kaikki, jopa pienet pojat saivat hy
vin peliaikaa. Ja näissä kyläotte
luissahan tärkeintä on osallistumi
nen, ei lopputulos. Hieno pysti meni
siis Vedolle, alustavasti on sovittu
sijoituspaikaksi koulun ruokalan
vitriini. Ja pääseehän Haka hake
maan revanssia milloin vain tahtoo,
kiertopalkinto ei ole sidottu lajiin tai
tapahtumaan, vaan vain Hakan ja
Vedon välille, lajista riippumatta.

Lisäksi koulun ja päiväkodin ikku
noissa oli hienot valaistut lasten te
kemät taideteokset viikonlopun
ajan. Ikkunoissa oli ulkoilijoita, lin
tuja, lumiukkoja, revontulia ja iso
Suomen lippu. Vaihtuvavärisen va
laistuksen oli toteuttanut AK Soun
di yhdessä Kaakon Kulttuurin ja Sa
tu Liikkasen kanssa. Hienosti kou
lun ja päiväkodin henkilökuntakin
panostavat kylän tapahtumien
vuoksi aikaa ja vaivaa yhteiseksi
hyväksi ja iloksi. Kiitos kaikille ta
pahtumaan tavalla tai toisella osal
listuneille!
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Salibandy joukkue.

Ryhlyn talleilla nähtin näytös, jossa koira paimentaa lampaita.

Klamilan Vedon Mäkimajalla oli nuotio, jossa pystyi paistamaan omat makkarat,
tarjolla oli myös kuumaa mehua.
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MINNA MÄNTTÄRI:

HAMINALAISTA KUMPPANUUTTA JA
HILMAN UUSIA TUULIA

Haminalainen yhdistystoiminnan
keskus, Teollisuuskadulla sijaitseva
kumppanuustalo Hilma, muuttaa
kesäkuussa isompiin tiloihin Varus
kuntakerholle. Tilavammat kokous
tilat ovat tervetulleita yhdistysten
määrän tasaisesti kasvaessa. Tällä
hetkellä Hilmalla kokoontuu enem
män tai vähemmän säännöllisesti
yli 70 yhteisöä. Kumppanuustalon
toimintaa hallinnoi Kotien Puolesta
Keskusliitto ry, STEA:n toiminta
avustuksen ja kaupungin tuella. Va
ruskuntakerholla aloitetaan parhail
laan pientä remonttia, jotta toimiti
lat vastaisivat mahdollisimman hy
vin yhdistysten tarpeisiin ja esteet
tömyys tiloissa saataisiin mahdolli
suuksien mukaan toteutettua. Uu
den Hilman isot avajaiset järjeste
tään 6. päivä syyskuuta!

Yli kolme vuotta toiminut kumppa
nuustalo Hilma tunnetaan paitsi yh
distysten kotina, myös iloisena koh
taamispaikkana. Hilman aukioloai
koina voi tulla ihan vaan tutustu
maan tiloihin ja hörppäämään kah
vit Hilman viihtyisässä olohuonees
sa. Hilmalla on paljon kaikille
avointa toimintaa, kuten terveys
luentoja, infotilaisuuksia ja kursse
ja. Hilman tapahtumat järjestetään
monesti usean eri yhdistyksen väli
senä yhteistyönä. Esimerkkinä voisi
mainita luennon EU:n tietosuoja
asetuksesta, joka järjestettiin yh
dessä Kymenlaakson Kylien ja

Socomin kanssa.

Osa Hilman toimintaa ovat yhdis
tysten iltakahvit ja kumppanuusfoo
rumit. Nämä hieman vapaamuotoi
semmat tilaisuudet, ovat oivallinen
paikka yhdistyksille kertoa omasta
toiminnastaan sekä kehittää moni
puolista yhteistyötä. Yhteistyö voi
olla myös ihan pienimuotoista,
esim. jonkin toisen yhdistyksen
kanssa yhteisen kesäretken toteut
taminen. Aina välillä Hilma jalkau

tuu ja osallistuu alueen tapahtu
miin, kuten Wanhan Holviston Jou
luun ja keväällä 8.5. RUK:n Manee
sissa järjestettäville seniorimessuil
le.

HILMAN JÄRJESTÖT RY

Hilman Järjestöt ry, on haminalais
ten yhdistysten järjestö, jota oli
28.11.2017 perustamassa 15 alu
een yhdistystä. Hilman Järjestöt ry

• Kumppanuustalo Hilma on perustet
tu 1.8.2014 Ravimäkiyhdistyksen Yksil
lä Purjeillahankkeella vastaamaan yh
distysten tarpeisiin ja kehittämään alu
eellista yhteistyötä
• Nykyään Hilmalla kokoontuu jo yli
70 yhdistystä ja Hilman toimintaa hal
linnoi Kotien Puolesta Keskusliitto ry
• Hilmalla työskentelee kumppanuus
koordinaattori Minna Mänttäri, min

na.manttari@kumppanuustalohilma.fi,
p. 0407517955
• Hilman toimista lisätietoja saat netti
sivuilta: www.kumppanuustalohilma.fi
• Muista käydä tykkäämässä ja katso
massa ajankohtaiset toiminnot face
bookista:
www.facebook.com/Kumppanuustalo
Hilma/

Tässä ei pelata Monopolia, vaan tehdään yhteisötaideteosta Hilmalla.
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järjestää kokouksia, toimintapäiviä,
luentoja, yleisötilaisuuksia sekä
muuta jäsenille ja ulospäin suun
tautuvaa koulutus ja tiedotustoi
mintaa sekä virkistys, kulttuuri ja
muuta harrastetoimintaa. Hilman
Järjestöt ry:n perustaminen on as
kel kohti monipuolisempaa yhteis
työtä yhdistysten välillä. Hilman
varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä
Haminan alueella toimiva, rekiste
röity yhdistys tai oikeustoimikelpoi
nen yhteisö, joka hyväksyy Hilman
säännöt. Lisää tietoja saa allekirjoit
taneelta. Hilman Järjestöt ry:n tar
koituksena on siirtyä hallinnoimaan
kumppanuustaloa nykyisen avus
tuskauden päättyessä 2020. Toivot
tavasti saadaan mahdollisimman
monta yhdistystä jo tänä vuonna
mukaan Hilman Järjestöt ry:n toi
mintaan!

MITÄ HILMALLA TÄLLÄ
HETKELLÄ TAPAHTUU?

Keväällä Hilmalla on kaikille avoi
mina toimintoina tulossa esimerkik
si Muistikahvilaa, Radiotyön perus
teetkoulutus, ensiapukoulutusta se
kä Googlen apurahan hakemisesta
infotilaisuus. Rasisminvastaiselle
viikolle 12, Hilmalle kasataan valo

kuva ja taidenäyttely kulttuurien
kohtaamisista. Tähän näyttelyyn
voi osallistua niin yhdistykset kuin
yksityishenkilötkin! Haastekampan
jana on tällä hetkellä menossa pi
po ja lapastalkoot Haminan hoiva
kotien asukkaille. Lisätietoja tapah
tumista ja toiminnasta saat kump
panuuskoordinaattorilta sekä Hil
man netti ja fbsivuilta. Kumppa

nuuskoordinaattorille olisi hyvä
myös aina vinkata oman alueen tai
yhdistyksen tapahtumista, jotta nii
tä voidaan markkinoida mahdolli
simman laajasti.

minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi
p. 0407517955

Hilman Järjestöt ry perustamiskokous pidettiin yhdistysten joulujuhlan jälkeen,
joten sihteerillä on tonttulakki päässä.

Tietosuojaasetuksen luentotilaisuudesta. Mervi Hyppäsen artikkeli aiheesta sivulla 11.



RANNANTAIKAA... Numero 1 2018 MAALISKUU Sivu nro 8

SIRU AHOPELTO:

SEPRAMARKKINAT 2018 KLAMILASSA

Sepramarkkinat palaa 16 vuoden
tauon jälkeen juurilleen Klamilaan.
Sepramarkkinat – Sõbralaat on
kahden vuoden välein vuoroin Vi
rossa ja Suomessa järjestettävä
markkina ja kulttuuritapahtuma.
Sana ”sepra” tulee viron kielen sa
nasta ”sõber”, joka tarkoittaa ystä
vää. Sepramarkkinat pohjautuvat
Viron ja Suomen rannikoiden sekä
ulkosaarten asukkaiden satoja vuo
sia jatkuneeseen vaihtokaupan pe
rinteeseen, jossa kalan ja maata
loustuotteiden vaihtoon liittyi aina
myös ystävyyttä, ilonpitoa, kohtaa
misia ja kulttuuria.

Uuden ajan Sepramarkkinat saivat
alkunsa vuonna 2000 Kundassa ja
Mahussa. Kahden vuoden kuluttua
Klamilan satamassa vietettiin en
simmäisiä Suomen Sepramarkki
noita. Järjestelyvastuu käväisi välil
lä Haminassa, mutta heinäkuussa
kokoonnutaan taas Klamilaan run
saan osallistuja, esiintyjä ja myyjä
joukon voimin. Sepramarkkinoita
pyritään tänä vuonna uudistamaan
siten, että maat ja kulttuurit olisivat
yhtälailla edustettuina ja vuorovai
kutusta syntyisi niin esiintyjien,
myyjien ja yleisönkin keskuudessa.

Ohjelmalavalle saapuu yli sata
esiintyjää Virosta parhaita taitojaan
näyttämään. Yhdessä suomalaisten
ystävien kanssa syntyy värikästä ja
vauhdikasta kulttuurin juhlaa, jota
ei aiemmin ole nähty. Työpajoissa
voit itse kokeilla käsitöitä, taidetta,
musiikkia  myös herkullisia ruokia
on tarjolla sekä Suomesta että Vi
rosta. Markkinoilla tuotteitaan myy
vät molempien maiden käsityöläi
set ja paikallistuotteiden tekijät.
Pohjakunnan kisojen perinteitä kun
nioittaen virolaiset haastetaan maa
otteluunkin. Erityistä arvokkuutta
tapahtumaan tuo myös molempien
maiden itsenäisyyden 100 juhla
vuosi.

Tapahtumassa tarvitaan paljon tal
koolaisia monenlaisiin järjestelyteh
täviin. Seuraa ilmoittelua paikallis
lehdissä ja sivustoilla ja tule mu
kaan!

Lisätietoa:

www.virolahti.fi

www.facebook.com/sepramarkki
nat

SUOMALAISVIROLAISTA YSTÄVYYDEN JA RANTAKULTTUURIN JUHLAA 
SEPRAMARKKINAT KLAMILAN SATAMASSA 7.8.7.2018
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MERI HYPPÄNEN:

ITSENÄISYYDEN TULET

Mäntlahden kylänrantaan on parina uutena vuotena
sytytetty valoteos ulkotulista. Suomi 100 vuotta juhla
vuoden kunniaksi päätettiin tehdä valoteos Ryöstöpel
lolle juhlistamaan itsenäisyyspäivää. Väkeä teoksen
suunnitteluun ja rakentamiseen kutsuttiin sekä puska
radiolla että Facebookin kauttaa. Lisäksi Ilkka laittoi It
senäisyyspäivän aamuna Rannantaikaa väen nettisivu
jen kalenteriin ilmoituksen tapahtumasta.

Klo 15.30 kokoonnuttiin Pyötsaarentien risteykseen,
josta siirryttiin lyhyen suunnittelun jälkeen Ryöstöpel
lolle valoteosta raketamaan. Olin jo tammikuussa osta

nut edullisesti ulkotulia Rannantaikaa väken laskuun.
Ilma oli mitä parhain, sillä aamupäivällä oli maahan
satanut kevyt lumipeite eikä luvassa ollut uutta sadetta
tai tuulta. Valoteos saatiin nopeasti valmiiksi, kun teki
jöitä oli monta ja homma osattiin. Oltiinhan sitä harjoi
teltu jo muutamana Uutena Vuotena. Ensi muotoiltiin
numerot tallaamalla, sitten aseteltiin tulet tallatuille po
luille, vähän korjailtiin ja lopuksi sytyttettin tulet. Kovin
oltiin tyytyväisiä lopputulokseen.

Ensin tallattiin numerot lumeen.

Ulkotulet laitettiin tallatuille poluille ja sytytettiin.

Tulet paloivat itsenäisyyspäivän loppuun saakka.Illan hämärtyessä ihailtiin lopputulosta.
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Klamilan toivo on uusissa asukkais
sa, kylään muuttajissa, jotka tuovat
työpaikan tullessaan ja ideoita ky
län kehittämiseen. Siitä voi seurata
myöhemmin myös uusia työpaikko
ja. Millä perusteella uusi asukas va
litsisi Klamilan.

Koulu on ja kauppa. Se ei riitä. On
neksi Klamilassa harrastetaan. Ky
län henkinen vireys on minusta
houkutteleva. Maalaiskylälle ympä
ristön kunto ja hoito ovat olennaisia
vetovoimatekijöitä. Pyölinjoelle olisi
syytä tehdä jotain. Tarkoitan joen
luontoarvoja ja virkistyskäyttöä.

Pyysin Suomen ympäristökeskuk
sen erikoistutkijalta Seppo Knuutti
lalta tietoja Pyölinjoen valumaalu
eesta, ja hän antoi joitakin arvioita.

SUOMENLAHTI PARANEE – PUH
DISTUUKO PYÖLINJOKI

Pyölinjoen valumaalueen metsät ja
suot on aika tarkkaan ojitettu. Joki
virtaa myös peltoalueiden läpi. Met
sät ja pellot tuovat jokeen Knuutti
lan arvion mukaan pääosan ravin
teista. Niiden veden laatua heiken
tävä vaikutus on suurin jokeen it
seensä ja jokisuiston vesialueeseen.
Knuuttila sanoo, että Pyölinjoki ei
ole ollut vedenlaadun seurannassa
sen pienen koon takia, ja siksi ra
vinnekuorma ei ole tiedossa. Se voi
arvioida karkeasti suhteuttamalla
kuormitus isomman ja tutkitun Vi
rojoen ravinnekuormaan. Virojoki
on maankäytöltään samantapainen
kuin Pyölinjoki.

Pyölinjoen valumaalue on vain
noin 13 % Virojoen valumaaluees
ta, joten tällä perusteella laskettuna
sen vuotuinen fosforikuorma Klami
lanlahteen olisi noin 1 tonni ja typ
pikuorma noin 22 tonnia vuodessa,
arvelee Knuuttila. Jos Pyölinjoen ra
vinnekuormaa verrataan vaikkapa
Mussalon jätevedenpuhdistamon
vuosikuormaan (2015), niin Mussa
lon luvut ovat fosforia 2,4 tonnia ja
typpikuorma 82 tonnia. Mussalon

puhdistamo käsittelee koko Etelä
Kymenlaakson jätevedet. Kuormi
tukset ovat toisiinsa verrattavissa.

Knuuttila sanoo, että Hellitöksense
län KaakkoisSuomen ELYkeskuk
sen havaintopaikalla Pyölinjoen vai
kutusta ei pysty enää erottamaan
Suomenlahden tilaan kokonaisuu
dessaan vaikuttavista tekijöistä.
Suomenlahden tila heikkeni no
peasti vuosina 19952006. Sen jäl
keen se on vaihtelevasti parantunut,
levämäärä vähentynyt ja syvänteis
tä on nyt tavattu aiempaa useam
milta paikoilta pohjaeläimiä. Eniten
Suomenlahden tilan parantumiseen
ovat vaikuttaneet Pietarin jäteve
denpuhdistuksen tehostuminen ja
Laukaanjoen suurten fosforipäästö
jen loppuminen alkuvuodesta
2012.

PYÖLINJOKI KYLÄÄ KAUNISTA
MAAN

Uskoakseni Pyölinjoki olisi kunnos
tettavissa virkistyskäyttöön ja jopa
lohikalojen kutujoeksi. Pieniä virta
vesiä, jopa ojia, on saatu tehtyä pie
nin kustannuksin lohikalojen kutu
joiksi aivan asutuksen keskellä.
Pyölinjoen suistosta voisi saada
Klamilan keskustaan kauniin puis
ton raivaamalla osan pusikoista ja
tekemällä suistoon pienen kävely
polun. Kävelyreitti voisi jatkua
Museotien toisella puolen jokirantaa
pitkin Rikontien sillalle saakka.

Joen kunnostaminen virkistyskäyt
töön vaatisi hyvän suunnitelman.
Suunnitelman tulisi hyödyttää joki
rannan asukkaita, muita kyläläisiä
ja matkailijoita. Klamila on melko
tiiviisti rakennettu kyläyhteisö, jo
hon Pyölinjoen raitti voisi tuoda uu
den elementin kylän viihtyisyyttä li
säämään. Klamila liittyisi samalla
maineikkaiden jokipaikkakuntien ri
viin.

ERKKI KUPARI:

PYÖLINJOKI VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Pyölinjoki

Kartassa on käytetty maanmittauslai
toksen karttapaikan aineistoa 2/2018.

Linkki pienvesistöjen tutkimukseen:
http://www.lohikeskuskotka.fi/attach
ments/article/398/Suomenlah
teen%20ja%20Kymijokeen%20laske
vien%20pienvesist%C3%B6jen%20kos
kikartoitus%20ja%20kunn~.pdf
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Marja Orava KaakkoisSuomen sosiaalialan
osaamiskeskus Socomolta kävi 16.1. Hilmalla
kertomassa uudistuvasta tietosuojaasetukses
ta ja sen mukaanaan tuomista uusista velvoit
teista reksiterinpitäjille. Euroopan unionin tieto
suojalainsäädäntö uudistettiin 24.5.2016 ja
uusi tietosuojaasetus tuli voimaan. Siirtymäai
ka on 25.5.2018 asti, jonka jälkeen henkilötie
tojen käsittelyn on oltava tietosuojaasetuksen
mukaista.

Tietosuojaasetuksen tarkoituksena on lisätä
henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinä
kyvyyttä sekä parantaa henkilötietojen suojaa
ja rekisteröityjen oikeuksia. Asetus yhtenäistää
EUmaiden tietosuojasäätelyä sekä vastaa
uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liitty
viin kysymyksiin.

YHDISTYS REKISTERINPITÄJÄNÄ
Yhdistyksillä on lain määrittämä velvollisuus
käsitellä henkilötietoja, sillä laki määrää yhdis
tyksiä pitämään jäsenreksiteriä, josta ilmenee
jäsenten nimi ja kotipaikka. Rekisteriin voidaan
lisätä myös muita tietoja kuten osoite. Rekiste
riin kannataa koota mahdollisimman vähän
henkilötietoa ja kerättävien tietojen tulee olla
tarkoituksenmukaisia ja oikeita. Jäsenillä on
oikeus nähdä omat tietonsa ja saada tietoa tie
tojensa käsittelystä. Hänellä on myös oikeus
tietojensa oikaisemiseen ja siihen, että tiedot
poistetan reksiteristä.

Tietosuojaasetuksen 9. artiklassa määritel
lään, minkälaisia henkilötietoja ei saa käsitellä.
Näitä ovat mm. tiedot, joista ilmenee rotu, etni
nen alkuperä, uskonnollinen tai filosofinen va
kaumus, poliitinen mielipide, ammattijärjes
töön kuuluminen, terveyteen liittyvät seikat se
kä seksuaalinen suuntautuminen.

Yhdistyksen tulee pystyä perustelemaan, miksi
henkilötietoja käsitellään. Yksinkertaisin tapa
toimia lain ja asetusten mukaisesti on pyytää
jäseniltä suostumus henkilötietojen käsittelyyn
ja huolehtia siitä, että rekisteriseloste on ajan
tasalla ja jäsenten nähtävissä. Reksiteriseloste
on ollut pakollinen kaikille reksiterinpitäjille
vuodesta 1999. Rekisteriselosteeseen kirjataan
rekisterinpitäjän yhteystiedot, mitä henkilötie
toja käsitellään, tietojen käsittelyn tarkoitus ja
suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteen on
oltava nähtävillä rekisterinpitäjän toimipaikas
sa tai verkossa.

MERI HYPPÄNEN:

YHDISTYKSET JA UUDISTUVA
TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ

ESIMERKKI REKISTERISELOSTEESTA.
Lisää ohjeita löytyy osoitteesta:
http://yhdistystieto.fi/wiki/138rekisteriseloste
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Muutettuani Klamilaan hankin inti
aanikanootin ja aloin harrastaa me
lontaa. Ojia myöten oli helppo kul
kea, koska kanootin negatiivinen kö
li tarvitsi vain viisi senttiä vettä. Sillat
eivät haitanneet, kun kevyt kanootti
oli helppo vetää siltojen yli tai alittaa
mahallaan silojen ali. Sydänkylän
pellon ojista pääsi mukavasti merel
le. Pyölinjokea myöten pääsi keväi
sin aina Rikoon asti ja meren rannat
tulivat tutuiksi Harvajanniemen ja
Siikasaren välillä. Haastavin oli
nousu soistuneelle Hinkkajärvelle
katsomaan joutsenia. Klamilan en
simmiseseen kyläsuunnitelmaan si
sältyi HaanojanPyhinginojan ja Pyö
linjoen kannoottireitit.

V.1993 Haan ja Pyhinginojan ojitus
yhtiö päätti aloittaa ojan peruspa
rannuksen. Oja johtaa vedet Sydän
kylän peltoaukealta mereen.

Kuutuani asiasta juttelin kylä
läisten kanssa ja otin yhteyden kun
taan. Ja perustimme 17.4.1993 OK
valkama (Omakustannusvalkama)
nimisen yhtymän, jonka tarkoitukse
na oli edistää ja kohottaa kanootti
ja pienvevetoiminnan avulla liikunta
kasvatusta toimintaalueellaan.

Seuraavassa ote teknisen lautakun
nan pöytäkirjasta 19.5. 1993 pykälä
59.
"Tekninen lautakunta on aiemmin
antanut ... ym:lle halukkaille oikeu
den kaivattaa omalla kustannuksel
laan Kyöperikin asuntoalueen ala
puolella kulkevan ojan varteen val
kamapaikkoja. Tältä pohjalta on alu
eelle perustettu yhtymä nimeltään
Omakustannusvalkama (OKvalka
ma), joka ylläpitäisi valkamaa.
...kunta kaivatti vastaavan valkama
alueen Kyöperikin tontteja varten
kyseistä valkamasta alajuoksulle
päin." (kuva)

Kunnan kanssa tehdyssä Kievari ni
misen tilan RN:o 11:56 käyttöoi
keussopimuksessa määriteltiin
vuokraehdot sekä kulku ja rakenta
misoikeudet valkamaan.

Okvalkamaan rakennettiin

talkoilla laituri, kanoottitelineet ja
nuotiopaikka. Kyöperikkiläiset ra
kensivat omaan valkamaansa laitu
rin.

Ongelman muodosti matala silta
ojan yli, joka esti veneliikenteen.
Kunta teki sopimuksen (tekninen
lautakunta 26.5.1994) sillan omista
jan kanssa vanhan sillan purkami
seksi ja uuden sillan rakentamisesta
liittenä olleen kunnan rakennusmes
tarin suunnitteleman mukaan. (ku
va) Samassa sopimuksessa työt so
vittiin tehtävän talkootyönä Okval
kaman toimesta ja samalla Okval
kama vapautettiin maksamasta
vuokraa valkamasta. Kunta teki eril
lisen sopimuksen kyöperikkiläisten

talkoisiinosallistumisesta. Kunta siis
toimi rakennuttajana ja minä talkoo
porukan kokoajana. Kunnan raken
nusmestari oli sopimuskumppanina
talkoissa aina mukana valvovana
asiantuntijana.

Työ eteni nopeasti, tehtiin myös
kunnan antamat muutokset suunni
telmiin. Silta saatiin lähes vamiiksi
kun silllan omistaja irtisanoi sopi
muksen ja käski lopettaa työt.

Ongelman ratkaisemiseksi
kunta ilmoitti, että välimieheksi on
nimetty rakennuslautakunnan pu
heenjohtaja. Tämä neuvotteli sillan
omistajan kanssa ja päätyivät kor
jattuun suunnitelmaan, jota hyvässä

KLAMILAN IHMEET  TOTTA VAI TARUA ?
RAUNO VAHERVA:

OKVALKAMA
(OMAKUSTANNUSVALKAMA)

Silta kun sen ali jonkun aikaa päästiin

Kyöperikin valkama

OK valkama

Silta

Portaat
Meri
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uskossa alettiin toteuttamaan. Eli jo
rakennettu silta purettiin ja rakennet
tiin uudesta tavarasta uusi. Välillä
talvi ylläti ja työmaa ja tarvikkeet jäi
vät lumen ja jään vangiksi.
Keväällä työt saatiin valmiiksi ja väli
mies kävi tarkastamassa ja hyväk
symässä tehdyn työn ennen viimeis
ten kansilankkujen kiinnilyöntiä.
Kun viimeistelytyö enää vain maan
tasoituksen osalta oli hieman kes
ken pakotti sillan omistaja keskeyt
tämään työt.

27.5.1996 otin yhteyden selvi
tysmieheen asiasta ja katkaisin
omalta osaltani Okvalkaman toi
mintaan osallistumisen, ojan käytön
sekä sillasta puhumisen. Vein ka
noottini kotipihaan. Minulle riitti.

Me siltatalkoisiin osalistuneet olim
me toimineet, sopimukseen nojaten,
vilpittömässä mielessä kunnalta
saatuihin suunnitelmiin ja ohjeisiin
uskoen. Töitä tehtiin useita satoja
työtunteja (10 kyöperikkiläistä, 7
okvalkamalaista ja kunnan raken
nusmestari)) ja uhrattiin omia konei
ta, työkaluja, tarvikkeita ja varoja
useita tuhansia makkoja.

Mitä sitten tapahtui, minulla ei ole
tietoa, enkä haluakkaan tietää, mut
ta merelle pääsy oli estetty ja hienot

valkamat ränsistyivät. Ruopattu väy
lä liikenteen puutteessa kasvoi um
peen. Se mitä sillan omistaja sanoi
siltatöitä keskyttäessään minusta ja
talkoolaisista sekä uhkaavasti minul
le henkilökohtaisesti ei ole enää syy
tä julkaista.
Näin jälkeenpäin olen tullut siihen
tulokseen, että sillanomistaja tuki
joukkoineen ei vain halunnut mei
dän pääsevän veneinemme merelle.
Silta varmasti täytti asiantuntijoiden
mukaan ne vaatimukset, mitä sillan
käyttö olisi edellyttänyt.

Tämä oli henkilökohtainen päätepis
te yli kymmenen vuotta kyläläisten

eteen tehdyistä monista talkootöistä,
enkä enää ottanut vastaan mitään
vastuunalaista tehtävää.

Muutaman vuoden siltaepiso
din jälkeen rauhoituttuani jatkoin ka
noottiharrastustani kalasatamasta
käsin.

Kävin nyt vuodenvaihteessa kuiten
kin katsomassa, miltä entinen Ok
valkama näyttää. (kuva)

Mitä opin tästä???

Suunnitelma, jossa myös muutokset.

Okvalkaman paikka kuvattuna 2018, taustalla Portaat
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Torstaina 21.12.2017 juhlistettiin
kuvanveistäjä Sulo Mäkelän 121.
syntymäpäivää laskemalla kukka
laite ja sytyttämällä kynttilät hänen
ja hänen vaimonsa Saimi Mäkelän
haudalle Myllykylän hautausmaalla.

Ensin kokoonnuttiin vanhalle siu
nauskappelille, josta siirryttiin kul
kueena haudan luo. Siellä Olavi
Mainela sytytti kynttilät ja seuran
puheenjohtaja Risto Muurman
lausui ennen kukkien laskua niiden
mukaan laitetun tervehdyksen, jos
sa luki mm. seuraavaa:

”Olemme kokoontuneet kuudetta
kertaa Sulo Mäkelä Seuran nimissä
muistamaan ja kunnioittamaan ra
kasta kuvanveistäjäämme ja hänen

puolisoaan tänne heidän hautapaa
tensa eteen. Samalla haluamme
osoittaa heille molemmille kiitolli
suutta siitä työstä, jota he ovat teh
neet suomalaisuuden eteen, varsin
kin nyt kun Suomi täytti 100 vuot
ta.”

Lopuksi oli vuorossa vielä kahviti
laisuus Haminan pääkirjaston kah
viossa, jonka jälkeen yksi seuran
toimintavuosi oli jälleen saatu on
nistuneesti päätökseen.

SUSANNA KORPELA:

KUNNIAKÄYNTI SAIMI JA SULO
MÄKELÄN HAUDALLA

Risto Muurman (oik.) muisti puheessaan
myös kaikkia Myllykylässä ikiuntaan nukku
via mäntlahtelaisia ja sotiemme veteraane
ja. Kuuntelemassa Markus Henriksson
(vas.).

Seuran paikallaolleita jäseniä haudan äärellä: vas. Olavi Mainela, Tapani
Korpela, Timo Porkka, Markus Henriksson, Risto Muurman sekä Eija Maine
la.

Sulo Mäkelän ateljee Riissuolla
Mäntlahdessa.
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Meitä mäntlahtelaisia kohtasi 16.joulukuuta suruviesti,
kun kuulimme Aino Harjun yllättävästä poismenosta.
Takalan talon kauniilla pihapiirillä asteleva Ainoemän
tä oli meidät jättänyt. Järkyttäväksi tiedon teki myös
se, että Aino huolehti terveydestään ja oli päivittäisen
liikkujan esikuva Mäntlahden teillä. Luoja oli kuitenkin
päättänyt toisin.

Me opimme tuntemaan Ainon hienotunteisena, avuli
aana ja aina hyväntuulisena ihmisenä. Hän halusi olla
vaatimaton, elää ja olla vain yhtenä kyläläisenä kylä
läisten joukossa. Aino oli monessa kylän toiminnassa
mukana, oli sitten kysymyksessä pellolla heinien hara
vointi, Vetreitten liikuntapiiriin osallistuminen tai Sulon
päivänä kylän opettajana esiintyminen Haminan koulu
laisille. Vuosien myötä Kyläteatteri Marmut sai Ainosta
oivan näyttelijän, jonka nuorekas olemus ja opettajan
tausta ilmaisu ja kielitaitoineen istui monenlaiseen roo
liin. Ainolle monen roolihahmon sisäistämistä helpotti
se, että suuri osa roolihenkilöistä oli hänelle nuoruu
destaan tuttuja. Oli ilo nähdä, miten aluksi aranoloi
sesta Ainosta kehkeytyi vuosien myötä itsevarma näyt
telijäesikuva meille muille.

Opin henkilökohtaisesti tuntemaan Ainon henkilönä,
joka halusi tietää tarkasti, mihin hän ryhtyy ja istuuko
tehtävä hänen omaan maailmankuvaansa. Ja sitten
kun hän johonkin tehtävään tai rooliin lupautui, niin voi
olla varma, että Aino hoitaa osuutensa täsmällisesti.
Joskus tuntui, että liiankin tunnollisesti, sillä harrastuk
sista ei saa koskaan tulla rasitetta, vaan niiden on olta
va elämän piristys. Aino oli lupautunut myös tulevan
kesän näytelmään, mutta nyt joudumme tulemaan toi
meen ilman häntä. Toki tiedämme sen, että Aino on
taustalla mukana ja tukemassa meitä.

Aino Harju o.s. Mänttäri teki elämäntyönsä englannin
ja ruotsinkielen opettajana Pyhtäällä. Hän oli naimisis
sa opettaja Juhani Harjun kanssa. Ainoa jäivät sure
maan tyttäret Merja ja Anne perheineen, sukulaiset ja
laaja ystävien joukko.

Aino elää muistoissamme !

RISTO MUURMAN:

IN MEMORIAM
AINO HARJU O.S. MÄNTTÄRI 19402017

Aino vuonna 2005 Koulunäyttyelyn avajaisissa Toivolassa.

Aino heinäkuussa 2017 Ryöstöpellon niityn talkoissa.

Vielä 2007 kylätalkkariln lampaille tehtiin heinää Ainon niityllä.
Mervi Hyppänen ja Aino Harju kahvitauolla vasemmalla.
Taustalla Opi Kaukonen ja Seppo Ojala.
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MIRJA ISOIN:

SUOMALAISEN PUUSUKSEN
TARINA

Olutsillan Klamilan osaston kuu
kausitapaamisissa on mielenkiin
toiset aiheet. Niin oli myös
11.2.2018. Kujansuun baariin oli
kokoontunut yli kolmikymmenpäi
nen yleisö kuulemaan puusuksien
tarinaa. Helsingin Sanomien eläk
keellä oleva urheilutoimittana Timo
Siukonen ajoi Toivakasta asti kerto
maan paikallishistoriaamme liitty
västä aiheesta. Moni kuulijoista on
hiihtänyt kotikylässä valmistetuilla
suksilla. Se selvisi, kun puheenjoh
taja Liisi Byckling toimitti alkuläm
mittelyksi käsiennostoäänestyksen.

Siukonen on kirjoittanut v. 2016
joulumarkkinoille ilmestyneen kir
jan Puusuksia Suomesta. Sen teke
minen vaati kahden vuoden työn.
Paikallisista kotiverstaista oli vaikea
ellei mahdotonta saada tietoja. Viro
lahden aikanaan merkittävä suksen
valmistus on jäänyt kokonaan kir
jaamatta. Ainakin Klamilassa asuu
vielä suksiverstaissa töissä olleita
tai heidän jälkeläisiään. Samoin on
meitä Kääriän tai Sipilän suksilla
hiihtäneitä, jotka olemme lapsuu
dessamme asioineet suksiverstais
sa.

Suksien ja hiihtämisen historiasta
löytyi mielenkiintoisia asioita. Olin
luullut, että kansa on aina hiihtänyt.
Siukosenkin kokemus oli, ettemme
me 50luvulla syntyneet harrasta
neet hiihtämistä vaan suksi oli jalan
jatke. Hiihtäminen oli normaali talvi
nen tapa liikkua. Tarkistettu fakta
on, että emme ole olleet liikkuvaa
kansaa eikä hiihtäminen ole ollut it
sestäänselvyys. Hiihtotaidon häviä
mistä on ehditty vuosikymmenien
aikana surra monta kertaa.

Suksien kaupallisempi ja koneelli
sempi valmistus alkoi 1800luvulla
ja huvikseen hiihtäminen kehittyi
suksien laadun kohennuttua. Men
neinä aikoina hiihdettiin tarpeen
vaatiessa vaikka tynnyrin laudoilla.
Tarpeellista hiihtämistä oli vaikka
eränkäynti tai matkan oikaisemi
nen.

Siukonen selitti, että puusuksista tu
li myyntituote, kun kansalaisilla al
koi olla vapaaaikaa ja alettiin järjes
tää hiihtokilpailuja. Saimme myös
kuulla, että puusuksen alkukoti
Suomessa on Kainuussa, Puolan
galla ja Paltamossa. Taitavat olla
myös Suomen lumisimpia seutuja.

Hiihtämisen merkitys sodankäyn
nissä tuli myös esiin. Ennen sodit
tiin kesäkeleillä. Itsenäisen Suomen
armeija otti käyttöön talvisodan
käynnin. Sisällissodasta Siukonen
kertoi psykologisesta sodankäyn
nistä valkoisten käyttämän tempun.
He hiihtivät lenkkiä punaisten rinta
man näkyvissä niin, että syntyi vai
kutelma yhä uusien joukkojen kes
kittämisestä taisteluvalmiuksiin. Pu
naisella puolella ei ollut kokemusta
hiihtämisestä eikä heillä ollut suk
siakaan, taistelijat kun olivat kau
punkilaisia tehdastyöläisiä.

Talvisodassa suksilla oli suuri mer
kitys joukkojen liikkumiselle ja
huollolle. Suksia vamistettiin sota
vuosina yli 1,1 miljoonaa paria.
Tässä on vain tilastoidut myyntilu
vut, suksiahan valmistettiin kotitar
peiksi maalla tuvissa puhdetöinä.

Itsenäisyyden alkuaikoina Virolahti

ja Vehkalahti (nykyään Hamina) oli
vat merkittäviä suksipitäjiä. Täällä
rantakylissä oli monia maineikkaita
hiihtäjiä, joista osa oli samalla suk
siseppiä. Hyvien suksien valmistus
oli jo tuolloin käyttäjien ja valmista
jien yhteistä kokeilua. Suksien tek
niset ominaisuudet olivat hyvin tie
dossa.

Siukosen kirjassa on luku metsän
hoitaja Hugo Sandbergista, Iso
Samperista (18491930). Tämä
suksihistorian pioneeri tiesi, että
”Hyvän suksen pitää oleman ke
veän ja luontevan, ettei se väsytä
hiihtäjää; tarpeeksi kovan, ett’ei sitä
hanki syö; liukkaan, että suksi ke
veästi liukoilee lumella; jäntevän,
ett’ei se katkea, vaan parahiksi not
kistelee, kun sillä kuoppain ja ki
vien ylitse hiihdetään; tarpeeksi
kantavan ja siis hiihtäjän painon
mukaan tehdyn; suoraan juoksevan
tai sisälle päin vähän puoltavan.”

Siukosen luennon jälkeisellä viikolla
puusuksen historia on pitänyt pu
hetta yllä Klamilassa, missäs muu
alla kuin Kahvila Kujansuussa, Pos
tin baarissa. Rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Monenkin keskusteli
jan henkilökohtaiseen historiaan
puusukset liittyvät tavalla tai toisel

Väkea tuli paikalle se verran paljon, ettei kabinetin tilat riittäneet, vaan koko
baari otettiin käyttöön.
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la, kun oikein alettiin muistele
maan.

Santeri Kääriä mainitaan Puusuksia
Suomesta  kirjan sivuilla legenda
na, joka valmisti kaikki Eetu Nis
kan, toisen legendan, näyttelysuk
set. Ne toivat monia palkintoja
Moskovaa myöten. Suksien valmis
tamisen Santeri aloitti juuri Eetu
Niskan verstaassa v. 1917. Lumet
toman talven 1930 jälkeen Niska ir
tisanoi työntekijänsä ja näin alkoi
Santerin ura itsenäisenä yrittäjänä.
Hänen lopetettuaan suksien valmis
tus jatkui veljen perheen voimin Ra
vijoella.

Klamilassa isosetänsä Santerin ta
loa asuva Raine Kääriä muistaa,
kuinka pappa hankki suksikoivuja
Nopalasta. Rungot sahattiin niitten
paksuuden mukaan joko neljään tai
useampaan osaan ja sen jälkeen
sahattiin kantteja, jotta saatiin suk
sen perusmuoto esiin. Paljon oli vie
lä työstämistä ennen kuin puun
kappale oli luistava suksi.

Suksien valmistuksessa vv. 1965

1970 mukana ollut Raine Kääriä
puistaa päätään muistaessaan,
kuinka suksipuita kuivattiin kolmen
vierekkäisen hellan levyn päällä.
Liesien polttoaineena oli sirklausjä
te. Ravijoelle siirtynyt verstas paloi
kin 1960luvulla. Sen tilalle raken
nettiin uusi, jossa tuotanto jatkui
vuoteen 1980.

Kääriän tuotemerkki oli Pyry. Suk
sia valmistui 3000 paria vuodessa.
Puolet tuotannosta oli sälesuksia.
Hyvin kaupaksi käynyttä suksiras
vaa valmistui myös, viittä eri kelio
losuhteisiin sopivaa. Muovisuksi
halpuutti puusuksen markkinoilta.
Muovisuksiparin sai puusuksen ma
teriaalin hinnalla.

Klamilassa toimi kuusi eri suksiteh
dasta. Yksi Kujansuun baarin kes
kusteluun osallistunut muisti, että
hänellähän onkin aitan orrella Nis
kan verstaassa tehdyt pitkät ja le
veät sukset. Muita valmistajia olivat
Selinit ja Sipilät. Puusuksien histori
aa penkoessa nousee kysymyksiä,
joihin ei enää saa vastauksia. Oli
sin vielä halunnut selvittää puusuk

sen alkupitäjästä Puolangalta lopul
ta Klamilaan Herman Selinille suk
sia valmistamaan päätyneen Eelis
Väyrysen elämänkertaa. Oliko hän
sittemmin Hiihtoliiton puheenjohta
jaksi edenneen Hannu Koskivuoren
laukkutehtaalla Koukilla valmista
massa hiihtomaajoukkueelle kisa
kasseja. Tietäjät ja muistajat ovat
siirtyneet tuonilmaisiin. Niin moni
asia liittyy toiseen ja johtaa mielen
kiintoisille sivupoluille.

Kuten, että Olutsillan tilaisuuden
jälkeen olen hiihtänyt enemmän
kuin kahtena viimeisenä vuonna
yhteensä. Ainakin viisi kilometriä.
Eikä suksissa lue Pyry eikä Veli,
vaan Karhu Carbon. Oikeasti, teh
däänkö suksia hiilestä?

Timo Siukosen kirjaa voi tilata kus
tantajalta: Docendo Oy, puh. 044
7270 250. Toivottavasti paikalliset
kirjastot ottavat sen valikoimiinsa.
Kirja on helposti luettava, selvin ot
sikoin jaoteltu sopivan lyhyiksi kap
paleiksi.

Tekniikka pelaa. Seprarahoituksella Rantaituvalle kylien käyttöön hankittu
videoheitin oli jälleen ahkerassa käytössä.

Kääriän suksimerkki Pyry.

Luennon jälkeen kirjat menivät kaupaksi. Kirjailija Timo Siukkonen ja Raine Kääriä vaihtavat kokemuksia puusuksien
teosta. Oikealla olutseuran puheenjohtaja Liisi Byckling. Tilaisuuden lopuksi kirja teki kauppansa.
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Pääsiäisaamu

Pääsiäisaamun aurinko nousi,
kirkkaana punersi puiden yllä
häikäisi omalla säteilyllä,
alaston maisema toiseksi muuttui.

Katsoa voinko kirkkautta tätä,
silmät se sokaisi ja jäätiköt suli.
Jossakin sisällä varjot ne tanssi,
valossa näkyi varjojen mahti.
Valo ja varjo elämässä.

Valo voi voittaa varjojen mahdin.
Korkealle kun aurinko nousi
varjot ne häipyi ja maailma loisti.
Pääsiäisaamun sanoma tässä 
valo on suurinta elämässä.

Kehtolaulu talvella

Huurteiset puut,
lumessa kahlaava kettu,
aitan takana
ilves nuolee nännejään,
porstuassa pelimannien soittokämppä
ja kuu naukuu,
naukuu kaukana yksin avaruudessa,
mutta näre paukkuu pakkasessa
ja tuvan uunissa.
Kaikki jäljet
on tuuli vienyt
kauas, kauas tuulten kaupunkiin,
nuku, nuku, nuku jo,
kuusi kelloaan virittää,
kuku ei enää
käkikään.

Lurun uniloru

Loruni lorunessa unesta lorahti,
minä muistan sen, ei sitä ollutkaan,
senkaan kaakattivat, koksivat liruksi,
Lurun muruksi,
uneksi Luru.

VAPPU HARJUMAASKOLA, ILKKA AHMAVAARA:

VUODENAJAN RUNOT
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Kehtolaulu talvella

Huurteiset puut,
lumessa kahlaava kettu,
aitan takana
ilves nuolee nännejään,
porstuassa pelimannien soittokämppä
ja kuu naukuu,
naukuu kaukana yksin avaruudessa,
mutta näre paukkuu pakkasessa
ja tuvan uunissa.
Kaikki jäljet
on tuuli vienyt
kauas, kauas tuulten kaupunkiin,
nuku, nuku, nuku jo,
kuusi kelloaan virittää,
kuku ei enää
käkikään.

Lurun uniloru

Loruni lorunessa unesta lorahti,
minä muistan sen, ei sitä ollutkaan,
senkaan kaakattivat, koksivat liruksi,
Lurun muruksi,
uneksi Luru.

Oli erittäin kuiva syksy joskus 70
luvun lopussa. Isäntä oli puimassa
kauraa metsäpellolla, ja minä,
emäntä, olin traktorin ja korkealai
taisten kärryjen kanssa hakemassa
kuormaa. Kärry täyttyi, ja minä läh
din hiljalleen ajamaan viljakuormaa
kotiin. Peltotie oli pehmeäreunai
nen, enkä melko kokemattomana
kuskina huomannut ottaa huo
mioon peräkärryä, jonka renkaat
mutkassa oikoivat vasemmalle
kaartuvassa kapeassa tiessä.

Kärryn rengas painui ojaa kohti,
lasti kallistui ja alkoi valua. Yritin

saada kärryjä tielle, mutta traktori
ei jaksanut vetää. Sammutin ko
neen enkä ehtinyt edes ajatella mitä
pitäisi tehdä siinä onnettomassa ti
lanteessa, kun kävi kuin sadussa:
metsästä syöksyi lauma ritareita
auttamaan!

Jostain puiden varjoista he olivat
nähneet pulaan joutuneen ”nei
don”, ja hämmästyneenä katselin
vierestä, kun puolityhjä traktorin
kärry hinattiin kuin tyhjästä ilmes
tyneellä armeijan kuormaautolla
ylös ojasta ja jostain taioituilla äm
päreillä maassa lojuva vilja ammen

nettiin kyytiin. Kuivaan maahan
polvistuneet ritarit kaapivat viimei
setkin kouralliset ojan pohjalta, tus
kin montakaan jyvää joutui huk
kaan.

Kiitelin hartaasti auttajia, ja yhtä
nopeasti kuin oli tullutkin katosi ri
tarilauma metsään. Lähtiessäni aja
maan huomasin ämpärit, jotka oli
vat naapuripellon laitumen aidan
seipäissä.

Kiitokset armeijalle, joka harjoitte
lee metsissämme!

PIRJO JÄRVENKYLÄ:

METSÄNTAIKAA

Kun niin paljon puhutaan häkämyr
kytyksen vaarasta puilla lämmitet
täessä, ajattelin kertoa kuinka itse
olen lämmittänyt kaikki ne vuodet,
jotka olen tähänastisesti elänyt hen
gissä ja ilman häkämyrkytystä. Raja
taan laite pönttöuuniin, joka lie se
yleisin lämmönlähde vanhoissa ra
kennuksissa. Vastannee aika hyvin
uudempiakin varaavia uuneja raken
teeltaan.

Huomautetaan tässä kohdin, että täs
sä kuvattu menettely ei koske uusia
rakennuksia, eikä saneraattuja van
hoja taloja, vaan alkuperäisessä kun
nossa olevia hirsi ja lautarakennuk
sia vähintään noin 70 vuoden takaa.
Uusien ja peruskorjattujen talojen
lämmittäminen puulla on sen sijaan
aina vaarallista ja niistä olisikin syytä
hankkiutua eroon. Jos talossa ei "ve
dä kaikista nurkista", se ei ole talo,
vaan avaruuskapseli, jonka tekniikka
vaatii aivan toisenlaisia toimenpiteitä.

Puiden sytyttämisen voi tehdä aivan
kuten haluaa, vaikka sitten nykyoh
jeiden mukaisesti päältä, se on ma
kuasia, eikä juurikaan vaikuta loppu

tulokseen, mikä on siis lämpöä ym
pärilleen posottava uuni. Unohdetaan
myös puulajit ja puiden kosteustaso,
selvää lienee, että kuiva koivu on te
hokkain ja märkä puu taas sekä pa
laa että lämmittää heikoiten.

Ennenkuin tuli sytytetään, avataan
uunin pellit savuhormissa. Sytysvai
heessa pidän auki myös uunin luukut
ainakin niin kauan, että roihu palaa
päättäväisen näköisesti ja lämpö
hohkaa kasvoille. Jos on aikaa ja hu
vittaa, saatan jättää luukut auki pi
temmäksikin ajaksi silmän iloksi,
mutta tähän on harvoin aikaa. Kun
tuli on vallannut puut tulipesässä,
suljen luukut, jolloin tuli saa ilmaa
vain luukuissa olevien venttiilien
kautta, se hidastaa palamista ja an
taa aikaa lämmölle imeytyä uunin ki
viin. Riippuen ilmanpaineesta ja ulko
lämpötilasta, pienennän myös peltien
ilmarakoa, edelleen palamisen hidas
tamiseksi. Sopivimmat säädöt ovat
aina tulipesäkohtaisia ja vasta ajan
mittaan lopulta luulee tietävänsä ne,
kun kokemuksen syvä rintaääni niin
sanoo.

Riippuen siitä, kuinka täysi pesälli
nen on, palaa se kunnolla sytyttyään
omin avuin kahdesta neljään tuntia,
kunnes tulee aika avustaa se nukku
maan, kehräämään sitä lämpöä ta
loon. Kun uuniin on syntynyt reipas
hiillos, avaan luukut jälleen antaen
tulelle lisää happea loppupalami
seen, samalla uunista hohkaa läm
pöä huoneeseen. Hiillos saa siinä
hehkutella niin kauan kuin virvatulet,
ns. "siniset liekit", tanssivat sen yllä.
Virvatulten lähdettyä on niiden jäljiltä
jäänyt hiilloksen hehkun päälle höh
kää, sellaista tummaa himmentävää
haperoa, tässä vaiheessa suljen uu
nin luukut ja sitten pellit.

Uuni pitää talon lämpimänä seuraa
vat 12 tuntia ja jos hyvin sattuu, on
pa se säästänyt seuraavaa sytyttä
mistä varten pohjalleen muutaman
hehkuvan kekäleenkin, ettei tarvia
kuin latoa uudet klapit sisään ja ne
syttyvät itsekseen. Mutta saa tulen
sytyttää itsekin ja vaikka päältä, jos
se tuntuu oikeammalta.

ILKKA AHMAVAARA:

PUILLA LÄMMITTÄMISESTÄ
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Kyläteatteri Marmut:n harjoitukset
ensi kesän näytelmää varten ovat
alkaneet, ja tällä kertaa vuorossa
on kertomus siitä, kuinka mäntlah
telaiset ovat toimineet eri aikoina
Isänmaan ja kodin turvaksi. Selviy
tyminen itsenäisyytemme aikaisista
poikkeuksellisista oloista ja tilan
teista on vaatinut monenlaista kek
seliäisyyttä sekä hyvää yhteis ja
talkoohenkeä – huumoria tietysti
unohtamatta. Kaikki kohtaukset si
vuavat tositapahtumia ja roolihah
moissa saattaa olla joillekin katso
jille tutunkuuloisia nimiä.

Propagantaanäytelmän on käsikir
joittanut Risto Muurman ja ohjauk
sesta vastaa Henri Saarainen. Näyt
telijäjoukkoon jo aiemmilta vuosilta
tuttujen henkilöiden lisäksi on saa
tu uusi jäsen: Haminalainen Jas
min Behm. Tänä vuonna tuottajana
toimii Susanna Korpela, joka sa
malla suorittaa kolme näyttötutkin

toa matkailualan opintojaan varten.

Tämä näytelmä on kunnianosoitus
100 vuotta täyttävälle Suomen
Puolustusvoimille sekä erityisesti
niille paikkakuntalaisille, jotka sota
sankareina ovat joutuneet anta
maan koko elämänsä saadaksem

me elää vapaassa maassa.

Ensiilta Mäntlahden Toivolassa on
perjantaina 27.07.2018 klo 18, seu
raavat esitykset 28. ja 29.07. klo 18
– tervetuloa teatteriin!

Kuka olet ja mistä tulet?
 Olen 22vuotias Jasmin Behm, ky
läteatteri Marmut:n uusin näyttelijä.
Olen kotoisin Hämeenkoskelta,
mutta muuttanut sieltä Kotkan ja
Lahden kautta Haminaan v. 2015.

Ketä perheeseesi kuuluu?
 4vuotias tytär Sofia ja kaksi kis
saa (Napsu ja Hugo).

Miten käytät aikaasi?
 Aikani kuluu suurimmaksi osaksi
koulussa – opiskelen matkailualaa
ja toivottavasti valmistun tänä
vuonna matkailupalveluiden tuotta
jaksi. Myöskin tämä uusi harrastus
vie nyt aikaani vuorosanoja opetel
len. Ja tietysti kun olen kotiäiti, niin
ruoanlaitto, lapsen hoito ja siivous
ovat lähellä sydäntäni.

Miltä hyppy teatterimaailmaan
Mäntlahdessa on tuntunut?
 Tapaamiskertoja on ollut vasta
niin vähän, etten ole vielä ihan
päässyt henkeen mukaan, mutta
uskon, että ajan myötä pääsen
enemmän mukaan ja tutustun
enemmän ihmisiin. Ensivaikutel
malta kaikki vaikuttavat kokeneilta
ja minua jännittää siirtyä Jasminis
ta roolihahmooni. Paniikkia ei ole
tullut, ja hauskaa on ollut joka ker
ta. Sopeutumistani on helpottanut
ystäväni, näytelmän tuottaja
Susanna Korpela, joka on minulle
entuudestaan tuttu.

Elämänmottosi?
 Never give in.

SUSANNA KORPELA:

TEATTERIKESÄ 2018: PROPAGANTAA

Ensimmäisissä harjoituksissa käsikirjoituksen tekstiin tutustumassa vas. Arto
Tulkki, Risto Muurman, Pentti Järviö, Jarkko Korpela, Marjatta Korpela, Tapani
Korpela, Jasmin Behm, Marja Taari, Tarja Porkka, AnnaMari Suortti ja Timo
Porkka.

TULLAAN TUTUKSI: JASMIN BEHM

Jasmin Behm.
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Suomen tieyhdistys järjesti kuntapäättäjille koulutusta
aiheesta Yksityistiet ja tielautakunta. Tielautakuntana
toimii tekninen lautakunta. Yksityisteiden osuus autolla
ajettavista teistä on 358 000 km, eli 77% kaikista teis
tä. Nykytietämyksen mukaan yksityistieasioissa valtio
siirtää vastuuta kunnille. Valtionavustukset lähes lop
puvat ja maakuntien toimivuus selviää muutamassa
vuodessa. Tienpidon kustannukset nousevat, väki
maaseudulla vähenee, vastuunkantajat ja talkooväki
poistuvat, tekijöiden sekä koneiden määrä vähenee ja
teiden kunto heikkenee. Tällaisia tulevaisuuden kuvioi
ta kouluttaja Rahja meille kertoi. Ratkaisuksi on tulossa
uusi yksityistielaki, joka on annettu eduskuntaan loka
kuussa. Uusi laki tulee voimaan kenties 1.1.2020, lii
kenneministeri ratkaisee milloin.

Kunnanavustukset Virolahdella on maksettu tien pituu
den perusteella euroa/kilometri ja Miehikkälässä toteu
tuneiden edellisvuotisten tiehoitokulujen perusteella %
kuluista. Lautakunnan tammikuun kokouksen yhtey
dessä keskusteltiin avustuskriteereiden yhtenäistämi
sestä molempiin kuntiin. Tekninen johtaja laatii helmi

kuun kokoukseen pohjaesityksen. Yleensä kunnan
avustusten edellytyksenä on:

 tiekunta
 avoin puomilla sulkematon tie
 vähintään 1 pysyvästi asuttu talous
 avustetaanko pysyvästi asuttuun talouteen asti, vaiko
koko tietä
 jokin minimipituus, esim. 500m. tai 1 km.
 jokin omavastuupituus, esim. 100m.
 avustusluokka esim. 3 liikenteellisen aseman perus
teella. Avustus euroa/km tai % kuluista.
 vaaditaanko edellisvuoden tilinpäätös
 asetetaanko minimi (esim 10%) ja maksimi (esim.
60%) avustusprosentti edellisvuoden toteutuneiden
tienhoitokulujen perusteella

Seuraavassa kokouksessa lautakunta pähkäilee avus
tuksista, avustusten ehdoista ja niiden hakuun laittami
sesta, taikka pitää kaiken ennallaan.

TUOMO PELTOLA:

Viime syksynä mäntlahtelaiset yh
distykset ja vetreät hakivat yhteis
tuumin Haminan kaupungin Van
hustenhuoltorahastosta rahoitusta
pienimuotoisen liikuntapuiston pe
rustamiseen Mäntlahden hyötispis
teelle Pyötsaarentien varteen. Ha
mina vanhustenhuoltorahaston tar
koituksena on tukea haminalaisten
vanhusten virkistystoimintaa sekä
avustaa haminalaisten vanhusten
olosuhteita. Rahastoa hoitaa kau
punginhallitus ja sen varojen käy
töstä päättää Hyvinvointilautakun
ta.

Vanhuspoliittisen strategian mukai
sesti vuonna 2018 Haminassa tue
taan kuntalaisten osallisuutta ja ak
tiivisuutta, toimintakykyisyyttä, va
paaehtoistöitä sekä omaishoitoa.

Näillä perusteluilla Hyvinvointilauta
kuta jakoi rahaston varoja ja koh
densi Mäntlahden kyläläisten liikun
tapuiston perustamiseen hankitta
viin ulkoliikuntavälineisiin 17 000
euroa, eli haetun summan kokonai
suudessaan.

Suunnitelmat puistoa varten olivat
valmiina jo hakemuksessa, mutta
niitä vielä tarkennetaan yhdessä ha
kijoiden kanssa ja sovitaan, miten
hanketta lähdetään viemään eteen
päin. Puiston rakentamiseen pääs
tään keväällä, kun maa sulaa. Kau
pungin geodeetin kanssa on sovit
tu, että mittamiehet tulevat mittaa
maan paikan, kun lumet sulavat en
sin. Tulevan puiston paikalla on jo
yli vuoden seissyt keltainen vene,
moottorikelkka ja syksystä asti val

koinen vähän isompi vene. Omista
jat siirtänevät tavaransa pois puis
ton tieltä. Tavoitteena on, että puis
to on käytössä heti alkukesästä.

MERVI HYPPÄNEN:

MÄNTLAHDEN LIIKUNTAPUISTO
RAKENNETAAN KESÄLLÄ 2018

Liikuntapuisto

TIENPIDON KUSTANNUKSET
NOUSEVAT
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Kalastusaluepäivillä kehoitettiin
osakaskuntia ja paikallisia kalastus
seuroja järjestämään omilla paikka
kunnillaan kalastustapahtumia. Ma
riella laivalla oli myös Ahti Meriläi
nen Kaakon koukusta, jonka kans
sa sovittiin, että Klamilan koulun
oppilaille pyrittäisiin mahdollista
maan kalastuspäivään ja kalanbon
gauskisaan osallistuminen.

Klamilan koulun johtajan, luokan
opettajien, vanhempainyhdistyksen,
Kaakon koukun ja osakaskuntien
edustajien kesken täytyy lähiaikoi
na pitää palaveri, jossa mukaan läh
döstä sovitaan.

Luokanopettaja ilmoittaa luokkansa
mukaan ja vastaa myös tulosten
paikkansa pitävyydestä. Oppilaat
kalastavat ja vanhemmat, koulun
henkilökunta, kalastusseurat ja osa
kaskuntien edustajat ym. aikuiset
voivat toimia ohjaajina ja avustaji
na.

Viimevuotinen kisa voitettiin 12 ka
lalajilla. Oli kalastettu onkimalla,
pilkkimällä, katiskalla, verkolla ja
jopa nuottaa vetämällä. Tämänvuo
tisesta kisasta arvellaan tulevan tiu
kemman, mutta uskon lähivesien
antavan monipuolisen saaliin.

Kalatalouden keskusliitto on julkais
sut Suomen kalojen tunnistusop
paan. Teos on 60 sivuinen ja hinnal

taan 12 euroa/kpl. Opetus ja koulu
laiskäyttöön hinnasta saa 40% alen
nuksen.

Sydänkylän osakaskunnan johto
kunta piti kokouksen 17.2. ja esit
tää vuosikokoukselle (18.3. alkaen
12.00 metsästysmajalla), että
myönnettäisiin 1000 euron määrä
raha kalastuspäivään ja kalanbon
gauskisaan osallistumiseen. Opas
jaettaisiin Klamilan koulun oppilaille
ja päiväkodin väelle.

Lisäksi järjestettäisiin vapaaehtoi
nen piirustuskilpailu oppaan saa

neillle. Voittajapiirustus on tarkoitus
julkaista Rannantaikaa lehden ka
lastusteemoja käsittelevän kesä
kuun numeron kansikuvana. Jul
kaisuluvasta maksetaan 50 euron
korvaus piirtäjälle.

Teemanumeroon toivotaan kirjoi
tuksia ja valokuvia nykyisestä ja
vanhanajan kalastuksesta, suurista
kaloista, suurista saaliista, kalankä
sittelystä ja jalostuksesta, kalaruuis
ta yms. kalastukseen liittyvästä.

Hailinkalastusta lähivesillä menneinä vuosikymmeninä. Sydänkylän kalastuskunnan 100vuotisjuhlien aineistoa.

TUOMO PELTOLA:

VALTAKUNNALLINEN KALASTUSPÄIVÄ
16.5.2018
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Vasemmala Riitta Peltola verkolla noin 80luvulla. Oikealla nuorempi polvi tutustuu saaliiseen. Sydänkylän kalastuskun
nan 100vuotisjuhlien aineistoa.



KLAMILAN KIRKOSSA
• 18.3. klo 10 Messu,
marttojen kirkkopyhä

Anne Koivunen
kirkkokahvit

• 1.4. klo 13 Messu
Anne Koivunen
tekstinlukija Anni Talsi
kirkkokahvit

• 29.4 klo 10 Kansanlaulumessu
Anne Koivunen
tekstinlukija MarjaLiisa Kiri
kirkkokahvit
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KYLÄTUPA RONKULIN KEVÄT
Avoinna tiistaista perjantaihin klo 1017.

Suljettu la, su ja ma.
puhelin: 05 357 3103

Joka keskiviikko klo 10 tavataan
Ronkulin ison pöydän ääressä läp
pärien tai pienempien vehkeiden
kanssa. Välillä meitä tietoa kaipaa
via on vain jokunen, toisinaan jopa
kymmenkunta, ja muutama enem
män osaava on joukossa neuvo
massa. Ilman omaa konettakin voi
olla paikalla, kylätuvan läppäriä voi
käyttää.

Monenlaisiin kysymyksiin on löy
detty vastauksia, tärkeimmät ovat
ehkä rahaasioiden hoitaminen ne
tin kautta kun pankit siirtyvät ulot
tumattomiin, ja yhteydenpito säh
köpostin ja/tai facebookin avulla.
Olemme opetelleet etsimään tietoa
netistä, tallentamaan valokuvia ja
arkistoimaan niitä, ja opittuja asioi
ta on opeteltu toisenkin kerran, ym
märtäähän sen, kun ei olla enää
parikymppisiä.

Älypuhelimen käyttökin on muuta
kuin kivijalkapuhelimen, niihinkin
ongelmiin on perehdytty. Joku ha
luaa löytää musiikkia koneelta, toi

nen katsoa jotain tvohjelmaa kel
losta riippumatta. Parituntinen on
kulunut aina nopsasti jutellessa ja
kahvitellessa hauskassa seurassa
monenlaisen opin tarttuessa siinä
sivussa. Mukaan mahtuu, minäkin
tulisin jollen olisi jo!

• Kylätupa Ronkuli, Klamila
• Keskiviikkoisin klo 10  12 ITver
taistukea senioreille.

Vielä huhtikuun loppuun. Pistäydy
vaikka yhden kerran.

RAKILA  MÄNTLAHTI  PYÖTSAARI

KINKERIT
Maanantaina 5.3.2018 klo 10

Toivolassa, Museotie 820

MUKAVIA JA HYÖDYLLISIÄ HETKIÄ TIETOKONEEN PARISSA

AVOIMET KYLÄT PÄIVÄN BUSSIRETKI

Kymenlaakson Kylät ry järjestää
maksuttoman opastetun bussiretken
Avoimet Kylätpäivänä lauantaina
9.6.2018. Kyytiin voi nousta linjaau
toasemilta Kotkassa, Karhulassa ja
Haminassa, jonka jälkeen reitti
suuntautuu Museotietä pitkin Mänt
lahden ja Klamilan kyliin.

Päivän ohjelmassa on mm. naamioteatteria ja
frisbeegolfia, kahvit ja ruokailu (omakustanne) sekä
tietenkin paikallista tunnelmaa kylien elämänmenoon
tutustuen.

Tarkempi aikataulu ja ohjelma tarkentuu myöhemmin
keväällä – seuraa ilmoittelua osoitteessa www.kymen
laaksonkylat.fi, jonka kautta myös ilmoittautuminen
tapahtuu.

Tervetuloa!

MARTTI LINNA OLUTSILLASSA
Martti Linna kertoo tuotannostaan baari
Kujansuussa lauantaina 10.3. kello 13.00
Klamilan Olutsillan tilaisuudessa.


