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TOIMINTAKERTOMUS 

Toiminta-ajatus

Yhdistys Rannantaikaa väki ry on toiminut kyläkulttuuriyhdistyksenä vuodesta 2004 
keräten ja tallentaen Mäntlahden, Pyötsaaren ja Rakilan kylien historiaa sekä 
kehittänyt paikallista tiedotustoimintaa mm. julkaisemalla jäsenlehteä.

Toimintavuosi 2009

Yhdistys pystyi hyvin vastaamaan toimintavuoden 2009 tuomiin haasteisiin Ilkka 
Ahmavaara toimiessa yhdistyksen ainoana työntekijänä. Työtoiminnan mahdollisti 
Haminan kaupunki ja Väylä, joiden kanssa tehtiin edellisten vuosien tapaan hyvää 
yhteistyötä.

Kyläkulttuurilehti  Rannantaikaan levikki laajeni, kun Sydänkylän ja Järvenkylän 
Osakaskunnat painattivat ja lähetyttivät toukokuun lehden kaikille kalastusmaksun 
maksaneille, joten toukokuun lehteä painettiin 1 000 kpl. Muiden lehtiä osalta 
Sydänkylän ja Rakilan osakaskunnat osallistuivat lehden painatuskulujen 
maksamiseen edellisvuosien tapaan. Lehtiä toimitettiin edelleen 30 kpl/painos 
Kujansuun Baariin, josta Sydänkylän osakaskunnan jäsenet ovat niitä noutaneet. Lehti 
jaettiin ilmaiseksi yhdistyksen jäsenille sekä Rakilan kylän postilaatikoihin. Lehti 
ilmestyi totuttuun tapaan 4 kertaa 20-sivuisena
 
     Yhdistyksen kotisivuilla oli paljon kävijöitä ja foorumissa kävijöillä oli mahdollisuus 
seurata mm. kulttuuriheinäkuun järjestelyjä sekä esittää omia ehdotuksia ja 
kommentteja. Foorumin värjäyssivujen kävijämäärä lisääntyi huimasti.

Rantaituvalla oli työteliäs heinäkuu. Autotalli navetan päädyssä siivottiin talkoilla ja 
sinne järjestettiin tila, joka toimi eri tapahtumissa buffettina. Pihapiirissä olevan aitan 
toinen puoli siivottiin ja sinne hankittiin patjoja, peittoja ja tyynyjä. Näin saatiin 
nukkumapaikat kuudelle henkilölle. Joka viikonloppu oli tapahtumia, joissa oli 1-3 
bändiä esiintymässä sekä perjantai- että lauantai-iltana. 
      Kulttuuriheinäkuu Sodan ja rauhan rajoilla oli osa Haminan Rauhan juhlavuoden 
2009 ohjelmaa, josta tiedotettiin myös kaupungin internetsivuilla. Kuukausi aloitettiin 
perjantaina 3.7. 70-luvun diskolla, johon kävijöiden toivottiin pukeutuvan 70-luvun 
tyyliin. Seuraavana päivänä oli vuorossa Punk-iltamat, jossa esiintyi neljä bändiä. 
Seuraavana perjantaina oli vuorossa Hasse Walli Power Trio, joka esiintyi harvinaisella 
kokoonpanolla, sillä rummuissa soitti Vesa Aaltonen. Viikon päästä esiintyjät tulivat 
itärajan takaa Petroskoista ja mm. lauantaina kuultiin taidokasta kansan musiikkia 
Arto Rinteen ja Sattuman esiintyessä.
         Viimeisenä viikonloppuna oli lasten vuoro ja tapahtuma keräsikin runsaasti. 
Kulttuuriheinäkuu päättyi Johannna Kaarton huilukonserttiin.
        Kulttuurikuukauden ajatuksena on tuoda kulttuuria kuten musiikkiesityksiä, teat-
teria, taidetta jne. ihmisten lähelle ja näin houkutella niitäkin henkilöitä kulttuurin 
pariin, jotka eivät luonnostaan sinne hakeudu. Tarkoituksena on myös tarjota sekä 
paikallisille että kylillä vapaa-aikaansa viettäville mahdollisuus esiintymiseen ja 
muuhun itsensä ilmaisuun mm. taide- ja/tai käsityönäyttelyn avulla.

 



Talous

Taloudellisesti yhdistyksellä oli vaativa vuosi. Lehden painatuskulujen maksamiseen 
saatiin edellisvuosien tapaan tukea Haminan kaupungin lisäksi myös ympäröivien 
kylien kolmelta osakaskunnalta. Värjäysopasta myytiin muutama kappale samoin 
Kuudes aisti runokirjaa. Koulun Muistokirjasta otettiin uusintapainos loppuvuodesta ja 
sitä ehdittiin myydä muutama kappale.
         Tuloja vuoden 2009 toimintaan saatiin jäsenmaksuista ja Pienen 
Värjäysoppaan, Kuudes Aisti runokirjan ja postikorttien myynnistä. 
Kulttuuriheinäkuuta rahoitettiin Haminan kaupungin tuella sekä Kaakkois-Suomen 
taidetoimikunnan apurahalla. Tapahtumien pääsylipputulot käytettiin kokonaan 
esiintyjien palkkioihin ja kulukorvauksiin. Punk-iltamista ei yhdistykselle tullut kuluja, 
sillä pääsylipputulot riittivät esiintyjien matkakorvauksiin. Muita korvauksia eivt 
yhtyeet halunneet.
         Hasse Wallia oli kuuntelemassa ennätysyleisö, joten pääsylipputuloilla pystyttiin 
maksamaan illan muille esiintyjille korvaukset. Hasse Wallin esiintyminen rahoitettiin 
Haminan Rauhan juhlavuoden apurahalla. Petroskoilaiset esiintyjät olivat sen verran 
tuntemattomia, että paikalle ei saapunut kuin pari kymmentä kuulijaa, joten 
esiintyjien korvauksiin jouduttiin käyttämään yhdistyksen edellisvuosien 
ylijäämärahoja.
             Suuri merkitys yhdistyksen toiminnalle oli kaupungin yhdistykselle 
maksamalla työtoiminnan noin 200 euron kuukausittaisella tuella. 

Kymen satavuotissäätiöltä saadun apurahan turvin Rantaituvan salissa järjestettiin 
keväällä näyttämötaiteen alkeiskurssi Ninni Suntion johdolla. Kurssi onnistui hyvin ja 
se johti kyläteatteri Marmuttien perustamiseen ja kansalasiopiston teatteripiirin 
käynnistymiseen syksyllä Toivolassa. 
           Tilikauden ylijäämä 195,12 euroa käytetään ensivuoden lehtien painatukseen, 

muuhun julkaisutoimintaan ja kulttuurikuukauden rahoittamiseen

Hallinto

Hallitukseen ovat vuosikokouksen valitsimina toimintavuonna kuuluneet 
puheenjohtaja Mari Mäkelä ja jäseninä Pirkko Soranta ja Seppo Ojala. Uusi hallitus 
kokoontui kaksi kertaa.

Tuleva kehitys

Toimintavuosi loi hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle. Lehden levikki 
moninkertaistui toukokuun lehden osalta ja postitusjäsenten määrä lähes 
kaksinkertaistui. Lehteen kirjoittavien määrä pysyi ennallaan ja lehden tekeminen 
talkootyönä jatkuu.   
              Kulttuuriheinäkuu osoittautui suosituksi ja tarpeelliseksi, joten sen 
järjestämistä ja kehittämistä jatketaan tulevina vuosina. Järjestämiseen etsitään 
yhteistyökumppaneita, jotta kuukaudesta saadaan mahdollisimman monipuolinen.
       Koulun muistokirjan markkinointia tehostetaan. Kotisivuja kehitetään ja 
monipuolistetaan.
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