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KESÄHELTEESSÄ

Muutaman viileän kevään jälkeen
ollaan saatu nauttia lämpimästä
toukokuusta. Hellepäiviä on kerty
nyt jo kolme, kun niitä viime kesä
nä mitattiin vain yksi. Lämpötila on
kivunnut lähes päivittäin kahden
kymmenen asteen yläpuolelle. Yöt
ovat vielä olleet kylmiä, joten kesä
kukkia ei ole istutettu Reiviinkintien
eikä Pyötsaarentien risteyksiin. Ku
kat istutetaan tänäkin vuonna
Mäntlahden osakaskunnan rahoitta
mana viimeistään 10.6.

Kesän alku näyttää hyvältä ja toivo
taan, että sää suosii koko kesän
Mäntlahden uuden liikuntapuiston
käyttäjiä. Liikuntapuiston avajaisia
vietettiin 24.5. ja kuntoilulaitteet
ovat kaikkien, ei pelkästään mänt
lahtelaisten, käytössä tietyin rajoi
tuksin: kukin laite on tarkoitettu yli
140 cm pitkille henkilöille, yhdelle
henkilölle kerrallaan, painorajoitus
120 kg, alle 14vuotiaat saavat
käyttää laitteita vain aikuisen läsnä
ollessa.

Laitteiden käyttäjien toivo
taan ilmoittavan, jos huomaavat
laitteissa jotain vikaa. Ilmoituksen
voi tehdä vaikka lehden toimituk
selle tai Paussikioskiin. Jos tarvit
see neuvoja laitteiden käyttöön, voi
niitä kysellä mm. toimitukselta tai
Paussikioskilta. Nimiehdotuksia lii
kuntapuistolle voi myös jättää
Paussikioskille.

Liikunnan lisäksi kesällä on
luvassa tapahtumia ja kyläteatteria.
Niistä tarkemmin lehden sivuilla ja
takakannessa. Paussikioski ja Gal
leria Kymen kulta avautuvat jälleen
kesäksi. Galleriaan on koottu Harri
Jääskeläisen muistonäyttely. Paus
sikioski siirtyy nykyaikaan, kun
maksukortilla maksaminen tulee
mahdolliseksi. Samalla opetellaan
käyttämään nykyaikaista kassa eli
tablettia ja matkapuhelinta.

Rannataikaa väen ilmoitustaulu ei
vielä ole käytössä, koska sille täy

tyy etsiä uusi paikka. Entinen paik
ka Pyötsaarentien alkupään posti
laatikoilla alkoi häiritä tontin omis
tajaa. Näkyvyys tieltä pihaan tuli
avoimeksi, kun talon omistaja kaa
toi rajalla olevat, runsaan lumen
painon vahingoittavat puut ja pen
saat pois.

Asiasta meinasi kehkeytyä oi
kein kunnon riita naapurien kesken,
mutta muutamien keskustelujen ja
molemmipuolisten vastaantulojen
jälkeen asiat saatiin sovittua. Kun
kuunneltiin toisiamme ja arvostet
tiin toistemme mielipiteitä, eikä jää
räpäisesti pysytty omassa kannas
sa, löytyi ilmoitustaululle uusi paik
ka. Puhuttiin rehellisesti ja suoraan,
toisia kunnioittaen pyrkimyksenä
löytää ratkaisu, jonka kaikki voivat
hyväksyä. Välillä piti kuitenkin pitää
muutaman päivän tuumaustaukoja
ja sitten taas jatkaa yhdessä. Ilmoi
tustaulu laitetaan uuteen paikkaan,
kun ehditään. Samalla on aikomus
leventää Simonmäentien liittymää,
jolloin kääntyminen tielle helpottuu.

Kalastusasiat ja osakaskuntien toi
mintaan liittyvät asiat ovat aina
mielenkiintoisia ja Peltolan Tuomo
pitää meidät ajantasalla uusien
määräysten suhteen. Epäselvyyksiä
on ollut siitä, missä saa onkia, onko
onkiminen saliittua toisen rannalla
vai onko ainoastaan veneestä onki
minen luvallista. Onkimiseen sovel
letaan jokamiehen oikeuksia, josta
lisää lehden sivuilla.

Mäntlahden Kylänrannan pie
nimuotoinen ruoppaus herätti ke
väällä vilkasta keskutelua kylänrai
tilla ja Facebookissa, kun asiasta ei
kukaan oikein tiennyt ainoastaa hu
huja oli liikkeellä. Asiat selvisivät
tiedottamalla ja venepaikat ovat
kunnossa.

Pyötsaarentien loppupää on muu
tettu pihakaduksi ja se on vähentä
nyt nopeuksia Pyötsaaren kapealla
tiellä. Pihakadulla nopeus on sää

dettävä jalankulkijoiden mukaan ja
ylin sallittu nopeus on 20 km tun
nissa. Ongelmana oli liian kovat no
peudet ja niistä aiheutuneet vaarati
lanteet. Nopeusrajoitukset eivät hil
linneet kaahaajien vauhtia. Onneksi
ei pahempia onnettumuuksia sattu
nut.

Pyötsaarentien nopeuksia on
mitattu nopeusnäyttötaululla, joka
tallentaa lähestyvien autojen no
peudet. Samanlainen nopeusnäyt
tötaulu tarvittaisiin Mäntlahden ky
län kohdalle, jossa on Museotiellä
40 km:n ja Pyötsaarentiellä 30
km:n nopeusrajoitus. Tien ylittäjiä
on Paussikioskin kohdalla Museo
tiellä paljon ja näkyvyys huono.
Joskus hirvittää, kun on ylittämäs
sä tietä ja auto kaahaa kovaa vauh
tia ohi. Miten olisi Museotien muut
taminen pihakaduksi Mäntlahden
kylän kohdalla? Saataisiinko sillä
nopeudet alenemaan?

Idea nopeusnäyttötaulusta
saatiin keskutelussa Kari Tähden
kanssa. Hän kertoi, miten nopeus
näyttötaulu toimii ja kuinka se tal
lentaa lähestyvän auton nopeuden
jo ennen kuin nopeus näkyy näytöl
lä. Jos Museotien varteen, Mäntlah
den keskustan kohdalle saataisiin
tälläinen taulu, mitatut nopeudet
ehkä herättäisi tien turvallisuudesta
vastaavat pohtimaan, pitäisikö jo
tain tehdä. Auttaisiko samanlainen
töyssy kuin Klamilassa. Riittävän
jyrkkälaitainen hidaste pakottaa au
toilijan hiljentämään vauhtia. Rat
kaisuja odotellessa ajellaan varo
vasti Museotiellä, sillä siellä liikkuu
kesäisin paljon pyöräilijöitä ja lap
sia.

GALLERIA KYMEN KULTA

Avoinna Paussikioskin ollessa
auki, varmimmin 8.6.15.8.

tosu klo 1118
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KEVÄÄT YHÄ VIILENEVÄT  11 VUODEN TRENDI
Keväämme lämpötila jäi hieman viileämmäksi kuin vii
mevuonna, toukokuun kolmesta hellepäivästä huoli
matta ja yhdentoista vuoden kokonaistrendi näyttää
selvästi viilentenyttä. Vuosilämpötiloissa ei merkittävää
muutosta ole kumpaankaan suuntaan, viimeiseen
kymmeneen vuoteen ei ilmasto Mäntlahdessa ole läm
mennyt lainkaan.

Kasvukausi alkoi rivakasti tänä vuonna ja aika tavalla
keskimääräiseen aikaan. Tarkempia tietoja lämpötilois
ta vuodesta 2008 alkaen sääsivuillamme:

rantai.fi/sää nyt ja rantai.fi/lämpötilastot 2008 alkaen

Tilastot tallennettu vuorokauden tarkkuudella, vuoro
kauden minimi, maksimi ja keskiarvolämpötilat.
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MERVI HYPPÄNEN:

AVOIMET KYLÄT
MÄNTLAHTI — KLAMILA

Avoimet kylät on vuodesta 2015
valtakunnallisesti järjestetty tapah
tumapäivä, jolloin kylät ympäri
Suomea järjestävät erilaista teke
mistä ja kutsuvat kaikki tutustu
maan toimintaansa. Vuonna 2017
tapahtumassa oli mukana 750 ky
lää ympäri Suomen ja tapahtumis
sa vieraili yli 100 000 osallistujaa.
Tapahtumat ovat paikallisten yhdis
tysten, yritysten ja aktiivien järjestä
miä. Myös Mäntlahti ja Klamila
osallistuivat tapahtumaan.

AVOIMET KYLÄT
LINJAAUTO

Tänä vuonna tapahtumaan odote
taan ainakin 500 kylää. Tapahtu
maa koordinoi Suomen Kylät ry.
(https://avoimetkylat.fi/) Kymen
laakson osalta tapahtumaa koordi
noi Kymenlaakson kylät ry
(https://www.kymenkylat.fi), joka
kustantaa maksuttoman, opastetun
linjaautomatkan itäisiin rantakyliin
Mäntlahteen ja Klamilaan. Auto läh
tee Kotkasta ja kyytiin voi tulla
myös Karhulasta ja Haminasta.
Mäntlahdessa Paussikioskilla on
kahvit ja Klamilan kalasatamassa
omakustanteinen (9 euroa) lohiket
to.

MÄNTLAHDESSA

Linjaauto saapuu Paussikioskille
noin klo 10 ja Kyläteatteri Marmu
tin naamiot toivottavat vieraat ter
vetulleeksi naamioteatteriesityksel
lä. Esityksen jälkeen on mahdolli
sus tutustua Galleria Kymen kul
taan, jonne on koottu näyttely Ite
taiteilijoiden Herman Poelmanin ja
edesmenneen Harri Jääskeläisen
töistä. Linjaauton matkustajille on
kioskilla tarjolla kahvit, jotka kus
tantaa Kymenlaakson kylät ry.
Vaikka auto jatkaa matkaa Klami
laan, on Galleria Kymen kulta ja
Paussikioski avioinna klo 18.00 as
ti. Galleriaan on vapaa pääsy.

KLAMILASSA

Klamilan satamaan linjaauto saa
puu n. 12.45 ja siellä on ruokailu ja
mahdollisuus tutustua frisbeegol
fiin. Ennen satamaa auto pysähtyy
klo 11.20 Mäntlahden Murroksen
muistomerkillä, jossa rooliopas Mat
ti Seppälä havainnollistaa hieman
paikan tarinaa. Autoilijoita pyyde
tään jättämään muistomerkille me
nevä tie vapaaksi linjaautoa varten.

Auto pysähtyy vielä Ronkulissa ja
jatkaa sieltä sitten satamaan.

Sataman baarissa on bussi
matkustajille varattu omakustantei
nen lounas, jonka jälkeen on mah
dollista tutustua Frisbeegolfrataan.
Risto Kouki on varannut bussin
matkustajille liitokiekkoja, jos joku
haluaa kokeilla, miten Frisbeegolfin
peluu onnistuu. Kotimatkalle bussi
lähtee klo 14.15.

Myös viimevuonna osallistuttiin Mäntlahdessa Avoimet Kylät päivään galleria Ky
men Kullan avajaisilla. Marmutin naamiot esiintyivät (ylempi kuva) Risto Vuori
miehen ja Herman Poelmanin näyttelyn (alempi kuva) avajaisissa.



Haminassa sattuu ja tapahtuu, pääasiassa myönteis
tä. Suomen myönteinen taloudellinen tilanne näkyy
monella tapaa myös täällä Kaakonkulmalla. Työttö
myys on lähtenyt laskuun, investointeja käynnistyy ja
uusia työpaikkoja syntyy.

Kaupunki teki viime vuonna hyvän taloudellisen tu
loksen, ylijäämää vajaat 6 miljoona euroa. Toivotta
vasti hyvä kehitys jatkuu, jotta kaupunki pääsee ly
hentämään velkataakkaansa. Toisaalta investointitar
peet eivät ole vähentyneet, päinvastoin. Yksi suurim
mista ongelmistamme on kosteus ja homevaurioiset
rakennukset. Parhaillaan rakennetaan uutta yhtenäis
koulua keskustaan, vuoroaan odottavat Husulan kou
lu ja uusi koulu kaupungin länsipuolelle.

Sosiaali ja terveydenhuollon (sote) palvelujen uudis
tukset ovat työllistäneet jo usean vuoden ajan. Tätä
kirjoittaessani emme vielä tiedä, kuinka lakipaketille
eduskunnassa käy. Sen kuitenkin tiedämme, että
olemme perustamassa uutta sotekuntayhtymää Ky
menlaaksoon vuoden 2019 alusta lukien. Jos valta
kunnallinen maakunta ja soteuudistukset menevät
eduskunnassa lävitse, niin Kymenlaakson kuntayhty
män toiminnot siirtyvät sitten vuoden 2020 alusta lu
kien maakunnalle. Toivottavasti uudistukset paranta
vat palveluja ja niiden saatavuutta, myös kesäasuk
kaille, joiden kotikunta on jossain kauempana.

Kaupunki on reilun vuoden ajan muokannut organi
saatiotaan tavoitteena entistä paremmat ja jousta
vammat palvelut. Puhumme prosessiorganisaatiosta
ja johtamisesta, missä asiakkaat otetaan entistä
enemmän keskiöön. Toisaalta pyrimme entistä pa
remmin ottamaan huomioon kansalaisaktiivisuuden
ja järjestöjen toiminnan. Myös viihtyvyystekijöihin
kiinnitämme huomiota.

Haminan tukijalat, satama ja varuskunta voivat hyvin.
Vuonna 2011 toteutettu Haminan ja Kotkan satamien
yhdistäminen on onnistunut hyvin ja satamaliikenne
on voimakkaassa kasvussa. Samoin varuskuntamme
liittäminen osaksi Lappeenrannan maasotakoulua on
osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, mikä turvaa varus
kunnan ja reserviupseerikoulun pysyminen pitkälle
tulevaisuuteen. Uutuutena Haminaan on tullut maa
voimien tutkimuskeskus ja alokkaiden määrä Pam
pyölissä on kasvanut.

Paljon puhetta on aiheuttanut Haminan Lippumaail
ma hanke. Mistä on kysymys? Haminan yksi ongel
ma on erikoiskaupan ja palvelujen menestys ja puu
te. Kuinka saamme kaupunkiin lisää elämää ja elin
voimaa, ja samalla yrityksille asiakkaita? Perinteisenä
varuskunta, linnoitus, satama ja rajakaupunkina li
putuskulttuuri on osa perinnettämme ja brändiämme.
Sitä vahvistamalla uskomme kaupungin vetovoiman
kasvavan. Suunniteltu Haminan Lippumaailma muo
dostuu monista eri osista; suurlipusta, lippupuistosta,

lippukeskuksesta, digitaalisuudesta, näyttelyistä, eri
laisista tapahtumista, jne. Suurlipun rooli on olla eri
koisuus, joka toimii ”sisäänheittotuotteena” kaupun
kiin. Me ihmiset olemme kiinnostuneita uudesta ja
erikoisesta. Miksi esimerkiksi matkustamme Italiaan
Pisaan? Emme vielä tiedä, mitä kaikkea lippumaail
ma tulee sisältämään, se nähdään vuosien saatossa.

Uusi noin vuosi sitten työnsä aloittanut kaupunginval
tuusto hyväksyi kaupunkistrategian yhteydessä kau
pungille arvot. Ne ovat asiakas ja yrityslähtöisyys,
rohkeus ja tulevaisuuslähtöisyys. Uudeksi tulevaisuu
den visioksi valtuusto hyväksyi:

”Ympyräkaupunki Hamina on satama hyvälle elämäl
le sekä viihtyisälle ja ekologiselle asumiselle. Hamina
on asukkaiden ja yritysten arvostama, loistavista yh
teyksistä ja kohtaamisista tunnettu maailmanluokan
pikkukaupunki.”

Hyvää kesää! Tavataan kesätapahtumissa ja uudiste
tulla Hamina torilla!
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KAUPUNGINJOHTAJA HANNU MUHONEN:

KAUPUNGIN KUULUMISIA
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SUSANNA KORPELA:

MÄNTLAHDEN LIIKUNTAPUISTON
AVAJAISET

Viime vuoden syksyllä alkanut mäntlahtelaisten yhdis
tysten ja Vetreiden yhteisprojekti liikuntapuiston saami
seksi Mäntlahteen oli onnistunut ja Hyvinvointilauta
kunnan heille myöntämän rahoituksen avulla päästiin
liikuntapuiston avajaisia viettämään 24. toukokuuta
2018.

Paikalla oli parisenkymmentä kuulijaa, kun Rannantai
kaa Väki ry:n edustaja Mervi Hyppänen lausui avaussa
nat ja kiitokset Haminan kaupungin tuesta. Avajaispu
heenvuoron käytti myös kaupungin ikäihmisten palve

luiden va. päällikkö Sanna Niskanen.

Laitteisiin päästiin tutustumaan ohjaajan avustuksella
ja keskusteltiin mahdollisuudesta saada ohjattuja lii
kuntatuokioita myös jatkossa. Liikuntapuisto on kaikil
le avoin, alle 14vuotiaat lapset aikuisen valvonnassa.
Liikunnallista kesää!

Tilaisuuden aluksi juotiin tervetuliaismaljat (Festivallimonadia ja kivennäisvettä). Avajaispuheen piti Mervi Hyppänen.

Yleisön pyynnöstä Tapani Korpela esitti Veikko Lavin
kappaleen Silakkaapajalla, jonka laulamisesta hän on
mm. saanut lempinimen ”Kalashnikov”.

Työmaaaluetta pari päivää ennen avajaisia.
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SUSANNA KORPELA:

UUNO SAI JÄLLEEN BASKERINSA

Vappuaattona järjestettiin jälleen pe
rinteinen Uuno Klamin patsaan laki
tus Klamilassa. Kirkon Ladyillä oli
myynnissä simaa ja munkkeja, sää
oli sateeton ja yleisöä kertyi paikalle
runsaasti. Ohjelmassa oli mm. lau
lua, runonlausuntaa ja puheita.

Tänä vuonna juhlapuheen piti Suvi
Pousi, joka kertoi Virolahden kun
nan nimen juontuvan keskiajan
kaupankäynnistä Viron kanssa, ja
heinäkuun alussa Klamilassa järjes
tettävien Sepramarkkinoiden poh
jautuvan juuri siihen Suomen ja Vi
ron rannikoiden satoja vuosia jatku
neeseen vaihtokaupan perintee
seen.

Viron historia liittyy osaltaan myös
säveltäjä Uuno Klamin elämäntari
naan. Marraskuussa 1918 punaar
meija hyökkäsi Viroon ja Viron pyy
dettyä Suomesta apua lähti sinne
avuksi vapaaehtoisia joukkoja. ”Va
paaehtoisten joukossa oli myös Kla
milan oma poika, säveltäjämestari
Uuno Klami.

18vuotiaan Uunon opinnot Helsin
gin Musiikkiopistossa olivat katko
naisia, luultavasti johtuen suomen
valtiollisesta kuohunnasta ja äidin
kuolemasta. Uuno oli liittynyt suku
laistensa tavoin Virolahden suojelus
kuntaan keväällä 1918 ja oli muun
muassa Haapasaaressa punaisia
paossa. Haapasaaresta hän päätyi
Ahvenkosken Kullan kartanon tais
teluihin ja tämän lisäksi Uuno lähti
Viron vapaussotaan vuoden 1918
lopulla. Uuno osallistui Pohjan poi
kien joukossa mm. Marienburgin
valtaukseen ja palasi kotiin lähteäk
seen saman tien Aunuksen sotaret
kelle huhtikuussa 1919. Kesäkuus
sa hän palasi kotiin ja sanoi saa
neensa tarpeekseen sotimisesta.
Uuno palasi takasin musiikkiopis
toon, jolloin syntyi hänen ensimmäi
set sävellyksensä. Paikoillaan Uuno
ei kuitenkaan pysynyt. Hän lähti
opiskelemaan säveltämistä Pariisiin
ja Wieniin”, kertoi Pousi puhees
saan.

Vaikka Uunon elämä olikin vaihderi
kasta, palasi hän silti aina takaisin
kotikyläänsä. Pousi mainitsi Uunon

myös osanneen naurattaa tyttöjä ja
totesi sen olleen varmasti Klamilas
ta opittua. Lopuksi hän muistutti
kuulijoita vielä siitä, että ”voit lähteä
Klamilasta, mutta Klamila ei lähde
sinusta.”

"Simassa"

Vanha munkki Valamon
yksin on ja onneton,
hylättynä nurkkaan komeron.

Askeleet kun lähestyy,
munkki siitä piristyy.

Käsi munkin, löytää munkin.
Tuoppi täyteen simaa kaada,
munkin täytyy munkki saada.

Simatuoppi tyhjenee,
vanhat munkit pehmenee.

Kyllä munkin täytyy
simaa saada.

Runon luki juhlassa Ari Malmi.

VeliMatti Koukin sanoittama, Uuno
Klamin sävellykseen Jouluilta sovitettu
”Klamin Uunon vappuhattulaulu”
laulettiin yhteislauluna.

Suvi Pousi oli ensimmäinen Klamin
suvun edustaja, joka piti lakitustilai
suudessa juhlapuheen.

Marja ja Jouni Konsti asettamassa baskeria paikoilleen.
Säveltäjä Uuno Klamin kerrotaan liikkuneen baskeri pääs
sään niin ulkomailla kuin kotikylässään Klamilassakin.



Kukin laite on tarkoitettu yli 140 cm pitkille henkilöille,
yhdelle henkilölle kerrallaan, painorajoitus 120 kg.
Käyttäessäsi laitteita tee esim. 3x10 sarjoja eli 10

liikettä ja sitten pieni lepo ja taas kymmenen liikettä
jne. yhteensä 30 liikettä. Jos istuimet tuntuvat kovilta,
voit ottaa istuinalustan mukaan.
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MERVI HYPPÄNEN:

OHJEITA KAIKILLE AVOIMEN
KUNTOPUISTON KÄYTTÖÖN

Leuanveto, punnerrus ja
steppi
Laite sopii hyvin leuanvetoon.
Voit myös punnertaa tällä
laitteella tai käyttää askelmia
stepperinä vaihtaen jalkaa.
Muista pitää napa tiukkana
kohti selkärankaa vedettynä.

Vartalon heilutus

Heiluta vartaloa puolelta toiselle. Haastavammaksi liike tulee, kun
pysäytät keskellä ja teet yhtä puolta kerrallaan. Muista pitää ryhti
suorana, napa tiukkana kohti selkärankaa vedettynä.

Vartalon kierto

Kierrä vartaloa puoleta toiselle tai ensin toiseen suuntaan
pysäyttäen keskellä ja sitten toiseen suuntaan. Muista pitää ryhti
suorana, napa tiukkana kohti selkärankaa vedettynä.

Soutulaite

Soutulaitteessa vedä napa kohti selkärankaa, pidä napa tiukkana
ja hartiat rentona. Käsien paikkaa vaihtamalla saat liikkeen tun
tumaan eri lihaksissa.
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Hartiat istuen

Hartiaseudun lihaksia sekä vatsa ja selkälihaksia treenaat tällä
laitteella. Muista pitää napa tiukkana kohti selkärankaa
vedettynä. Käsien asentoa ja paikkaa muuttamalla saat
vailutuksen tuntumaan eri lihaksissa.

Kädet kaksi

Laita kämmenet pyörän päälle ja pyöritä renkaita ja anna
olkapäiden liikkua eteen ja taakse. Pidä hartiat rentona ja tunne
liike olkapäissä.

Yksi käsi

Seiso sivuttain laitteen edessä ja pyöritä pyörää yhdellä
kädellä, olka ja rintalihakset venyvät. Pidä hartiat rentona.

Kädet ratti

Ota hyvä asento ja tartu pyöräänkuin rattiin. Pyöritä pyörää
kuin rattia, kyynärvarret menvät ristiin ja tunnet venytyksen
hartiaseudun lihaksissa.

Vatsalihakset

Tue kyynärvarret laitteeseen ja nosta polvia
kohti leukaa. Muista pitää napa tiukkana
kohti selkärankaa vedettynä.
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MERVI HYPPÄNEN:

HARRI JÄÄSKELAISEN
MUISTONÄYTTELY

Harri Jääskeläinen syntyi Kan
kaanpäässä 1.3. 1943. Hänen
isänsä Armas Jääskeläinen oli ko
mennettu rintamalta keväällä
1942 Niinisaloon Upseerikouluun
komppanian vääpeliksi. Anna ja
Armas Jääskeläisen perheen po
jat Kari ja Ilkka saivat pikkuveljen,
Harrin. Perheen äiti Anna kuoli
pian Harrin viisivuotissyntymäpäi
vän jälkeen. Kesäkuun alussa
1948 perhe muutti Ylämyllylle
isän saatua komennuksen kenttä
tykistörykmenttiin. Koulutiensä
Harri aloitti siellä Ylämyllyn kansa
koulussa. Ylämyllyllä isä avioitui
äidin nuoremman sisaren Toinin
kanssa.

Kesäkuussa 1952 perhe muutti
Ravijoelle, jonne isä oli saanut ko
mennuksen. Harri jatkoi opinto
jaan Ravijoen kansakoulussa. Per
heeseen syntyi neljäs lapsi, Anneli
syyskuussa 1953. Keväällä 1954
edessä oli muutto Jääkäripatal

joonan mukana Haminaan ja Ran
tapuistontielle (myöhemmin Sibe
liuskatu). Siellä syntyi perheen
nuorimmainen lapsi EevaLiisa.
Perhe asui Sibeliuskadulla kesään
1961 ja muutti sieltä Louhenka
dulle.

Harri suoritti kansakoulunsa lop
puun Haminan keskuskansakou
lussa. Hän jatkoi opintojaan Hami
nan ammattikoulussa ja suoritti
siellä puusepän ammattitutkin
non. Monen haminalaisen pojan ja
veljensä Karin tapaan Harri lähti
merille. Merimiehen ammattitaito
hankittiin opittiin siihen aikaan
työssä oppien laivoissa. Näitä oli
vat mm. Brettenham ja Finlandia
ja pari muuta valokuvissa nimettö
mäksi jäänyttä laivaa. Merimiesto
vereita olivat mm. Seppo Ikonen,
Seppo Metiäinen ja Tony Sohl
man.

Varusmiespalveluksen Harri suo

ritti Kym JP:ssa Haminassa 15.2.
1963 – 11.1. 1964 ja siirtyi reser
viin kersanttina. YK:n rauhantur
vaajan tehtäviin Kyproksella hän
osallistui vääpelinä 1964 – 1965.
Tuolloin tilanne Kyproksella oli
kriittinen ja tulenarka. Samaan ai
kaan toisaalla Harri ja Sirpa tapa
sivat toisensa Haminassa. Kihloi
hin he menivät marraskuussa
1964 ja häät vietettiin lokakuussa
1965. Aluksi perhe asui Haminas
sa ja lokakuussa 1969 he muutti
vat Mäntlahteen omaan taloonsa.
Perheeseen syntyi kolme lasta Sa
muli, Larissa ja Taneli.

Harrin työt jatkuivat merellisissä
merkeissä. Ensin Haminan sata
massa ahtaajana (1965), sitten
koneahtaajana 19661979 ja tru
kinkuljettajana vuoteen 1984. Ra
kennusalalla hän työskenteli vuo
desta 1984 vuoteen 2003 saakka.

Harri Jääskeläinen kuoli kesän kyn
nyksellä 10 vuotta sitten. Harrin
muistoksi on Galleria Kymen kul
taan koottu näyttely hänen töistä ja
kirjoituksistaan. Näyttelyn avajaisia
vietetään 8.6. klo 14.00 ja tilaisuus
on kaikille avoin.

Monet mäntlahtelaiset muistavat
Harrin toiminnan miehenä ja taita
vana rakentajana. Harri oli myös
piirtäjä ja kirjoittaja sekä mainio
keskustelukumppani, joka oli kiin
nostunut monista asioista. Omien
lasten kuvaaminen oli hänelle mie
luisaa, mutta hän teki myös piirrok
sia ystävistään. Näitä piirroksia on
nähtävillä Galleria Kymen kultaan
kootussa näytelyssä.

Kymmenvuotiaana poikasena
Harri hankki ensimmäiset öljyvärit
ja teki Reinosedälleen lahjaksi tau
lun. Saatteeksi hän lähetti kirjeen,
molemmat sekä kirje että taulu
ovat esillä näyttelyssä. Harri oli jo

kymmenvuotiaana taitava kynän
käyttäjä.

Harri harrasti myös kuvan
veistoa. Sulo Mäkelä pyysi häntä ai
koinaan kuvanveistäjän oppiin,
mutta silloin meri veti nuorta mies
tä puoleensa ja Harri lähti merille.
Myöhemmin hän veisti puusta tau
luja eikä kipsikään jäänyt hänelle
vieraaksi. Kymen kullassa on näh
tävillä Harrin veistämä kuva Larissa
tyttärestä sekä kipsityö ”Harri ja vii
napiru”.

Tutustuin Harriin samoihin aikoihin,
kun perustimme Rannantaikaa väki
ry:n. Harri kannusti ja tuki yhdis
tyksen toimintaa heti alusta asti.
Lehden alkutaipaleella ei ollu varaa
laitta valokuvia lehteen ja Harri elä
vöitti lehden juttuja omilla piirrok
sillaan. Hän myös kirjoitti lehteen
muutamia juttuja mm. tarinan siitä,
kun Mäntlahtea pommitettiin. Tari
na löytyy Ranntaikaa lehden nume

rosta 4/2005. Kymen kullan näyt
telyssä on mahdollisuus lukea Har
rin kertomuksia.

Harrin veli Ilkka Jääskeläinen ker
too alla Harrin elämänvaiheista.

Harri piirteli myös pilakuvia lehteemme
kylän tapahtumista, yllä piirros
vuodelta 2001.

HARRI JÄÄSKELÄINEN 1.3.1943 – 28.5.2008
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Vasemmalla yllä Harrin lyijykynätyö ahtaajista (Ilkka Ahmaavaaran arkistoon skannaama), oikealla Harri vuonna 2005 ja
alla hänen suunnitelemansa ja talkoovoimin rakentamansa asuintalo piharakennuksineen Rantajoentiellä.
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MERVI HYPPÄNEN:

HUURTEISET SATULINNASSA

SATULINNASSA
Huurteiset uimarit ovat jo vuosien
ajan tehneet kevätretken johonkin
toiseen avantouintipaikkaan. Tänä
vuonna matkakohteeksi valikoitui
Satulinna, jossa kuvataan Vain Elä
mää TVsarja. Siellä on käyty ker
ran aikaisemminkin, mutta koska
käynnistä on jo vuosia, haluttiin
siellä käydä uudestaan.

Lähtijöitä matkalle ilmaantui 31.
Matka Hirvensalmelle kestää kaksi
ja puolituntia, joten Koukin Risto oli
varannut menomatkalle sanatehtä
vän, jossa oli sanoja, joista osasta
piti kehitellä paikan nimi ja osasta
yritys tai yhdistys. Tehtävää ratkot
tiin pareittain ja se osoittautui kink
kiseksi. Välillä pysähdyttiin Ristiinan
Nesteelle kahville ja sitten jatkettiin
tehtävää. Matka meni nopeasti sa
noja miettiessä.

Satulinnaan saavuttaessa
bussissa kuului juttua, että Saku
laulaa ja Risto itkee vai miten se
menikään. Vain elämää sarjassahan
yksi laulaa ja toiset itkee. Saunalla
ei kukaan kuitenkaan itkenyt vaan
nautittiin löylyistä, avannosta ja hy
västä seurasta. ”Itku” tuli vasta ra
vintolan ruokajonossa, kun tarjoilija
tuli moittimaan omien juomien juo
misesta. Saunalla ei olisi saanut
juoda omia juomia, vaan niitä olisi
pitänyt ostaa saunatuvan jääkaapis
ta. Tästä ei kuitenkaan ollut tiedo
tettu matkan järjestäjille paikkaa ti
lattessa, joten kaikilla oli omat juo
mat mukana ja niitä, tietämättä
säännöistä, nautittiin saunomisen ja

uimisen lomassa.
Risto hoiti esiin tulleen ongel

man tyylikkäästi tarjoamalla laskua
maksaessaan ylimääräisen viisi
kymppisen korvaukseksi virheestä.
Hän selitti tarjoilijalle, että avantoui
marit ovat porukkaa, joka juo pää
asiassa vettä saunoessaan. Siitä ot
tiko tarjoilija tarjotun viisikymppi
sen vastaan ei ole tietoa, mutta lo
puksi hän kuitenkin kutsui poru
kan tulemaan uudelleen.

Paluumatkalla kirjoitettiin poru
kalla matkakertomus laitettavaksi
kesän Rannataikaalehteen. Tekniik
kana käytettiin ”ihanaa raatoa”, jos
sa kukin vuorollaan kirjoittaa
lauseen jatkaen edellisen kirjoitta
jan tarinaa. Tällä kertaa sovittiin, et
tä lauseen sijaan voi kirjoittaa myös
pitemmän ajatuksen.

PORUKALLA TEHTY
MATKAKERTOMUS:
Huurteisten perinteinen kevätretki
suuntautui tänä vuonna Hirvensal
melle Satulinnaan. Olosuhteet olivat
retkelle otolliset, hieno aurinkoinen
ilma, avanto auki ja sauna lämmin.

Saunassa toimi parlamentti oivalli
sesti ja jutuntynkiä riitti. Meillä mie
hillä oli paljon tarinoita ja kyl’ oli
hauskaa. Löylyä oli riittävästi ja ui
mavesi sopivan raikasta, suoras
taan ihanaa. Naisten saunassakin
puheensorinaa riitti, asioita puitiin
niin vilkkaasti, ettei Mellukaan aina
saanut ääntään kuuluviin.

Saatiinhan me Vuorelan bussikuski
kin uimaan. Tämähän oli vain SA
TUA vaikka Huurteisten piikkiin
saimme Linnan henkilökunnalta
tuomion omista iloliemistä, kuiten
nii tallennamme ILOISET MUIS
TOT! Miesten saunassa jutut oli to
simiesten juttuja, sellaisia joita ei
varmaan naisten kanssa olisi keh
dannut haastaa.

Kun saavuttiin Satulinnan saunalle,
tuli heti tunne, että nyt ollaan televi
siossa. Että se Sillanpääkin on tääl
lä saunonut! Eikä unohtaa sovi, että
olihan niillä lauteilla istunut
Cheek’kin. Pukuhuoneen puolella
testasimme Loirin paikkaa. Uintipo
rukka oli mukavaa ja kaikki viihtyi
vät, kyyneliä ei vuodattanut ku
kaan. Kotimatkalla soi karaoke,
”saa nähdä innostuuko joku laula
maan”. Linjaautossa oli tunnelmaa
ja karaoke soi. Kohta siintää valot
Kouvolan, vai missä sitä ollaan
kaan? Mukavaa oli ja mukavaa on
kotiin palata.

Olipa hyvä käydä katsomassa, mi
ten alunperin hyvä ruoka ja palvelu
kaupallistuu, mutta sehän on maail
man menoa. Kiva porukka ja vesi
yhtä kylmää kuin meressä. Huurtei
set ja meininki on pysynyt ennal
laan, yhtä hyvänä.

Ennen vanhaan aina mentiin Huur
teisten retkeltä Klamilaan Sillankor
vaan. Ei tarvi mennä enään. Harmi.
Ja autossa karaoke pyörii ja niin
vääriä lauluja, ettei Mellukaan osaa.
Kiva reissu, mutta hyvä tulla kotiin!

Loppu

Satulinnassa oli pieni avanto.

Vain elämaa ohjelmassa takaseinän nojatuolien paikalle mahtuu orkesteri.
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MENOMATKAN
TEHTÄVÄ:

Yrityksiä ja yhdistyksiä:
SETTERI RUUHI TUIMA
SULO ALTTI
RALLI MATKAT NAM
VUORI LEILAN KENNEL

Paikkoja:
H. RAMIN NOITA
M. REVIN LIHAS
RIVOT HALI LATU SANNI
L.U. VAINO ANUS

Tehtävän ratkaisi oikein viisi paria,
joista Mellu arpoi palkinnon saajiksi
Pirjon ja Mervin. Palkintona oli
Huurteisten pyyhe ja puinen mang
neetti.

Risto katsoi kotimatkalla tarpeelli
seksi laulaa avantouimareille sään
nöt, jotta sitten osataan seuraavalla
kerralla toimia oikein.

TYKKIMÄEN
AVANTOSAUNALLA

Riston avantouimareille laulamia
sääntöjä päästiin testaamaan käy
tännössä, kun vierailtiin Tykkimäen
avantosaunassa Kouvolassa 14.4.
Kaakon ladun järjestämälle matkal
le osallistui toistakymmentä Huur
teista uimaria. Tykkimäellä uimarit
otti vastaan ystävällinen emäntä,
joka toivotti vierailijat tervetulleiksi
kahvitarjoilun kera. Hän esitteli sau
nan, antoi selkeät uintiohjeet ja il
moitti, että omia juomia sai juoda,
ainoastaan alkoholijuomat tuli tilata
terassin ravintolasta.

Tykkimäessä on iso avanto ja
kaksi saunaa. Biokaasulla lämpene
vä, kostealöylyinen sauna, jonka
lauteille mahtuu 50 henkeä sauno
maan, sekä pienempi, puilla läm
peävä 10 hengen lauttasauna. Hy
vät löylyt sai molemmissa saunois
sa.

Aurinkoinen sää helli uimarei
ta ja saunan isolla terassilla oli mu
kava uinnin lomassa nauttia virvok
keista ja emännän tarjoamista
makkaroista. Lähes kahden tunnin
uimisen ja saunomisen jälkeen os
tettiin saunan ravintolasta vielä vä
hän syömistä, jotta jaksettiin mat
kata kotiin. Matka oli niin onnistu
nut ja sauna palveluineen erinomai
nen, joten suunnitteilla on uusi reis
su.

Satulinnassa avantoon oli pitkä matka, onneksi sää suosi uimareita.

Tykkimäen saunalla oli hulppeat terassit ja mahtava sää.



Nämä neljä kuvaa kertovat sielun
ja liikkeen neljä ilmenemismuo
toa. Ne ovat tyyneys, rauha, lepo
ja ajatus.

Kesä on vaarallista aikaa. Valo
sekoittaa helposti mielen, ja ai
heuttaa levottomuutta. Jos va
loon lisätään alkoholi, liikutaan
nuoralla sadan metrin korkeudes
sa.

Yletön grillaus ei kevennä oloa,
päin vastoin. Se jouduttaa mat
kaa pitkiin synkkiin korpiluoliin.

Entäpä sukupuolitaudit, jotka le
viävät kulovalkean tavoin kylästä
toiseen ja täyttävät klinikat ja pi
kavastaanotot.

Auringossa makaaminen tuottaa
ummetuksen, joka aiheuttaa är
tymystä ja uneliaisuutta.

Kaiken tämän välttämiseksi suo
sittelen vartalon ojennuksia, raa
jojen koukistuksia ja hyräilyä hil
jaisella äänellä.

Näiden liikkeiden suggestiivinen
vaikutus vastaa helposti neljää
keskiolutta, kirkossa käyntiä tai
pannullista kahvia.

Liikkeitä ei pidä tehdä liikaa, kos
ka se johtaa ääriilmiöihin ja liioit
teluun.

Tällä lyhyellä kirjoituksella täh
dennän kesän vaaroja. Samalla
toivon, että iloisesti nauttisit tästä
lyhyestä ajasta, joka kohta on
ohi, kuin harmaapartaiset sylilap
set.

Rauni Lepoviita
Voimistelunopettaja, sielutieteilijä
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ERKKI KUPARI:

VOIMISTELUOHJEITA KESÄKSI



CHARLES NYBERG:

OVATKO ELÄKELÄISET/IKÄIHMISET
KUNNALLE UHKA VAI VOIMAVARA ?

Vanhusikään tulleita on rahastettu koko eliniän tavalla
tai toisella ja hyvinkin monipuolisesti. He ovat ostaneet
palveluja, hyödykkeitä, maksaneet erilaisia vuokria,
käyttäneet kulkuvälineitä jne. lista voi olla todella pitkä,
ja joka asiasta ovat maksaneet veroa jopa käyttämis
tään hammastikuista.

Kun jatkuvasti puhutaan ikäihmisistä ja tuodaan esille,
miten heitä kunnassa lisääntyy ja miten kunta ikään
tyy, niin heistä puhutaan ikään kuin he olisivat joku uh
ka kunnalle, eihän se kuulkaa niin ole. Ikäihmiset/van
huksethan/eläkeläiset ovat kunnan rikkaus.

Ajatelkaa nyt kuntaa ilman yhtään eläkeikäistä ihmistä,
ajatelkaa. Sellainen kuntahan olisi erittäin tylsä paikka
olla, käydä tai asua. Mietitäänpä sitä. Ihmisestä on kun
nalle iloa vauvasta vaariin. Ihmisen syntymä tuo jo iloa

suurelle joukolle, perheelle ja sukulaisille.

Ihminen tuo iloa monessa muodossa, synttäreillä, lak
kijaisissa, koulujen päättäjäisissä, ammattiin valmis
tuessa ja suurimmaksi osaksi ihmisiä eläkkeelle pää
systä.

Eläköityneet ihmiset ovat maksaneet koko työikänsä
veroja kunnalle, he maksavat kunnalle veroja eläkkees
tään eli he maksavat kunnalle kaikesta, jopa hoitopai
kasta, mikäli sellainen on ihmiselle tarpeen. Ikäihmisil
lä on paljon toimintaa kunnassa joka elävöittää kun
nan toimintaa. Siis summa summarum, pitäkäämme
ikäihmisistä hyvää huolta.

Ihmisen rikkaus

Elämän purjeet matkalla maan
monta on tiellä kulkijaa.
Ihmisen rikkaus päivässä tässä
ihmisissä, lähimmissä.
Luonnon kauneus koskettaa,
auringonpaiste hellii maan.

Rikas on ihmisen elonkaari,
jostakin tulee ja jonnekin vie.
Satamat matkalla vaihtuvat,
ystävät toiset tulevat.

Aika kun rientää niin huomata voi
kaikkea mitä elämä toi.
Murheenkin keskelle ilo jää,
rakastaa jos voi elämää.
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TUOMO PELTOLA:

KYÖPERIKIN SEUDUN VENEVALKAMAT
— TARUA VAI TOTTA ?

Rauno kysyi edellisessä numerossa okvalkaman vai
heista kertoessaan: mitä opin tästä? Kehottaisin otta
maan asioista selvää ja keskustelemaan kylässä asiat
tuntevien ja niistä päättävien henkilöiden kanssa, en
nen toimeen tarttumista.

Pyhinginojassa ylimpänä valkamana on Okvalkama,
jonka jälkeen tulee talo nro 11. yhteisesti omistama ve
sijättöalue ja lähimpänä merta on Kyöperikin valkama.

Isojakokartassa 1859 talon 11 omistus on piirretty Py
hinginojan pohjoisreunaa mukaillen. Pyhingin ja Haa
nojan perkausyhtiö on perustettu 1874, jolloin on mää
ritelty, mistä kunkin kylän talon 111 on pidettävä ojaa
auki kaivamalla. Tällöin Grönvikin lahti on ulottunut
paalulle 25 asti. Samaa paikkaa on käytetty, kun 2011
määriteltiin talolle 11 vesiheinäpalsta. Palstan koko on
0,62 hehtaaria. Palsta sijaitsee OKvalkaman ja Kyöpe
rikin valkaman välissä. Palstan omistaa 27 eri tilaa, joil
la kenties tulevaisuudessa tarjoutuu mahdollisuus
päästä veneellä merelle. Suurimpana noin 40% osuu
della Virolahden kunta.

Pyhinginoja on kaivettu Skipparinkylän puoleiselle reu
nalle, jolloin Sydänkylän osakaskunnan omistama ve
sijättöalue jää Kyöperikin valkaman kohdalle aina ta
lon 8 vesiheinäpalstaan asti. Minkä levyisenä? Toimi
tusinsinööri vastasi, että pitää hakea rajankäynti talon
11 ja Sydänkylän osakaskunnan välille, jos halutaan
selvyys, missä rantaviiva oli 1859. Tällöin myös sel
viäisi Kyöperikin valkaman omistus. Pyykiltä 37 alkaa
osakaskunnan omistama vanha merenlahti. Raunon
lehtijutun jälkeen puhuin Markku Uskille, ettei rajan
käyntiä ole nyt tarpeellista hakea, kun kukaan ei kui
tenkaan lähivuosina käytä Kyöperikin seudun valka
maa. Viljelijä on tehnyt uudelleen käyttökelpoisen insi
nööritoimituksessa hyväksytyn ja ojayhtiön hyväksy
män viljelytiesillan, jota käyttää elantonsa hankkimi
seen.

Tarkistin ojayhtiön pöytäkirjoista ja niistä ei löy
tynyt mitään merkintää viljelysillasta sen enempää
kuin kummastakaan Kyöperikin alueen venevalkamas
ta. Valkaman puuhamiehet eivät ole hakeneet lupaa
veneliikenteelle sen enempää kuin sillan korotukselle
siitä päättävältä ojitusyhtiöltä.

Yhdeksänkymmentäluvulla oli samanaikaisesti suun
nitteilla kehittämishanke venevalkaman perustamiseksi
Klamilan puoleiselle turalle ja Kyöperikkiin. Tällöin pai
kallistiesiltaa olisi siirretty Klamilaan päin ja kaivettu
venekanava vanhan muuntajan suuntaan ja sieltä Kyö
perikin valkamaan asti. Tällöin Kyöperikissä osakas
kunnan alue olisi palautunut vesialueeksi ja palattu
vuoden 1874 tilanteeseen. Osakaskunta ja ojayhtiö
kannattivat hanketta ja siitä keskusteltiin myös ko
kouksissa myönteiseen sävyyn. Pyhinginojan kaivatus
pituus olisi lyhentynyt noin 900 metriä, jota pidettiin

Pyhingin ja Haanojan perkausyhtiö on perustettu 1874, jol
loin on määritelty, mistä kunkin kylän talon 111 on pidettä
vä ojaa auki kaivamalla. Tällöin Grönvikin lahti on ulottunut
paalulle 25 asti.

Isojakokartassa 1859 talon 11 omistus on piirretty Pyhingino
jan pohjoisreunaa mukaillen.
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hyvänä asiana. Hanke raukesi hintaan ja pois annettui
hin vaihtomaihin.

Mitä maksaisi venekanava Kyöperikiin? Nykyinen oja
on päältä 8 metriä leveä, ojanpohja 4 metriä ja kai
vusyvyys metrin. Edellisessä kaivuussa 2008 kaivettiin
ojaa 1600 metriä ja maata tuli noin 2 m3/m eli reilut 3
000 m3. Kaivu maksoi noin 10 000 euroa osakkaille.

Seuraava kaivu on noin 2028 paikkeilla. Kaivamalla
oja turanpuolelle ja tekemällä siitä venekanava levittä
mällä oja 11 metriseksi ja 1,5 metriä syväksi, joka on
pohjaltaan 5 metrinen, niin savea tulee noin 7 kuutio
metriä metriltä. Kustannukset liikkuvat noin 30 000 eu
ron paikkeilla. Kuka Maksaa? Hanke?
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SUSANNA KORPELA:

SULO MÄKELÄ SEURA TIEDOTTAA

SULO MÄKELÄ SEURAN TOIMINTAVUOSI 2018

Vuosikokous pidettiin 6.5.2018 Mäntlahden Toivolassa.
Paikalla oli 14 seuran jäsentä.

Seuran puheenjohtajana toimii Risto Muurman (2018
2019), varapuheenjohtajana Pentti Järviö (2018
2019), sihteerinä ja tiedotusvastaavana Susanna Kor
pela (20172018), rahastonhoitajana Olavi Mainela
(20182019) ja hallituksen muina jäseninä: Markus
Henriksson (20182019), Arto Tulkki (20172018), An
naMari Suortti (20172018) sekä varajäseninä Lotta
Kuusisto (2018) ja Jouko Sahala (2018).

Seurassa on tällä hetkellä 64 jäsentä. Vuoden 2017 ai
kana ajasta ikuisuuteen siirtyi seuran jäsenistä Aino
Harju.

Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi edelleen 10 euroa.
Tämän vuoden jäsenmaksu tulee suorittaa 30.9.2018
mennessä: tilinumero FI50 4108 0010 1568 37
Muistathan maksaa!
TOIMINTAVUOSI 2017

Seuran kuudes varsinainen toimintavuosi nojautui pe
rinteisiin tilaisuuksiin, joita olivat Sulon päivän vietto,
vuosikokous, syysretki ja kunniakäynti Saimi ja Sulo
Mäkelän haudalla.

V Sulon päivää vietettiin 17.helmikuuta Pyhällön kou
lulla (Pyhällön koulu ja Kannusjärven koulu) ja 8.
maaliskuuta Metsäkylän koululla. Tapahtumalla oli
osallistujia noin 120.

Neljäs syysretki tehtiin 22.lokakuuta Luumäelle. Ohjel
massa oli mm jumalanpalvelus Luumäen kirkossa,
kukkien lasku Pehr ja Ellen Svinhufvudin hautapaadel
le ja tutustuminen Kotkaniemeen. Matkalle osallistujia
oli kuusi.

21.12.2017 tehtiin kunniakäynti Saimi ja Sulo Mäkelän
haudalle Myllykylässä, jolloin Sulon syntymästä tuli
kuluneeksi 121 vuotta.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

VI Sulon päivä pidettiin 13.2. Neuvottoman koululla.
Tapahtumassa oli Sulo Mäkelän ja Sulo Nurmelan elä
mäntyön ja saavutusten esittely, kuntoliikuntatapahtu
ma sekä 6.lk:n lumiveistoskilpailu.

Hautuumaaretki Kuorsalon hautuumaalle tehdään
4.6.2018. Hautuumaajuhla alkaa klo 11.00. Haminan
seurakunnan järjestämä kuljetus lähtee Tervasaaresta
klo 09 (omakustanteinen: 15 euroa). Kuorsaloon voi
siirtyä suoraan myös omilla veneillä.

Kulttuurimatka tehdään 30. syyskuuta 2018 Kotkaan
(Huom: muuttunut aika) Matkan paikallisena oppaa

na on Mika Arola. Matkan kutsu ohjelmineen lähete
tään elokuun kuluessa.

Kunniakäynti Saimi ja Sulo Mäkelän haudalle tehdään
21.joulukuuta klo 12. Käynnin jälkeen on yhteinen
kahvitilaisuus.

Sulo Mäkelä seura jatkaa toimintaansa tasaisesti kii
ruhtaen sekä kotiseutua ja kuvanveistäjä Sulo Mäke
län vakaata elämäntapaa kunnioittaen!

Tervetuloa mukaan seuran tapahtumiin. Myös uusille
jäsenille on tilaa, jäsenesitykset puheenjohtajalle tai
hallituksen jäsenille.

Hyvää toimintavuotta kaikille!

HALLITUS

Puheenjohtaja Risto Muurman p 0407553312, ris
to.muurman@gmail.com

Sihteeri Susanna Korpela p 0443039369, susku
koo83@gmail.com

Vuosikokouksessa oli esillä kuvasuurennoksia
Sulo Mäkelän töistä, mm. tästä Haminan Marian
kirkon tornia koristavasta korkokuvasta.



RANNANTAIKAA... Numero 2 2018 KESAKUU Sivu nro 19

MATTI SEPPÄLÄ:

MÄNTLAHDEN VENEVALKAMAN
RUOPPAUKSESTA

1. Syy: venevalkama on ollut siinä
määrin turettunut, ettei pienen ve
den aikaan päästy veneellä laitu
riin/rannalle ja päinvastoin. Vene
valkamaa on aikaisemmin 1970lu
vun alussa ruopattu, samoin pelas
tuslaiturin aluetta.

2. Ruoppaus edellytti ruoppausil
moitusta, joka käsitelty Elykes
kuksessa ennen työn aloittamista

3. Aikataulu: ruoppaus toteutettu
talviaikaan, jään päältä, jäätymistä
lumen tamppaamisella edesaut
taen. Talvikaivulla päästää pienim
piin ympäristövaikutuksiin ja kesä
aikaan kaivaminen on kiellettyä.

4. Rahoitus/osalliset: Hanke on
tehty yksityishenkilöiden toimesta,
omalla kustannuksella. Osallistu
villa henkilöillä on tilaan liittyviä
venepaikkoja, joita on haluttu kun
nostaa.
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SIRU AHOPELTO:

KAAKON KAMARIMUSIIKKI
KERTOO TARINOITA

Kamarimusiikki soi kaakossa jo vii
dettä kertaa ja on mitä ilmeisimmin
tullut jäädäkseen osaksi Virolahden
ja lähiseudun kesää. Tuttuun ta
paan festivaali kiertää kyliä ja etsii
aina uusia valloitettavia paikkoja ja
yleisöjä. ”Täällä on tarjolla todella
paljon erilaisia, kiinnostavia ja oma
leimaisia paikkoja tarinoineen, ja
ne vaikuttavatkin vahvasti ohjel
mamme suunnitteluun. Esitettävä
musiikki ja miljöö käyvät aina vuo
ropuhelua ja muodostavat yhdessä
kokonaisuuden”, toteaa festivaalin
taiteellinen johtaja, kesävirolahtelai
nen Jukka Merjanen, joka toimii
Suomen Kansallisoopperan orkes
terin 1. konserttimestarina.

TARINOITA MERELTÄ,
LEIRINUOTIOLTA,
YSTÄVYYDESTÄ…
Kaakon Kamarimusiikin yksitoista
konserttia kertovat kaikki omanlais
taan tarinaa. Avajaiskonsertin ilon
ja valon tarinoista siirrytään vaihte
levien tunnelmien täyteiselle mat
kalle, joka päättyy yllätysten iltaan
ja ilonpitoon. Uutuuksina ovat oop
pera: Camille SaintSaënsin jänni
tysdraama Simson ja Delila pe 6.7.
klo 19 Virojoen koululla sekä las
tenkonsertti: Sergei Prokofvjevin ra
kastettu musiikkisatu Pekka ja susi
ti 3.7. klo 13 Virojoen Sammonta
lolla. Yhtä kohokohtaa on vaikea ni
metä, sillä Kaakon Kamarimusiikki
on tänäkin vuonna huikea seikkailu
ja musiikin runsaudensarvi.

KLAMILAN
KYLÄKIRKOSSA
Klamilan kyläkirkko on yksi festi
vaalin vakituisista esityspaikoista.
1955 valmistunut kirkko on taiteili
joiden suosiossa hyvän akustiik
kansa, mutta myös konserttien ta
kuuvarman viihtyisän ilmapiirin ta
kia. Kirkkosali on omiaan juuri ka
marimusiikille, vuorovaikutus taitei
lijoiden ja yleisön välillä on tiivis se
kä konsertissa että pihamaalla. Vii
me vuonna kokeiltiin ensimmäistä
kertaa taiteilijatapaamisia ja juuri

Klamilassa keskustelu musiikin
merkityksestä kävi niin vilkkaaksi,
että konsertin alkamisesta piti oi
kein erikseen muistuttaa kaikkia os
apuolia.

Klamilan kirkon konserteista ensim
mäinen vie yleisön tunnelmalliseen
taianomaiseen iltaan ja leirinuotion
hämyyn keskiviikkona 4.7. klo 19.
Konsertin säveltäjänimet, luottopia
nistimme Turriago, romanialainen
Enescu, latvialainen Vasks ja Venä
jän Rahmaninov takaavat vahvan
tunnelmallisen musiikkielämyksen
”Kesäillan tummaa taikaa” konser
tissa, jota edeltää taas taiteilijata
paaminen klo 18.15 kirkon piha
maalla.

Toinen konsertti kirkossa kuullaan
lauantaina 7.7. klo 13. Konsertin ni
mi ”Ystävyydelle” liittää sen sa
maan aikaan satamassa pidettävien
Sepramarkkinoiden oheisohjel
maan. Kamarimusiikin ystäville on
tarjolla Prokofjevin, unkarilaisen Or
banin ja Brahmsin säveliä konsertis
sa, joka sopii mainiosti hetken hen
gähdykseksi markkinahumun kes
keltä.

JA KALASATAMASSA
Ensimmäistä kertaa festivaalilla läh
detään myös merelle, kun Klamilan
satamasta Sepramarkkinoiden ai
kaan lauantaina 7.7. klo 1117 ris
teillään Viklalla konserttia kuule
maan Tammioon. Saari oli aika
naan yksi vahvoja seprakaupan
keskuksia ja aikojen saatossa lähi

vesillä on seilannut monenlaista
kulkijaa, rantarosvoista kuninkaalli
siin. Historian kiehtovat tarinat voi
helposti kuvitella todeksi saaren
kujilla kulkiessaan tai tähystäes
sään horisonttiin kohti naapuri
maan rantoja. ”Meri yhdistää” kon
sertti soitetaan Tammion Kalastaja
pirtissä klo 13 ja paikalle voi saa
pua myös omalla veneellä, konsert
tilippuja myydään erikseen sekä
risteilypakettina.

LIPPUJA KESÄKUUSSA
MYÖS PAIKALLISISTA
MYYNTIPISTEISTÄ
Kaakon Kamarimusiikin liput ovat
myynnissä Lippupisteessä (lippu.fi)
sen kaikissa myyntipaikoissa (inter
net, omat myymälät ja Rkioskit
kaikkialla Suomessa) Kesäkuussa
liput tulevat myyntiin myös matkai
lun kesäinfoon Virojoelle sekä Kla
milan kylätupa Ronkuliin. Konsert
tipaikoilta lippuja saa tuntia ennen
ovelta.

Kaakon Kamarimusiikin koko kiin
nostava ohjelma ja kaikki tarvitta
vat lisätiedot osoitteesta www.kaak
kofestival.fi tai Facebookista: www.
facebook.com/kaakonkamari
musiikki/
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Tuomas Turriago, piano ja Bence Bogányi, fagotti.

Vas Liisa Malmivaara, piano, Janne Malmivaara, viulu, Mari Viluksela, alttoviulu, Maria Krykov, kontrabasso ja Tomas
NuñezGarcés, sello.
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SIRU AHOPELTO:

SEPRAMARKKINAT – SUOMEN JA
VIRON YSTÄVYYDEN JUHLAA

Sepramarkkinat rakentuvat parhail
laan kiivaasti Klamilan satamaan.
Virolaiset esiintyjäryhmät ja käsi
työmyyjät valmistautuvat ViruNi
gulassa heinäkuiseen matkaan
kohti Klamilaa. Paikan päällä järjes
telyt käyvät kiivaana lukuisten
pienten ja suurten asioiden ympäril
lä, jotta kaikki olisi valmiina Hhet
ken koittaessa ja markkinayleisö
pääsisi viihtymään ja nauttimaan
markkinoiden runsaasta tarjonnas
ta. Siitä ei tällä kertaa olekaan pu
laa, sillä samaan ajankohtaan sijoit
tuvat myös Fish&Soul satamafes
tivaali, Kaakon Kamarimusiikin
konsertteja sekä Virolahtiviikon ko
hokohta, Hapanvellijuhla.

Virolaisten esiintyjien ja markkina
myyjien ryhmä saapuu Klamilaan
jo perjantaina 6.7., jolloin satamas
sa aloitetaan juhlaviikonloppu
”Fish&Soul Etkoilla”. Tunnel
man nostattaa takuuvarmasti kat
toon rockabillyllä ja rock´n rollilla
The Rockanites.

Markkinamyynti käynnistyy mo
lempina päivinä klo 10. Päivien ai
kana ohjelmalavalla nähdään esi
tyksiä suomalaisilta ja virolaisilta
esiintyjäryhmiltä. Luvassa on vauh
dikasta virolaista kansantanssia
useiden ryhmien esittämänä, Kun
dan kaupunginorkesteri, Äijäkante
leet, kuorojen yhteisesityksiä, las

ten ja nuorten esityksiä ja paljon
muuta. Punaisena lankana ohjelma
lavan tapahtumia vie eteenpäin
suomalaisen kalastajan Heikin ja vi
rolaisen talontyttären Marin tarina,
joka sijoittuu maiden itsenäistymi
sen vuosiin 19171918 ja josta ei yl
lättäviä käänteitä puutu.

Työpajoissa on mahdollista kokeilla
erilaisia kädentaitoja ja vaikkapa
yhteisötaidetta. Viimsin Rantakan
san museon näyttelyssä on mah
dollista syventää tietoja rannikoiden

asukkaiden välisestä vuorovaiku
tuksesta ja Tuuli Tammlan valoku
vat kertovat kalastuksesta Hiiden
maalla.

Yksi odotetuin viikonvaihteen osa
on taatusti Fish&Soul, joka ei petä
tänäkään vuonna. Illan pääesiinty
jänä on Virve Rosti, joka tuo juhla
kiertueensa Klamilaan. Ennen tätä
lavalla kuullaan virolainen duo Fan
taasia, MASH Unplugged, Ella Tep
ponen ja Smoogie sekä paikallinen
Armadas.

Sepramarkkinat jaksaa hyvin juhlia
alusta loppuun asti, onhan saatava
na hapanvelliä ja sataman ruoka
tarjonta vahvistuu muutenkin vii
konlopun ajaksi. Sepramarkkinoi
den vetovastuussa on Virolahden
kunta, mutta tapahtumaa tehdään
yhteistyössä monen eri järjestäjäta
hon voimin. Muistathan, että tapah
tumassa tarvitaan edelleen myös
talkoolaisia monenlaisiin järjestely
tehtäviin. Tule mukaan tekemään
ystävien juhlaa!

Lisätietoa:
http://www.virolahti.fi/FI/Tapahtu
mat/Sepramarkkinat/
https://www.klamilanvenesatama.fi/sepra
markkinat7.8.7.2018
https://www.facebook.com/sepramarkki
nat/Kansantanssiryhmä, kuva Reti Kokk.

Eesti Rahva Muuseumin kokoelmasta, kuvaaja Carl Sarap.
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Eesti Rahva Muuseumin kokoelmasta, kuvaaja Carl Sarap.

Seppo Pirttimäki toivottaa tervetulleeksi Virolahdelle 2018,
kuva Reti Kokk.

Kansantanssia, kuva Reti Kokk.

Kalaa tarjolla, kuva Reti Kokk.
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SUSANNA KORPELA:

KYLÄTEATTERIN KUULUMISIA

Propagantaanäytelmän harjoitukset ovat jatkuneet
ahkerasti Mäntlahden Toivolassa, ja mainosjulisteetkin
alkavat pikkuhiljaa ilmestyä katukuvaan. Haminan
Energia saatiin jälleen mukaan yhteistyöhön ja myös
Rannantaikaa väki ry on ollut mukana tukemassa toi
mintaa ja teatterin kanssa tekemääni näyttötutkintoa.
Harjoitusten edetessä on tapahtunut yksi näyttelijän
vaihdos, sillä edellisen uuden näyttelijän jättäytyessä
pois hänen tilalleen saatiin Kotkan teatterissakin esiin
tynyt Paula Paananen. Lippuvarausten vastaanotto on
nyt alkanut, joten varaathan paikkasi ajoissa – terve
tuloa teatteriin!

Kyläteatteri Marmut esittää:

PROPAGANTAA

Näytelmä kertoo, miten mäntlahtelaiset toimivat eri
aikoina Isänmaan ja kodin turvaksi ja miten he selviy
tyivät Itsenäisyytemme aikana esiin tulleista poik
keuksellisista oloista ja tilanteista.

Kohtaukset perustuvat tositapahtumiin.

ESITYSAJAT MÄNTLAHDEN TOIVOLASSA:

Ensiilta pe 27.7.2018 klo 18:00
la 28.7.2018 klo 18:00
su 29.7.2018 klo 18:00

LA 11.8.2018 KLO 14 KUORSALON SEURANTALO

Liput 10 euroa

Paikkavaraukset: Susanna Korpela,
p: 044  30 39 369,
email: suskukoo83@gmail.com

Kiireellisestä puhelusta päätellen Gerstin Mielikäisellä (An
naMari Suortti) taitaa olla jokin hätänä.

Paula Paananen (vas.) tutustumassa uuteen rooliinsa Marjatta Korpelan ja Marja Taarin kanssa.



Perinteiset puutalkoot Mustanmaan
saaressa keräsi hienosta säästä
johtuen runsaasti porukkaa ,sauna

ja makkara maistui homman jäl
keen !!
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JALLO MALMI:

MUSTAMAAN TALKOOT

Ajan hengen mukaista rekvisiittaa
saatiin lainattua Haminan teatterilta.
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AJONEUVOJEN PESU JA HUOLTO
Juho Olli, 040 588 2203

AURAUS, MAANSIIRTO, ym.
Martti Tamminen puh. 0400 464 170, auraukset,
koneurakointi, kylätalkkari
Aimo Jaakkola, puh. 0400 548 588, auraukset,
maanrakennustyöt, sirkkelisahaus, teiden kunnos
sapito
Teemu Kuokka puh. 040 748 5651
Jorma Kyötikki, puh. 040 594 7472, kaivinkone
ja traktorityöt
V. Takala & Kumpp. puh. 0400 256 906, kaivuu
työt, ruoppaukset

KAUPAT, KIOSKIT JA BAARIT
Sale, puh. 010 76 34 791, avoinna mala 821, su
1119
Klamilan Kujansuu Oy, puh. 05355 1506 (huol
toasema, kahvila, asiamiesposti, kalastusluvat),
avoinna klo 918
Klamilan Kylätupa Ronkuli, puh. 05357 310
Farmi Kormu, puh. 040 539 7390, lampaantaljat
Sataman Baari, puh. 040 589 7962
Satamakioski, puh. 044 982 0855, Varakommon
dori Harri Kuokka 040 0179 645 , rantasaunan
vuokraus, polttoaineen myynti, kioski avoinna 4.6
31.8
Paussikioski, Mäntlahden kesäkioski puh. 0400
663637

KAMPAAMOT, KUNTOHOITO JA ULKOILU
Kampaamo Jaakkola Mirva, puh. 044 565 9375
Klamilan Veto, Ritva Takala, puh. 040 545 7029
kuntojumppa, kahvakuula, pyöräily
Kaakon Kuntohoito, puh. 040 7717 468, 040
596 4203, kuntohoitoa, hierontaa, fysioterapiaa,
lymfaterapiaa, akupunktio
Huurteiset Uimarit ry, Kylmävesiuinti, Kouki
Risto, puh. 040 539 3681

KIRJANPITO
Heli Varjakoski,Tiekunnat, yhdistykset, puh.
0500 844 547, helisvk@gmail.com

KOKOUS JA JUHLATILOJA
Häppilän VPK talo, Varjakoski Jaakko, puh.
0400 655 540
Klamilan VPK, Jaakkola Minna, puh. 0400 155
101
Kylätupa Ronkuli, puh. 053573103

Seurantalo Toivola, Mäntlahti, Jouko Sahala
puh. 0500 554 520
Sydänkylän VPK:n talo, T. Peltola puh. 0400
650 470, M. Pekkola puh. 040 583 3628
Vetoosaston hiihtomaja ja mäkimaja, Varja
koski Heli, puh. 0500 844 547
Klamilan Martat, Kääriä Pia, puh. 040 583 3629,
kahvinkeittimien, kahvi ja ruokaastiastojen
vuokraus, (100:lle)
Häppilän VPK, Olli Vuokko, puh. 040 831 3162,
kahvinkeittimen, astiastojen ja liinojen vuokraus

LÄHIRUOKAA
Ihalainen Eveliina, puh. 050 583 4500, hunajaa
Olli Harri, puh. 0400 750 805
Olli Tuula, puh. 0400 180 105, kananmunat, mai
to, ternimaito
Olli Matti, puh. 040 583 8751, perunaa ja var
haisperunaa
Kyötikki Jorma, Naudanlihan suoramyynti, puh.
040 594 7472
Reila J. puh. 040 522 6591, hunajaa
Ripatti Mirja, puh. 040 576 0775, leivonnaisia,
hapanvelliä
Rokka Anna Puh. 050 544 0624 anna.rok
ka@hotmail.fi lampaanlihaa
Talsi Elina, puh. 040 516 1534, hapanvelliä
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880, mansikkaa
Yrjönen Anton puh. 040 577 4507, Yrjönen Jon
na puh. 040 561 5874 lampaan ja karitsan lihaa,
kananmunia

MAJOITUS JA VUOKRAHUVILAT
Hiihto ja mäkimaja, Varjakoski Heli, puh. 0500
844 547
Merimaja Oy, Pyötsaarentie 230 49840 Mäntlahti
puh.+35850 340 2831 merimaja@kymp.net
Merimökit, (2 mökkiä) puh. 040 836 6078,
www.merimokit@gmail.com
Niemistön Lomamökit, (2 mökkiä) puh. 044252
9886
Posti Pentti, puh. +358400 655 040
Suni Simo, +358400 479 857
LomaHarvaja Oy / Suortti Mikko, puh. +35840
556 5953
Parunranta Oy, puh. +35850 3250555, hanna
leena.jarvenkyla@pp.inet.fi

NUOHOUS
Sauli Tiainen, puh. 0400 303 198, soittoaika klo
78, puh. 05353 2560

PALVELUT JA AMMATINHARJOITTAJAT
MÄNTLAHDEN JA KLAMILAN SEUDULLA:
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POLTTOPUUT
Olli Harri, puh. 0400 750 805
Peltola Eero, puh 040 547 3842
Peltola Seppo, puh. 040 842 0359
Suni Pertti, puh 040 559 9449, polttopuurankaa
Tinkanen Reijo, puh. 050 575 1880

PUUTAVARAA JA SAHOJA
Ravijoen saha, puh. 040509 8272
Takala Lauri, puh. 044 920 6028, Puutavaraa,
sahattu ja höylätty
Kalevi Suni, puh. 0400 741 347, 05345 9732
sahausta, polttopuuta

RAKENNUSTYÖT, REMONTOINTI; MÖKKI
TALKKARIPALVELUT
Pintakäsittelyliike Pikantti puh. 050 583 4500,
Eveliina Ihalainen, Rakila, sisä ja ulkomaalaukset
sekä tapetoinnit.
Heikki Olli puh. 0400 943 337 heikki_olli@hot
mail.com

SÄHKÖTYÖT
Nurmelan Sähkö Ky, puh. 0500 552
219, aki.nurmela@co.inet.fi

TAKSIT
Reila Jouni, Klamila (1+6 henk.), puh. 040 522
6591

Reila Raija, Klamila (1+4), puh. 040 556 4290
Reila Mika, Klamila (1+8, pyörätuolikuljetus),
puh. 0400 540 595
Kymenlaakson taksi, puh. 0100 87227

TERVEYS, APTEEKKI
Virolahden apteekin Klamilan palvelupiste,
kylätupa Ronkuli puh. 05357 3103

VENEPAIKKOJA
Klamilan Veneilijät Ry, Harri Kuokka 040 0179
645
Sydänkylän jakokunta, Tuomo Peltola, puh.
0400 650 470
Pentti Posti, puh. 0400 655 040

VENEIDEN TALVISÄILYTYS
Laitila Jukka, puh. 0400 978 885, riitta.laiti
la@pp.inet.fi

VENEHUOLTO, LIIKKUVA VENEPALVELU
Southeast Boat Service, Henri Hanski Puh. 040
772 9895 www.seboatservice.fi info@seboatser
vice.fi

RISTEILYT SUOMENLAHDELLA
East Island Oy, puh. +35850 342 6767

Tonttu on hukannut kahvan ja etsii sitä patapuistosta.
The elf has lost the handle and looks for it from the patio.



RANNANTAIKAA... Numero 2 2018 KESAKUU Sivu nro 28

TUOMO PELTOLA:

RANNALTA ONKIMINEN JA
HEITTOKALASTUS

Tänä keväänä on ollut kaksi soitta
jaa, jotka ovat tiedustelleet mistä
Klamilan seudulla voi onkia ja vir
velöidä rannalta. Kalastuslain muu
toksen aikoihin osakaskunnassa ol
tiin tyytymättömiä yleiskalastusoi
keuden laajentamiseen yksityisve
sillä. Tämän johdosta linjasimme,
että osakaskunnan alueet ovat pää
sääntöisesti vain osakkaiden käy
tössä. Päätin selvittää asian, soitin
ja kysyin kalatalouden keskusliiton
lakimieheltä, mistä voi onkia ja ran
nalta kalastaa.

Nykytulkinnan mukaan jokamiehe
noikeuksissa onkiminen rinnaste
taan marjastamiseen ja sienestämi
seen, joten sitä on sallittua tehdä
alueen omistajaa häiritsemättä.
Rannassa oleva laituri on yksityiso
maisuutta, joten sen käyttö ei ole
sallittua jokamiehenoikeuksilla,
vaan pitää saada lupa laiturin omis
tajalta. Kenenkään asumuksen tai
lomaasunnon pihapiiriin ei saa
mennä ongelle, eikä onkija saa ai
heuttaa häiriötä.

SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN YH
TEISOMISTUKSESSA OLEVAT ALU
EET:

1. Jokniemi
 venerantaa noin 100 metriä, loput
turaa
 kulku Turatie 7 kautta, oma tie.
 osakaskunta on vuokrannut noin
20 kappaletta kolmemetrisiä vene
paikkoja
 vapaita välejä, sekä rakentamaton
niemenkärki, josta voi kalastaa.
 Laiturit yksityisiä

 tilaa osakkaiden autoille

2. Jokniemi, hiihtomajan puoli
 läjitettyjä kaivumaita
 ei tieyhteyttä

3. Salniemi lounaisranta
 rantaa noin 160 metriä
 venepaikkojen vuokrausmahdolli
suus
 osakkaille ei ole autopaikkoja, ei
kä tieyhteyttä rannalle
 tienkäyttö ja korvaukset sopimatta
tien omistavan Virolahden kunnan
kanssa

4. Kunnan omistaman Hietakaulan
uimarannan kohdalla kaikki kalas
tus on kielletty

5. Laivakallio
 osakaskunnan omistama Isossa
jaossa 1859 taloille 110 yhteiseksi
jätetty alue
 rantaviivaa noin 430 metriä
 osakaskunta on vuokrannut noin
20 kappaletta neljämetrisiä vene
paikkoja
 tiemaksut venepaikoista osakas
kunta maksaa Pärnäsentielle
 vesipisteen vuosimaksi 30 eu
roa/vuosi
 laiturit ja rantaaitat yksityisiä
 tilaa osakkaiden autoille

6. Kutuluoto
 osakaskunnan omistama
 osakkaiden käytössä
 rantaa noin 100 metriä

7. Kuusniemenluoto
 ei tieyhteyttä

 rantaa noin 150 metriä
 osakaskunnan omistama
 osakkaiden käytössä

8. Vepsunkaulanne
 puuton karikkoinen kaulanne
 jonkinlaista naturaaluetta
 osakkaiden käytössä

VIROLAHDEN KUNNAN VAPAAT
ALUEET YLEISKALASTUKSEEN,
OMA ARVIO.

9. Salniemen kärki
 rantaa noin 100 metriä
 parkkipaikasta ja tienkäytöstä
päättää kunta
 Salniemi kokonaisuutena soveltuu
hyvin rannalta kalastamiseen, lähel
lä ei ole asutusta, eikä vapaaajan
asuntoja.
 Kaakon Koukun Ahti Meriläinen
kysyi lupaa järjestää Salniemessä
Salakan rannalta onkimiskisan.
Vastasin myönteisesti. Harmittaa
vain, kun en Ahdilta kysynyt, kuin
ka hän valmistaa ongitut salakat
ruuaksi.

10. Lantviikki
 noin 100 metriä vapaata rantaa
 asukkaiden käytössä
 kulkuyhteys ja parkkipaikka
 uudessa kaavassa suunniteltu osa
alueesta uuden asuinalueen vene
valkamaalueeksi
 yleisen onkilaiturin paikka?

11. Aallonmurtajan ulkopuoli ja
parkkipaikan edusta
 tieyhteys ja paikoitus kunnossa

12. Kunnan omistama alue
 käyttöoikeusrasitteet myyty vain
läheisten omakotitonttien omistajil
le

13. Kelvikin venevalkama
 rasitteisiin perustuva käyttöoikeus
75 tilalla
 valkamakunta päättää alueen käy
töstä
 ei ole yleinen ranta

8.
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KALASTUSPÄIVÄ
Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin 16. päivänä
toukokuuta. Osakaskunnan vuosikokous myönsi 1000
euron määrärahan kalastuspäivään ja kalabongauski
saan osallistumiseen. Edellisessä lehdessä oli juttua
suunnitelmasta. Ensin minulle vastasi Klamilan koulun
vanhempainyhdistys, ettei osallistu kalastuspäivään.

Tämän jälkeen 21.3. vastasi opettaja: ”Meillä ei valitet
tavasti ole enää toukokuussa aikaa tai resursseja ottaa
kalastuspäivää kouluaikana, mutta mikäli se halutaan

pitää koulupäivän jälkeen tai viikonloppuna, tiedotam
me asiasta oppilaille ja rohkaisemme heitä mukaan".

Kyllä tuntuu nykyisin olevan tiukka ohjelma jo alaas
teella, kun ei muutamaksi tunniksi kerkiä kalapyydyk
siä kokemaan ja kalasatamassa käymään. Näin keven
nyksenä voisin todeta, että jos järjestettäisiin kalastus
päivä yli 50vuotiaille, niin osallistujia todennäköisesti
löytyisi ja määräraha tulisi hyvin käytettyä.

1. 2.

9.

3. 4.

5.

10.

11.

12.

13.

7.

6.

Kartaan merkitty summittaisesti vaakaviivoilla Osakaskunnan alueet ja kunnan alueet ruudukolla.
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TUOMO PELTOLA:

KALASTUSOHJEET

Postista saapui metsähallituksen
Suomu niminen lehti, joka lähete
tään jokaiselle kalastonhoitomak
sun vuodeksi maksaneelle. Toimi
tuskuntaan kuuluu edustus ministe
riöstä, metsähallituksesta, ELYkes
kuksesta, luonnovarakeskuksesta
ja kalatalouden keskusliitosta. Leh
teä voi pitää virallisena tulkintana
nykyisestä kalastuslaista.

Sydänkylässä on väylää ja muuta
runsaasti liikennöityä vesialuetta,
jolloin pyydys on merkittävä yli 1,2
metriä korkeilla lipuilla. Vesiliiken
nealueita ei ole laissa eikä asetuk
sessa sen kummemmin määritelty.
Vuosikokouksessa päätettiin, että
pyydykset merkitään kalastuslain
mukaisesti. Eli jokainen kalastaja
saa käyttää omaa harkintaa. Osa
kaskunta on päättänyt aiemmin, et
tä verkot tulee merkitä molemmista
päistään samanlaisilla yli 40 senttiä
korkeilla vidoilla. Katiskalle riittää
yli 15 senttiä korkea koho. Itse käy
tän pääsääntöisesti ohjeen merkit
seminen muilla vesillä mukaisia vi
toja.

Tulkitsen uutta ohjetta niin, että
muilla vesillä kalastettaessa rannas
sa alle 1,5 syvyydessä oleva pyydys
ei tarvitse kuin vähintään 40 senttiä
korkean vidan. Tämä tulkinta mah
dollistaisi taimenen rantapyynnin ja
tulen esittämään ensi vuonna tai
menen istuttamisen uudelleen aloit
tamista. Koko Virolahti lopetti tai
menen istutamisen, kun kyseinen
älytön säädös tuli voimaan. Miksi
istuttaisimme, jos emme itse voi nii
tä laillisesti kerran pyytää. Itäisen
Suomenlahden taimenkannat ovat
romahtaneet, kun verkkokalastajat
ovat lopettaneet istutukset.

Särkikalastuksen hoitokalastushan
ke ei toteutunut tänä vuonna Viro
lahdella, kun Virojoen suiston osa
kaskunnat eivät antaneet hoitoka
lastusrysille lupia. ELYkeskus antoi
poikkeusluvan hoitokalastaa rysillä

jokisuualuella sinne kutemaan
nousevia särkikaloja. Murtoveteen
nousevia särkikalojen pyynti on to
dellista täsmäpyyntiä.

Suomen vapaaajan kalastajien kes
kusjärjestö vastusti särkikalojen
hoitokalastusta Virojoesta,
KHO:2018:50 ratkaisu valitusoikeu
desta koskien poikkeuslupaa kalas
taa jokisuualueella. Vapaaajanka
lastusjärjestöt olivat valittaneet ELY
keskuksen myöntämästä poikkeus
luvasta, jolla oli myönnetty lupa ka
lastaa rysällä vaelluskalavesistön
suualueella meressä. KHO päätyi
siihen, että järjestöillä on kalastsu
laissa annettu muunlaisia vaikutta
mismahdollisuuksia mm. kalatalou
salueiden ja kalatalouden yhteistyö
ryhmien jäseninä eikä päätöksen
ympäristövaikutuksetkaan edellyt
täneet valitusoikeuden laajnetavaa
tulkintaa. Järjestöillä ei näistä syis
tä ollut valitusoikeutta.
Hyviä päätöksiä, Suomi tervehtyy.

Vita liikennöidyllä vesialueella. Pintaverkon vita.

Vita min 40 cm ja koho min 15 cm.

Suomu lehti: Pyydysten merkintään
voi käyttää kohoa tai lippusalkoa.
Rapumertaan riittä 5 cm pinnan
yläpuolelle ulottuva koho.

Suomu lehti: Vesialueet jaotellaan kalastusasetuksessa vesiliikenteen käyttämiin
alueisiin ja muihin alueisiin. Vesiliikennealueella alle 1,5 m:n syvyydessä oleva
pyydys merkitään tuplalipulla.
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SYDÄNKYLÄN OSAKASKUNNAN

TIEDOTE KALASTAJILLE 2018



KLAMILAN KIRKOSSA
MESSUT
17.6. klo 10

8.7. klo 10

22.7. klo 10

19.8. klo 10

Klamilan kirkon kerhotiloissa kahvio – basaari on
avoinna juhannuksen jälkeisestä tiistaista viisi viikkoa
arkiiltapäivisin. Avauspäivänä arpajaiset, – hyviä
voittoja!

Basaariin otetaan hyväkuntoista tavaraa vastaan, ei
kuitenkaan vaatteita, kenkiä eikä vanhoja kirjoja.
Tervetuloa kahville ja löytöjä tekemään!

Lisäksi Klamilan kirkossa Kaakon kamarimusiikin
konsertti keskiviikkona 4.7. klo 19 sekä lauantaina
7.7. klo 13

RANNANTAIKAA... Numero 2 2018 KESAKUU

KYLÄTUPA RONKULIN KESÄ

Avoinna tiistaista perjantaihin klo 1017.
Suljettu la, su ja ma.

puhelin: 05 357 3103
email: klamilanseutu@pp.inet.fi

KESÄN TAPAHTUMAT
MÄNTLAHTI  KLAMILA

8.6.17.8. klo 18, Kesätori, Klamila

8.6. klo 14 Harri Jääskeläisen muistonäyttelyn ava
jaiset, Paussikioski
9.6. klo 10 Avoimet kylät, Paussikioski, Klamilan
kalasatama

Kaakon kamarimusiikki:
4.7. klo 18.15 Taiteilijatapaaminen ja illan konsertin
esittely, Klamilan kirkon pihamaa
4.7. klo 19 Kesäillan tummaa taikaa, Klamilan kirk
ko
7.7. klo 1117 Meri yhdistää, Konserttiristeily Tam
mioon Klamilan satamasta
7.7. klo 13 Ystävyydelle, Klamilan kirkko

6.7. klo 18 Fish& Soul etkot, Sataman baari, Klami
la
7.7. klo 1901 Fish&Soul, Klamilan kalasatama
7.8.7 klo 10 Sepramarkkinat, Klamilan kalasata
ma

Kyläteatteri Marmut:
27.7. klo 18 Propagantaa Toivolassa
28.7. klo 18 Propagantaa Toivolassa
29.7. klo 18 Propagantaa Toivolassa
11.8. klo 14 Propagantaa Kuorsalon seurantalo

KUORSALO

HAUTUUMAAJUHLA
maanantai 4.6.2018 klo 11.00
VANHANKYLÄN MAISEMANHOITOTALKOOT
lauantai 9.6.2018 klo 10.00 + talkootarjoilu talolla
JUTTUTUPA ”KUORSALO TALVIAIKAAN”
lauantai 30.6.2018 klo 14.00  16.00 Seurantalo
SEURANTALON + YMPÄRISTÖN SIIVOUS
torstai 5.7.2018 klo 10.00 + kahvitarjoilu
KESÄJUHLA
lauantai 7.7.2018 klo 13.00 + iltatanssit
KLAMISEURA VIERAILEE KUORSALOSSA
lauantaina 21.7.2018 klo 12>
KESÄPUBI SEURANTALOLLA
lauantai 21.7.2018 klo 20:00 – 00:00
VANHANKYLÄN 2. NIITTO
keskiviikko 25.7.2018 klo 10.00 + talkootarjoilu
MÄNTLAHDEN KYLÄTEATTERI MARMUT
lauantai 11.8.2018 klo 14.00 Seurantalo
WOXIWEIKOT
lauantai 11.8.2018 klo 20.00 Seurantalo
SYYSKOKOUS
sunnuntai 12.8.2018 klo 12.00 Seurantalo
HAUTUUMAAN RAIVAUSTALKOOT
lauantai 1.9.2018 klo 10.00
HIRVIPEIJAISET
päivämäärä avoin klo 17.00 Seurantalo

Tiedot kuorsalo seuran sivulta: www.kuorsalo.fi

Kesäkuussa laajennamme aukioloaikojamme ja
olemme keskiviikkona ja torstaina avoinna

klo 1120.
8.6. alkaen avaamme myös perjantaisin jo

klo 11.


