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RANNANPOJAT RA~AA... NUMero1 HUHTIKUU2000

TOIMmAJALTA

Rakkaat mäntlahtelaiset ihmiset,

Olen asunut Mäntlahdessa nyt reilut kaksi vuotta perheineni. Siihen kuuluvat
mieheni Oppo ja viisi lastani, jotka ovat kaikki kissoja: vanhin on Leevi,
löytöpoika, jonka ikää voidaan vain arvailla. Alpo lienee viidentoista, Kassu ehkä
kahdeksan ja Matti kuusi. Martta, Mäntlahden oma tyttö on vasta reilun puolen
vuoden vanha ja ehkä jo raskaana. Yhdet poikaset saa Martta tehdä, ja sitten
leikataan, mutta ti,edossa on siis poikasia hyviin koteihin.

Näiden kahden vuoden aikana olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että
Mäntlahti on yksi maailman parhaimmista paikoista asua. Täällä on kaunista, meri
on kaikkialla ympärillämme ja ihmiset ovat ystävällisiä ja mukavia. Kylläpä meillä
kävi hyvä tuuri, kun elämä kuljetti meidät tänne. '-'~

Kädessänne on Mäntlahden Rannanpoikien uusi lehti "Rannanpojat raikaa...".a,.
Täällä on kuulemma ilmestynyt lehti joskus aikaisemminkin ja nyt ilmestyy taas.
Lehden tarkoitus on kertoa siitä mitä Mäntlahdessa tapahtuu ja myös siitä, mitä
kyläläiset ajattelevat ja haluavat. Lehdessä tullaan myös kertomaan siitä, miten
täällä ennen asuttiinja elettiin. -

, .

Lehden toimitus toivottaa tervetulleiksi kaikki ideat lehden kehittämiseksi, jutut,
runot, pakinat, mielipiteet, piirustukset yms., jotka kertovat meistä meille.
Tehdään täs~hdessä hauska, ajatuksia herättävä ja meitä yhdistävä lehti.

Mäntlahdella, 6.,huhtikuuta 2000-"'"...".. ~"""~--.,.

Raija Moustgaard
Toimittaja
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MITAVOISAADA20 MARKALLA? TAPAHTUUKOMÄNTLAHDESSA

MITÄÄN? ~

Paljonkin, jos liittyy jäseneksi Mänt-
lahden .Rannanpoikiin. Vuosikokouk-
sessa jäsenmaksu päätettiin pitää enti-
sen suuruisena eli 20 mk/vuosi. Sen
keräävät:
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Leena Järviö, ranta
Satu Sahala,Kylänmäki
Tapani Korpela, Vanhakylä
Tarja Kallio, Rakila
Matti K~, Seppälänmäki

, .,.'

Uudet jäsenet ovat lämpimästi terve-
tulleita.
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RANNANPOJAT RA~AA... NUMero1 HUHTIKUU2000

JA MnÄ MUUTA...

Siivoustalkoot järjestetään torstaina
11.5. klo 17.30 alkaen, jolloin kokoon-
nutaan kaupalla.

Kun ilmat sallivat, istutetaan kukkia
Pyötsaarentien risteykseen ja Rakilan
tienhaaraan; aika ilmoitetaan erikseen.

Kesän aikana korjataan talkoilla Toi-
volan salin lattian eristys, tarkem-
masta ajankohdasta ilmoitetaan erik-
seen.

Vehkalahden seurakunnan maakirkko
heinäkuun lopulla, tarkempi aika sel-
viäämyöhemmin.

Kesåjuhlat
12.8.

Toivolassa lauantaina

Toivola juhlavalaistaan
päivänä 6.12.

Joulujuhla järjestetään
lauantaina 9.12.

Joululauluja lauletaan joulukuussa

itsenäisyys-

Toivolassa

Ja Uuden Vuoden vastaanotto aatto-
na 31.12.

"
KUNTO'LOS

Mäntlahtelaiset ovat kovia kävele-
, mään. Suosittujen lenkkipolkujenvar-

sille asennetaan laatikot, joiden sisällä
on vihkot kyläläisten lenkkisuorituksia
varten. Laatikkoja tulee seuraaviin
paikkoihin:
- Pyötsaaren sillan kupeeseen
- Seppälänmäen tienristeykseen
- Rakilaan kirjastoauton pysäkille

Kun lenkkeilette, merkitkää nimenne,
pvm .ja kilometrit kirjoihin, niin
voimme näyttij.ä itsellemme ja muille,
kuinka ahkerasti harrastamme
liikuntaa.

'ROSKAA,'ROSKAA,ENEMMÄN
ROSKAA,MUTTAROSKIKS.EN.

Venerannassa oleva jätteiden keräily-
piste on Rannanpoikien erityisessä
suojeluksessa. Tämä tarkoittaa, että
kunta maksaa yhdistykselle 3.000
mk/vuosi siitä, että paikka on siistin
näköinen. Tähän saakka vain muutama
jäsen on osallistunut alueen siistimi-
seen ja valvontaan. Nyt etsitään lisää
voimia, jotta urakka ei kävisi kenel-
lekään liian raskaaksi. Ilmoittautuneita.
vapaaehtoisia on jo useita, mutta lisää
tarvitaan. Otamme teihin yhteyttä.

KAUNIITJA'ROHKEAT
MÄNTLANTEEN!

Niille, joiden elämään Kauniit ja roh-
keat ei tuo riittävästi sisältöä pel-
kästään televisiosta katsottuna, on nyt
tarjolla mahdollisuus ryhtyä itse joko
kauniiksi, rohkeaksi tai molemmiksi.
Suunnitteilla on syksyksi säännöllistä
harrastustoimintaa Toivolaan, kunhan
lattia on kesällä saatu lämpimäksi.
Seuraavanlaisia harrastuksia tuli esille:
naisten Ga mikseipä miestenkin) tans-
situnnit, jumppa, savityöt, piirustus,
maalaus, teatteri jne. Tulemme kyse-
lemään kiinnostuksenne aiheita, joten
miettikääpä mitä haluaisitte harrastaa.

Saven muovailun ryhmä näyttää jo
varmalta, samoin tanssi- ja j-umppa-
ryhmät ja harrastajateatteri.
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NlÄNTLAHTINlAA)LNlALLE.
KOTISIVUTINTERNETTIIN.....-

Rannanpoikien kotisivut intemetiin o-
vat valmisteilla osoitteeseen:
http://www.saunalahtLft/erakko/rannan
poiat.html (löytyyät myös Ihmemaan
hausta parin viikon sisällä, www.fi). Ja
ehkä Toivolaan saadaan jonakin päi-
vänä tietokone nettiyhteyksineen. Siel-
lä voi sitten käydä surffailemassa ja
laskuja maksamassa, mutta se on sitten
joskus lähi- tai kaukotulevaisuudessa.

JOHTOKUNNANOSOITETIEDOT

Puheenjohtaja Jouko Sahala
Museotie 951, puh: 3459787

Sihteeri Helge Seppälä
Lokinkatu 7, 49400 Hamina
Puh: 354 9168

Rahastonhpitaja Mirja Joensuu
K~'\i0 kulO\ 13
Puh: 345 9744

Tapani Korpela
Vanhakyläntie 62, puh: 345 98 27 ja
050328 0661

I~ --< -~. --

Tarja Kallio
Maniis\kv\C\ J5, 4q~DD H~\fnIY"\~
Puh: 345 9870

Raija Moustgaard
Simonmäentie 2, puh: 345 9027 )

_\
Maija-Leena Järviö
Pyötsaarentie
Puh: 345 9888

Laila Poelman
Museotie q 1"
Puh: 345 9998

RANNANPOJAT RAJKAA..

Julkaisija: Mäntlahden Rannanpojat
Toimitus: Raija Moustgaard,
Simonmäentie 2, puh: 345 9027
Taitto: Pelastakaa Erakot Ry
Kuvitus: Satu Sahala

Ilmestyy tarvittaessa,
seuraava numero todennäkpisesti

elokuussa 2000. ~ -
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YMPÄRlVlHJTISfAASUTUSTAMÄNTLAIIDrSSAVUONNA'IHO SIJI/RINN1I(fEIN

1. Rikkinen 23. Ahmavaara
2. TIilikat 24. Ripattila
3. HämäläinenPauli 25. Larsson
4. Korjus 26. Montoset
5. Yrjönen 27. Jääskeläinen
6. Lehtonen 28. Lausi
7. SeppäIät 29. Mäkelä Juha
8. Koskela 30. RaussiVille
9. Toivola (MRP) 31. Korpela Matti
10.Mänttäri Raussi Voitto
11.Juutilainell 32. Järviö
12.YJjönenKari 33. Tuominen
13. MäkeläTerttu 34. Poelman
14.Porkat 35. Sakki,Tolsa
15. HämäläinenVeijo 36. Pönlynen
16.MäkeläKyösti Mäntynen
17.PorkkaOlli 37. Karjakin
18.Nopanen 38. AJaturkia
19.Salasta, 39. Korpela Tapani
20. Leander 40. LOIlllni
21. Ojala-Moustgaard 41. Yrjönen Reijo
22. RaussiEeva 42. Myyryläinen

43. Joensuut
44. Taari
45. Piiroinen
46. Suomalainen
47. Muurman
48. Sahalat
49. Lauri - kotiaho
50. Kaukonen

0*
KAJUANUUttJ'PIJ(JL~UA:

Rakila:
Ravi
SUIn
Vårri
Ihalaiset
Tamminen
Kallio
Pasilat
Rauma
Rantsi
Halm
Kautot

Kolhonen
SOfilllW
Baumgartner
Reiviikki:
Riihelä
Uusimåkelä
Pyötsaari:
Gustafsson
Peltola
LOnlll1i
Pilhjertat

t

HUOM!
Jos jonkun nimi puuttuu tai on kirjoitettu väärin,
virhe ei ole tahallinen.Jostiedoissa on korjattavaa,
ottakaa ystävällisesti yhteyttä toimitukseen ja asia
korjaantuu lehdenj seuraavassa numerossa

(Sivu uro 1)

. .'

~ r



~ RANNANPOJATRAJKAA... NrO2 ~YY~KUU2000

( 7(JIM/77AJAL7A )
Rakkaat mäntlahtelaiset,

Hyvää syksyn alkua. Takana on vuosituhannen kesä: paistetta ja sadetta on tul-
lut nlln sopivassa suhteessa, että luonto suorastaan tyrkyttää antimiaan. Mar-
joja ja sieniä on kypsynyt enemmän kuin poimijat jaksavat metsästä kotiin kan-
taa. Pihlajat nuokkuvat marjoja, joten talvella saamme taas ihailla tilhiparvia
pihapuissa. Puutarhat ja pellot suovat satoaan. Muualla Suomessa asuvat ihmi-
set ovat va6teUeet, että kesä oli huono, mutta täällä ei totisesti ole ollut S)-ytå va-
litteluun.

Jännitystäkään ei ole puuttunut, ainakaan toimittajan elämästä. Suuntasin aurin-
koisena syys sunnuntaina matkani pitkin rantapolkua kohti Koukkuniemeä tarkoi-
tuksenani keråtä perheelleni herkullinen tattilounas. Muutama valioyksilö olikin jo
pussissa, kun metsästä Juului pak, pak, pak! Ja polulla tepasteli terhakkaana kookas
ukkometso. Minun tuurillani se tietenkin sattui olemaan muillekin mäntlahtelaisille
tuttu häirikköyksilö. Yritin olla kiinnittiimättä veijarin huomiota ja seisahduin puun-
rungon taakse katsomaan mitä tapahtuu.

Metso lähestyi määrätietoisesti ja se oli iso. Yritin kiertää runkoa niin, ettei se
olisi huomannut minua, mutta eihän lintu mikään tyhmä ollut. Se vain jatkoi lähes-
tymistään, aikomuksenaan ties mitä. Pakko oli siis muuttaa taktiikkaa ja hyppäsin
rungon takaa polulle, levitin käteni ja karjahdin pelottavasti. Normaalia lintua olisi
tietenkin viety jo kovaa toisaalle, mutta ei tätä. Se loukkaantui ärhentelystäni ja päätti
käydä hyökkäykseen. Siinä ei sienipussin heiluttelu paljon auttanut, joten pakko oli
kääntyä käpälämäkeen. Minä polkua edellä ja lintu vihaisena perässä.

Olin kauhuissanija kiljuin hädissäni, mutta siitäkös elikko vain innostui. Näinjo
itseni nokittuna ja raadeltuna, kun vielä kompastuin polulla oksaan ja kaaduin.
Onneksi metso oli jo hiukan jäänyt, joten kompuroin pystyyn ja jatkoin pakoani. -
Pääsin lopulta polulta tielle ja tietä pitkin kotiin, missä keIToin seikkailustani
kotiväelle sydämen yhä pamppaillessa. Hämmästykseni oli suuri, kun kokemani
kauhun hetket eivät herättäneetkään syvää myötätuntoa. Päinvastoin, kertomustani
seurasi iloinen nauru. Älkää nyt te kuitenkaan naurako, vaan varokaa vihaista metsoa.

Måntlahdessa, 6. syyskuuta 2000
Raija Moustgaard
Toimittaja

RANNANPOJAT RArAA...
Julkaisija: Mändahden Rannanpojat Ry
Puh.joht: Jouko Sahala

Museotie 951, puh: 3459787
Toimitus: Raija Moustgaard

Simonmäentie 2, puh: 3459027
Pelastakaa Erakot Ry
(atk: NewDeal Office 1'3)

ItMES'TWTARVITTAE.SJ'A,SlI/RAAVANUMEROVIIMEISTAANKEvÄliuA'200I
internet: http://www.saunalahti/erakkoirannanpojat.html

Taitto:

(Sivunro2)
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( MiiNTI.AIlTELAIS/ATAliilO/TAOSII, )
Lehden edellisessä numerossa luvattiin kertoa paitsi Mänt-
lahden tästä päivästä myös siitä, miten täällä ennen elettiin.

Ensimmäisinä" historioitsijoina" kertovat nyt tarinaansa Olli
ja Sanelma Joensuu Uutelan talosta (kartta nro 43.) Kallio-
kujalta Vanhassa Kylässä. Olli on 84-vuotias ja Sanelma 81,
mutta ikinuoriIta nämä pirteät kyläläiset vaikuttavat. Pyysin
heitä kertomaan ihan tavallisesta arjesta Mäntlahdessa silloin
ennen.

Joensuun suku tuli Mäntlahteen
Ravijoelta vuonna 1873 "pa-
remman elämän toivossa". Ny-
kyistä taloa on asuttu vuodesta
1958, edellinen rakennettiin jo
vuonna 1916. Uutelassa asuu
Ollin ja Sanelman lisäksi hei-
dän poikansa Markku perhei-
neen.

Kylän pääelinkeino oli maan-
viljelys. Joka talolla oli peltoa,
joka oli omin käsin suosta rai-
vattu. Talot olivat pieniä ja per-
heet suuria. Kun peltotöiltä eh-
dittiin, tehtiin metsätöitä ja ka-
lastettiin. Joka talossa oli vä-
hintään yksi lehmä maitoa an-
tamassa. Kylässä tehtiin myös
tiiliä, joista Uutelan talon ko-
mea navettakin on rakennettu
vuonna 1952. Parhaimmillaan
tiilitehtaita oli toiminnassa kol-
me. Kun tiilet oli käsityönä va-
1ettu, niitä poltettiin uunissa 12
päivää.

Halkoja kului polttamiseen 105
mattia kerralla. Ja tietysti ky-
lässä oli myös seppä ja jopa
kaksikin suutaria (nykyään ei
ole yhtäkään Karhulaa lähem-
pänä: mitä korjausta kaipaa-
ville kengille tapahtuu?). Myös
laivan rakennusta harrastettiin.

Perheet olivat suuria, joten ky-
lällä oli paljon lapsia. Ennen
kuin Mäntlahteen rakennettiin
oma koulu, käyilin kiertokou-
lua Vilniemessä saakka. Ja kä-
vellen tai hiihtäen sinne men-
tiin, ei ollut silloin koulukyy-
tejä järjestetty. Kun ei oltu kou- -
lussa lapset auttoivat talon töis-
sä: oltiin paimenena, lehmät
vietiin laitumelle ja haettiin
sieltä kotiin. Heinätöissä lapset
saivat olla apuna, kun heinä-
häkkejä poljettiin. Myös kalas-
telu kuului lasten harrastuksiin.

...JATKUU SIfI/RMVALlA SIVUllA

(Sivu mo 3)
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MÅNTLAIRELAIJ'IATA/lINtJRA I JATKUU

Ennen television valtakautta
harrastettiin säännöllisesti ur-

heilua. Joka sunnuntai oli joku
urheilutapahtuma, jos ei omas-
sa kylässä niin sitten naapuris-
sa.

Olli ja Sanelma tapasivat Ravi-
joella nuorisoseuran talon tans-
seissa. Seurustelu alkoi ennen

sotia ja sodan jälkeen Olli haki
Sanelman Ravijoelta hevosella
ja toi vaimokseen. II Sieltä
Virolahdeltahan tänne Mänt-
lahteen niitä työjuhtia haet-
tiin", kertoo Sanelma.

Silloin oli yleisesti tapana tuo-
da miniä taloon, jossa nuorelle
parille sitten annettiin oma
kammari. Niin saivat Olli ja
Sanelmakin kammarinsa Uute-
lassa, mutta muuten elettiin yh-
teistaloudessa, johon kuuluivat
anoppi, Ollin veli vaimoineen
sekä Ollin sisko. Sisko oli
emäntänä, joka hoiti keittiö-
huushollin, miniät tekivät
navetta- ja peltotöitä ja anoppi
leipoi ja auttoi muissakin töissä
parhaansa mukaan. "Pääasiassa
siinä hyvin toimeen tultiin"
sanoo Sanelma ja antaa ym-
märtää, että jos jotakin kränää
olikin, niin aina asioista sovit-
tiin. !vlutta kyllä Sanelma usein
kävi myös Ravijoella äitiä ta-
paamassa.

Väkeä oli kylässä paljon. Tark-
koja lukuja ei muistu mieleen,
mutta kun upseerikylässä ja Py-
ötsaaressakin oli vakituista asu-
tusta, niin parhaana aikana kyl-
ässä oli kaksikin kauppaa: Ra-
ussin kauppa (34), jossa oli my-
ös posti sekä myöhemmin pe-
rustettu osuuskauppa Ympyrä,
joka ensin oli vuokralla Mäke-
län talon päädyssä ja toimi
sittemmin omassa rakennukses-
saan (jossa nykyisin asustavat
Montoset, 26).

Toivola oli kylän virkistyselä-
män keskus. Rannanpojat järjes-
tivät urheilukilpailujen lisäksi
säännöllisesti iltamia, näytehnä-
seurueet kävivät kiertueilla. My-
ös Martat kokoontuivat viikot-
tain Toivolassa: laulettiin. luett--'
iin ja harrastettiin.

Vilkasta oli siis elämä ennen ja
nyt Olli ja Sanelma katselevat
haikeina kylän tyhjenemistä.
Vain kahdessa talossa viljellään
enää maata ja niissäkin vain si-
vutoimisesti. Useat talot seiso-
vat tyhjillään ja rapistuvat. Uu-
disasukkaat eli maallemuuttajat
Olli ja Sanelma toivottavat läm-
pimästi tervetulleiksi. ilOn mu-
kavaa, jos kylään tulee uusia ih-
misiä. sillä tavoin kylä pysyy
hengissä". He toivovat myös ky-
lästä lähteneiden pitävän yhteyt-
tä entiseen kotikontuun.

(Sivu nro 4)
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!J(~j,äiuhtat
Elokuussa jäljestettiin Toivolassa jo perinteeksi muodostunut kesäjuWa. Sää suosi
tapahtumaa ja juWassa oli runsaasti ohjelmaa. Ensimmäistä kertaa käytiin tiukka
Mäntlahti-triatWon lajeina heinäseipään teko, saunavastan valmistus ja puujaloilla
kävely. Silnlinnäkijöiden mukaan suoritukset olivat vähintäänkin mieleenpainuvia.
Erityistä ihastusta herätti Hennan Poelmanin taituroima omaperäinen saunavasta;
sellaista ei ole ennen nähty näillä mam.

Juhlassa esiintyi myös kylän oma taiteilija Tatu Korpela laulaen tuttuja ja uusia
ralleja. Laila Poelman kertoi indonesialaisesta hääperinteistä ja elävöitti kertomusta
aidoilla indonesialaisilla nukeilla. - Lisäksi pelattiin jo tutuiksi käyneitä uhkapelejä:
tikan- ja markanheittoa, josta viimeksi mainitussa meidän perheemme kunnostautui
ja puoliso kantoi kotiin reilun kourallisen kolikoita.

Tapahtuman kruunasi arpajaiset, jossa päävoittona oli ylellinen
hotelliviikonloppu. Onnetar suosi Korpelan perhettä, jota voimm.e yhteisvoimin
kadehtia.

q:>~~h~uutil,ia:

. Elokuun lopulla Salaston Eeva ja Rane juhlivat upeassa auringonpaisteessa 30-
vuotistayhteistä taivaltaan.Onnea!

. Ainakin yksi kylän susipareista on laillistanut suhteensa kun Seppo Ojala ja
tämän lehden toimittaja vihittlin avioliittoon heinäkuussa Simontopissa. Juhlan
humu kaikui yli kylän. Sahalan Satu kertoi, että hän luuli juhlien loppu@van noin
yhdentoista aikaan illalla, kun yhtäkkiä tuli hiljaista eikä musiikki enää kaikunut
Sahalaan saakka. No, se oli vain pakollinen keskeytys, kun yksi kovaääniskaappi
syttyi tuleen. Sammutus kävi sutjakkaan ja juhla jatkui aamuun asti.

( HARRAS7IJSMAHDDLLISUU/(SIA )
lisää kuntoa Mäntlahteen. Miehillekin avoin naisten jumppa alkaa Toivolassa
18.9. klo 18 ja jatkuu maanantaisin. Vetäjänä toimii Jutta Kuoppala Haminasta.
Osallistumismaksu on 80 mk syyskaudelta, jätjestäjänä Haminan kansalaisopisto.
Kaikki liikunnasta ja kuntonsa kohottamisesta kiinnostuneet, tervetuloa ujostele-
matta mukaan.

Myös harrastaiateatteritoiminta käynnistyy Mäntlahdessa. Kaikki näyt-
telemisestä, laulamisesta, lausumisesta, tanssimisesta ja itsensä ilmaisemisesta
kiinnostuneet kutsutaan suunnittelemaan toimintaa Toivolaan maanantaina 25.9.
klo 19.00 heti jumpan jälkeen. Toiminnan tavoitteena voisi olla vaikkapa ohjelman
valmistaminen joulu- tai uuden vuoden juhlaan. Tåssä toiminnassa kenenkään
lahjat eivät ole liian vaatimattomat, joten kaikkien niiden, jotka haluavat
hauskuuttaa itseään ja muita, kannattaa ehdottomasti tulla mukaan.

(Sivumo 5)
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PAITOJA,PAITOJA

Yöpaita, työpaita, lahjapaita, juhlapaita..
I

I eli Mäntlahden Rannanpoikien T-paita
taas saatavilla.

Paita on korkealaatuista, muotonsa
säilyttävää puuvillaa,

koot S - XXL, hinta 95 mk.

Myynti: Jouko Sahala, puh: 345 9787.

( )MUU7AHUOMIONARVOIDA

'tr Kuntokirjanpidon mukaan patikkakilometr-
ejä on kertynyt jo useita satoja. Epävirallista mes-
taruutta pitää hallussaan Suomalaisen pariskunta
reippaine koirineen. Otetaan me muut mallia.

'tr Jätteiden keruupiste on yhteisen hoidon
ansiosta pysynyt jokseenkin siistinä. Kiitokset kai-
kille hommassa mukanaoleville.

( )M/rLI'P''''

Ennen kuin Pyötsaarentie päällystettiin oli
tienhaarassa nopeusrajoitusmerkki 30 km/t. Sen
ansiosta (7) tiellä ajeltiin yleensä korkeintaan 60
kilometrin nopeudella, joka sekin oli aikamoista
haipakkaa kapealla kyläraitilla. Kun tie sitten
päällystettiin, nostettiin nopeusrajoitusta jostakin
syystä ja se on nyt 50 kmjt. Minne mahtaa tietä
huristavilla olla niin kova kiire, että nyt painellaan
keskellä kylää lähemmäs 100 km/t? Voitaisiinko
30 km/t rajoitusmerkki palauttaa tien poskeen,
jotta nopeudet tippuisi vat kohtuulliselle tasolle.
Vai pitääkö odottaa, että ensin joku jalankulkija,
pyöräilijä, lenkkeilijä tai kotieläin loukkaantuu tai
pääsee hengestään ja vasta sitten tehdään jotakin.

Kyselee
SeppoOjala, Simonmåentie2, jolla on esteetön näkö-
alapaikka tielle oman keittiön ikkunasta

~YY~K\J\J2000

Elokuu 2000

"Museotie,ai
Kuninkaantie

Haminasta Mänt-
lahteen 1'ie

mäkinen ja mutkikas
tien.,ieri kesällä

kukikas
tal,ella jäinen ja

liukas

Ihme on ----
pahempaa ei ole

sattunut
joku 1'ainjoskus

ojaanjuuttunut
,aikka moni ajaa

jopa sataa
ai1'anvääriili

ajorataa

Vähä,äkisesså
kylässåmme

uutta on tapahtunut
ihmisiä tänne

muuttanut
rakennuksia

maalattu
kukkalaatlkoita

laitettu
oikein lehdessåkin

mainittu
kun kylässä on

juhlittu
ja kesiihäitä 1'ietetty

MII#a.jotkut
ylämäkien

ja mutkien
tai jotkut alamäkien

jälkeen
o,at

uupuneet
muuttaneet
hiljaisuuteen

toi-,otta.,asti

lempeään ikuisuuteen

Me muistelemme
Heitä

Maija Kotiaho

(Sivu nro 6)
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M"ii MIiNTU4HDESSATA'AHTUUJDULUKUUSS'" .

NAISTENJUMPPA

Toivolan lattiaremontti on valmis-
tunut ja naisten jumppa on siirtynyt
Vilniemen koulun tiloista takaisin
Toivolaan. Syyskauden viimeinen
jumppa on maanantaina 4.12. ja
kevätlukukausi alkaa maanantaina
8.1. Tervetuloa entiset ja uudet
kunnon kohottajat. ~

I1SJ:NÄlSWSPÄlVÄ~
Itsenäisyyspäivää
juhlistetaan
valaisemalla Toivola
kyläläisten ja ohikulki-
joiden silmien iloksi.

PI/(J(UJOULUJUNLA

Lauantaina 9.12. alkaen klo 18.00

vietetään perinteistä koko perheen
pikkujoulujuhlaa Toivolassa. Tuo-
kaa mukananne pikku paketti pukin-
konttiin. Luvassa paljon ohjelmaa,
joulupuuroa ja Joulupukki.

IlUN'1()/{fRJAIIP170

Vielä ehtii kirjata suorituksensa
ulkoilureittien varrelle sijoitettuihin
ruutuvihkoihin. Kaikkien kuntoi-
lijoiden kesken arvotaan pikkujou-
lujuhlassa yllätyspalkinto.

f::\
~ M'R'P-fIAnA

Mäntlahden

Rannanpoikien
laadukkaita T-

paitoja myydään
joulukuun tapah-

tumien yhteydessä
hintaan 90 mk/kpl.

Osta omasi nyt, kun
paitoja on vielä

saatavilla.

...UUDENVUODEN.,
VAS7AANtII10

sunnuntaina 31.12. alkaen klo 21.00
Toivolassa. Raketit ja virvokkeet
mukaan.

JOULUlAULUJA

lauletaan keskiviikkona 20.12. klo 19.00 Toivolassa.

->-~Yl (.

--:;;~tf.F:-
'tcJ1;{äntlahd.E-ncR annanpojal: ~kä cR annapo/at cR aikaa...

-lE-hd.E-ntoim.ltu~ totr..wttauat kaikillE-~lä!äi~iffE- c.wimiaja

iloa !ou!uuafmi~tJuihln ~kä 7.auhaffida !a nautinnoffr.~ta
:Joulun. aikaa.
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RANE SALASTON MUISTOLLE

Rane, tutustuin sinuun vajaat kolme vuotta
sitten muutettuani Mäntlahdelle. Itse asiassa
olit yksi ensimmäisistä kyläläisistä, jonka
opin tuntemaan ja se tapahtui juhlien mer-
keissä.

\'

Meillä oli oikeastaan aika paljonkin yhteistä.
Sinä olit tulokas tässä kylässä, niin kuin {"
minäkin, Helsingin seudulta tänne muut - .'n'ä
taJ?-ut.Työ~esi. teit. ar~tehdin h?~a; ~,\~

,
,t'~

mmunvanhinpOlkamopiskeleearkkitehdik- ~\ '.

si ja sinä usein annoit hänelle käytännön ~

neuvoja ja ohjeita. Ja me yhdessä kävimme
elämän korkeakoulun ylintä astetta: sairas-
tuimme molemmat tautiin, joka nöyristää
kovimmankin kundin, minä ensin ja sinä pe-
rässä. Sinä kuitenkin suoritit loppututkinnon ensin ja minä vuorostani olen
tulossa perässä.

Kyläyhteisölle annoit suurenmoisen panoksesi piirtämällä Toivolan
uudelleen. Alkuperäisiä piirustuksia ei enää löytynyt, mutta remontin
suorittamisen vuoksi oli välttämätöntä, että piirustukset olisivat
käytettävissä. Sinä annoit ammattitaitosi yhteiseksi hyväksemme, kiitos
sinulle siitä.

Rane ystävämme, sait kuolla kotonasi sunnuntaiaamuna 5 marraskuuta 2000
rakkaan vaimosi Eevan käsivarsi11e.Jäimme kaipaamaan sinua.

Raija Moustgaard
Rannanpojat Raikaa... -lehden toimittaja

Julkaisija:
Puh.joht:

RANNANPOJAT RArAA...

Toimitus:

Mäntlahden Rannanpojat Ry
Jouko Sahala
Museotie 951, puh: 3459787
Raija Moustgaard
Simonmäentie2, puh: 3459027
Pelastakaa Erakot Ry
(atk: NewDeal Office r3)

Taitto:

ILMUTYY1.vmA~L SEURMVA
NUME1ltJmAALLAZOOI

JAKELU200 DL

kotisi'fut intemetisså: http://www.saunalahti.fijerakko/rannanpojat.html
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RANNANPOJATRA~AA...

~~.,r~~

~~~~

..' I
1",_J'"

-,
,!
/l~

~J)

[e;

UUSI KEVÄT

Taas vesiltä mailta tuhannet sävelet heläii,
taas kaikki versoo ja kukkii ja elää, elää!

Soi riemuin soinnut /au/arat yltä. alta.
on läsnä ja luo nyt elämän kaikkiralta.

f

Taas luonnon rinnassa kevään unelmat herää:
jo kukat, katsohan, päh'iissä tekee terää.

Purot kuorona kohisten laulavat: lähti jo kirsi
ja lakehen taivaan kinnaa kiurun rirsi.

Ja päivä paistaa ja taivas siintäen hohtaa
ja sätehet siltoina taivaasta maahan johtaa.

Kuin kiurun virsi sielussa sävelet helää:
on ihana taivas ja maa, on ihana elää!

II

I

I

I
I
I

I

l'-
Runo: Lauri Pohjanpää, Valitut Runot (WSOY/1953), Kuva: Anita Ahmavaara (1978)
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70/MmAJAL7A

Naapurillamme on koira. Iso ja minusta
hyvin pelottava, mieheni taas ei pelkää
sitä ollenkaan. "Eihän se mitään tee"
toistelee niin mieheni kuin myös naa-
purini, koiran omistaja.

Teki tai ei, minä pelkään kuollakseni aina
kun se lähestyy minua. Ehkäpä pelkään
sen tapaa lähestyä. Se nimittäin tuntuu
aina hyökkäävän. Se tulee ryminällä,
haukkuen kohti. Tai sitten vaan omana
isona itsenään, mutta kuten jo sanottu,
jäykistyn aina kauhusta, kun näen tuon
koiran irrallaan. Jos aikomuksenani on
kulkea naapurin portin ohi, kuikuilen jo
kaukaa, josko koira on pihalla irti. Jos
on, pyydän naapuria pitämään sitä kiinni.
Jos koira on pihalla irrallaan yksin,
käännyn takaisin kotiin.

Ke:r;ran olin palailemassa kotiin kylä-
kierrokselta, kun naapuri oli koirineen
poikennut käymään. Istuskelivat pihalla
pöydän ympärillä, koira hihnassa
naapurin jaloissa, ihan rauhallisena
makailemassa. Kunnes se näki portilla
minut. Minut jäykistyneenä kauhusta,
mikä on siis tahaton reaktio, jolle en voi
mitään. Koira hermostui välittömästi ja
ryntäsi levottomana pystyyn "uhoa-
lnaan" .

rohkeasti seuraan, oven suuhun tosin,
jotta tarpeen tullen pakotie olisi
valmiina. Koira makaili taas levollisena
isäntänsä jaloissa, kunnes paikalle pur-
jehti iäkkäin viidestä kissastamme, lei-
kattu kollivanhus Leevi. Leevi on kai sen
verran elämässään kovia kokenut, että se
ei viitsi antaa muutaman koiran häiritä
elämäänsä. Useimmat vierailevat koirat
ovat Leevin ylimielisen välinpitämättö-
myyden edessä joutuneet nöyrtymään.

Leevi tuli pihan poikki, ohi koiran,
ovesta sisään ja asettui iltapäiväiseen
auringonläikkään nauttimaan olostaan,
ihan muutaman metrin päähän koirasta.
Koira menetti moisesta röyhkeydestä
hermonsa täysin. Seuraava mitä tajusin,
oli talutushihna vaakasuorassa silmieni
edessä, sen toisessa päässä Leevin perään
loikkaamalla syöksyvä koira ja toisessa
naapurimme, niin ikään vaakasuorassa ja
kovaa vauhtia menossa niln ikään Leevin
suuntaan.

Leevi pelastautui johonkin koloon ja
tilanne rauhoittui, jälleen kerran. Tai
ainakin uskoisin niin, en jäänyt enää
katsomaan vaan vetäydyin koiooni minä-
kin.

Mutta tuota koiraa siis edelleenkin pel-
kään.

TIlanne kuitenkin rauhoittui ia istuuciuin Raija Moustgaard
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llANNANPOll(ll:NVUOSIKOKOUS
I

Vuosikokous järjestettiin Toivolassa 18. I

maaliskuuta. Paikalla oli 13 yhdistyksen
Ijäsentä päätöksiä tekemässä. Tårkeimmät

seuraavassa: .

- jäsenmaksu edelleen 20 mkfvuosi, -

joka kerätään henkilökohtaisesti pankki- I

maksujen välttämiseksi. Maksuja kerää-
vät: Seppo Peltola Pyötsaaressa, Satu
Sahala Kylänmäellä ja Museotiellä, kylän
nuoret Vanhakylässä, Rakilan tytöt Raki-
lassa sekä Pertti Seppälä Seppälänmä-
essä. lisäksi on suunnitteilla jäsenkortti.

- johtokunta jatkaa lähes entisessä
kokoonpanossaan. Vanhoista jäsenistä
Maija-Leena Järviö jättäytyi pois ja hä-
nen tilalleen valittiin Mervi Värri Raki-
lasta. Kiitos lviaija-Leenalle ja tervetuloa
IvlerviUe.

Pöytäki1ja kokonaisuudessaan on nähtä-
vissä puheenjohtaja Jouko Sahalan ho-
teissa, mikä ldinnostuneille tiedoksi.

/'

( TAPAH7UMA/(ALftnrRI

* TOIVOlANTIENKUNNOSTUSTAl./{OIUA TOU-

KOKUUN LOPULLA, SEURAA ILMOITUI(SIA

I

I

* KOTInUTUVAEUUS KUÄ-llEINÄKUUSSA,
SEURAAILMOITUI(SIA

I
* MAA/(fR/(/(O TIISTAINA 10.7. KLO 19.00
;OIVOIAfSIi .

* NALrnN JUMPPA Al.I(AA TAASSYKSYLlÄ,
SEURAAILMOITU/(SIA

* ImNÄISWSPÄIVÄN VALAISTUS TOIVOLASSA
It

~

* JOULULAULUT,SEURAA ILMOITUI(SIA

* PIKKUJOULU 8.12.

* UUDENVUODENVASTAANOmJ

RIINNIINPOIKIEN
JOHTOKUNTA200'

Puheenjohtaja
Jouko Sahala, puh: 345 9787

Sihteeri
Helge Seppälä,354 9168

Rahastoili~oitaja
Mirja Joensuu, 345 9744

Talja Kallio, 345 9870
Tapani Korpela, 345 9827
Raija Moustgaard, 345 9027
Laila Poelman, 345 9998
Mervi Värri, 345 9848

ASIAA

""

Ehkä huomasittekin, että tänä vappuna ei
perinneruokapäivää jäljestetty. Syykin
on yksinkeltainen: ei ollut vellinkeittäjiä.
Jotta moiselta vastaisuudessa vältytään,
vedotaan tässä KAIKKIIN kyläläisiin:
tulkaa mukaan järjestelemään erilaisia
tapahtumia. Niiden valmistelu ja
järjestely ei ole mitenkään Rannanpoi-
kien tai sen johtokunnan yksinoikeus.
Toiminta ja tapahtumat on tarkoitettu
KAIKILLE KYLÄLÄISILLE, jote~ kun
seuraava tapahtuma lähestyy, ota rohke-
asti yhteyttä kehen tahansa johtoktmnan
jäseneen, ja sinullekin taatusti liittää
puuhaa. Näin myös turvaamme sen, että
kylällä jatkossakin tapahtuu jotakin ja
pieni porukka ei näänny erilaisen valmis-
telutaakan alle. Lämpimästi tervetuloa
kaikki te, jotka haluatte antaa jotakin
tälle meidän kauniille kylällemme.

Lämmin kiitos kaikille niille, jotka ovat
olleet viime vuoden mukana IIroskis-
ringissä". Mäntlahden jätteidenkeruupis-
te on hoidettu niin esimerkillisesti, että
siitä on ollut maininta muussakiJl' leh-
dessä, kuin tässä. Toiminta jatkuu, ja
uudet valvontavuorolistat jaetaan lälriai-
koina.

I\ANNANPOJAT I\ArKAA... Julkaisija: Mälltlahdell RmUlallpojat Ry

Puh.joht: Jouko Sahala Museotie 951, puh: 3459787
Toimitus: Raija Moustgaard SimOlmllelltie 2, puh: 345 9027
Taitto: likka Ahmavaara (atk: NewDeal Office release 3)

I!mestyy tarvittaessa, seuraava numero viimeistään s}'ksyyllä 200!
internet: http://www.saunalahti.fijerakko/rannanpojat.html
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I(UL11UURIURIHIS70RIALUSIAJA I(07ISEU1U1YÖNI(ANNAL7A
MF/lKrnlivlli I(tJH7E"1i
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1) Mäntlahden hovi:
1600-luvulla upseerien virkatalo, joka vuodesta 1743
jälkeen oli haminalaisten kauppiaiden ja säätyläisten
omistuksessa. Päärakennus on valmistunut kruunun-
vouti Anders Cajanderin aikana 1851. piha-alue on
puistorrminen.
2) Riissuo, ateljee ja asuinrakennus:
Ateljee valmistui 1947 ja asuinrakennus 1950 lu-
vulla kuvanveistäjä Sulo Mäkelälle (1896-1978).
Asuinrakennuksen on suunitellut arkkitehti Erkki
He1amaa.
3) Museotie:
Kylän halki kiemurteleva Turku-Pietari Suuri Ranta-
tie jota on kuljettu jo 1300 luvulta lähtien.
4) Lehmusmetsikkö:
Metsikön alkuperästä ei ole tietoa. Metsikkö oli noin
hehtaarin kokoinen, se sijaitsi Mäntlahden itäpuo-
lisella rannalla. Kaadettiin 1945.
5) Muistomerkki:
Mäntlallden renkaan muistomerkki (paljastus 1990)
ja KRH-miesten asemat kylässä 1940-45. Muisto-
merkki sijaitsee Reiviikin tienhaarassa.
6) Mäntlahden murros ja ahtaat 1742:
2000 ruotsalaisten sotajouk.kojen asemat valmiina
taisteluun venäläisiä vastaan. Sijaitsee n.lkm Mänt-
lalldesta Museotietä itään Syvänsillanmäen jälkeen.
Ruotsinarmeija vetäytyi laukaustakaan ampumatta ja
Mäntlalldessa alkoi Venäjän vallanaika.
7) Varhainen posti talon paikka:
(1638-1709). Talo toimi postin välivarastona. Posti
tuotiin ratsuilla postitaloon, josta seuraavat ratsut
kuljettivat seuraavaan postitaloon. Talo sijaitsi kun-
nan parkkipaikan lälleisyydessä.
S) Hiiienpoitto kuopat:
Sydänkylän suunnassa Itärannalla. Hiilenpoltto kuo-
pissa valmistettiin pajan ahjossa k.:'1ytettäviähiiliä,
sekä tervaa.
9) Mäntlahden koulu:
Koulu alettin rakentaa apteekkari Alfons Nymalnin
lalljoittamalle tonttimaalle. Koulu aloitti toimintansa
25.9.1889.
10) Seur-antalo Toivola:
Voimistelu ja Urheilu seura Rannan Poikien omis-
tama seurantalo ostettiin 1.1.1918. Talo toimi ennen

suksi ja huonekalu verstana.
11) Tanssilava:
Merisuojeluskunnan rakentama tanssilava valmistui
1937. Rannanpojat ostivat lavan sodan jälkeen. Lava
säretiin ja tuhopoltettiin 1981.
12) Pnlkkisen Paja:
Matti Pulk.kinen Mäntlallden seppä, joka oli taitava
rekien ja muiden sepän töiden tekiä. Toimi 1920
luvulta 1960 luvun puoliväliin.
13) Sadetakki tehdas:
Toimi vuonna 1935-1955. Kylän suurtyöllistäjä, jo-
ka valmisti öljykankaasta sadeasuja.
14) Kauppa
Raussin kauppa aloitti toimintansa 1914 Eevert
Raussin johtamana. Kaupan toimi...'ltaloppui 1990
luvun puolivälissä. Osuuskauppa ympyrä toimi

~

J

vuonna 21.12.1937-1948 Toivo Mäke1ältä vuokra-
tussa huoneessa. Omassa kiinteistössä toiminta alkoi
15.10.1948 Kauppa tomiinta loppui 31.12.1969
15) Veneveistämö:
Tauno Pi1hjerta veisti veneitä 1955-1980 luvulle as-
ti. Eino PiJhjerta veisti, myös veneitä.
16) Vanhat varvipaikat (laivanrakennus paikka):
Reiviikki, Rantajoensuu Länsiranta ja Itäranta, sekä
Nuotsaari. Näillä paikoilla rakennetiin kaksi ja kol-
me mastoisia kaljaaseja, sekä jallteja. Suurimmat
olivat yli 30m pit:L<-iäja 8m leveitä. Laivoja valmis-
tettiin kymmeniä. Viimeinen laiva valmistui 1932.

17) Hiekanlastaus paikat:
Santsaari ja Katajaluoto. Näistä paikoista kuljetetiin
hiekkaa lähinnä Pietariin.

18) Mäntlahden saha ja mylly, sekä pärehö,ylä:
(1920-1965) Anton Raussi sallasi puutavaraa omaan.
kylään Pyötsaareen, Kuorsaloon, Tammioon ja
Rakilaan, myös kattopäreitä meni samoihin paik-
koihin.
19) Tiilen teko ja polttopaikat:
Tiiliä on poltettu l\läntlahdessa jo pitkään hyvien sa-
vikoiden ansiosta. Toivo Mäkelä poltti tiiliä suur-
niityllä. Sipilä poltti tiiliä nuotsaarenpohjassa.
20) Katukivilouhimo Reiviikissä:
"Nupukiviä" louhittiin 1920 luvulla, kiviä vietiin
pääasiallisesti Helsinkiin Kotkaan ja Haminaan.
Louhijana oli myös mäntlalltelainen Vihtori Raussi
Seppälän mäeltä.
21) Mäntlahden Aliupseerikylä:
Rakennettiin välirauhan aikana upseerien ja aliup-
seerien asuin käyttöön.
22) Vanha myilynpaikka "murrosasemista" poh-
joiseen:
1700 luvulla jauhettiin viljaa niin sanotussa myl-
lynojassa, joka virtaa vieläkin.
23) Vanhoja urheilupaikkoja:
Mäkelänmäki, Nokkanurmikaupan luona,
Jäälilihtopaikka kylänlahdella ja Ampumarata
Nopasenmäellä (1,5km kylän keskustasta pohjoi-
seen).
24) Kansanjuhlapaikka Mäntlahden rannalla:
Juhla paikka oli kylänrannassa.
25) Isämeidänkivi:
Uhrikivi, joka siaitsee suopellon I keskellä,
lälldesuolla. kivessä olevaan kuopaan u1ITattiinvil-
jaa. --
26) Mäntlahden maakirjataiot: -
N:o 1. Puustelli tai Hovi 2. Yrjönen 3 Mänttäri 4.
Tolsa 5. Sipilä.

Jouko Sahala
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HS! ,
Tässä seuranlehdessä kun ilmoitellaan aina kaikenlaista, niin olisi tässä tiedossa!
urheilullinen päivä. Eli Seppo Peltolan opastuksella järjestämme kuntosoutua
kunnanlaiturilta. Tästä kiinnostuneita pyydetään pitämään silmät auki ja korvat
kllulolla. Tarkempaa ajankohtaa ilmoittelenune IITolppailmoituksellaII. Ja jos ja
kun tämä tämmöinen onnistuu, otamme uusinnan syksyllä!

Toivolassa pidetyn kuntopäivän osanottolistan nimien mukaan paikalla oli vain
20 henkilöä. Tietääkseni kylällä on enemmänkin väkeä, hohoi, missä ne muut
olivat?

Mutta kun paikalla olleitten silmät huomasivat kuntosoutulaitteen, pidettiin
sillä kisa (miehet Ija naiset). Palkinnot jaetaan veUijuhlassa kuudelle parhaalle.

Ja sitten huomioimme erään ehkä tärkeänkin asian: nimittäin näihin
kuntovihkoihin ei ole tullut uusia nimiä vaan samat toistuvat päivittäin. Tässä
toivottaisiin, että kaikki jotka kävelevät minne kävelevät laittaisivat sen nimen
siihen keltaisessa laatikossa olevaan vihkoon, eivätkä kävelisi ohi kuin IISaaban
Kunillgatarll.

Näitä laatikoita on yritetty laittaa sellaisten lenkkien varrelle, että jossal<Jn
kohtaa se täytyy ohittaa. Eli niitä on: Seppälänmäellä, Rakilassa ja Pyötsaaressa.

Satu Sahala

Iloisin terveisin,
kuntoilkaa!

'RANNANPOll(lfNSISÄSOUDUT
TOIVOLASSA25.3.2001

7IJLO/(SFT
.::1~~h;~~:;rlt~,. i

..~
Soutulaitteella soudettu matka 1 km

NAISET

1 Leena Sakki
II Talja Porkka
III Susanna Peltola
IV Satu Sahala
V Milja Joensuu

MIEHET

1 Vesa Tammelin
II Juha Mänttäri
III Helge Seppälä
IV Jani Sakki

5.01.3
5.12.2
5.12.8
5.22.0
5.44.8

,~

'----...

v
3.59.9
4.06.7
4.06.8
4.41.8
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IMAGINE- KUVITTELE

säv. ja san. John Lennon, suomennos Outi ja Ilkka Ahmavaara

..
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'ERVERSSI METSOAMMunU MÄNTLANDESSA

Lehtemme saaman tiedon mukaan Mäntlahden Hovin alueelle kotiutunut nuori,
perverssi urosmetso on ammuttu. Metson lempipuuhaa oli ihmisten ahdistelu,
varsinkin naisten perään se oli erikoisen perso. Metso kuuluu kanalintuihin, joten
siitä ei ole vaaraa ihmisille, niin kuin esimerkiksi sudesta. Ampujan motiivina lienee
ollutkin ennemminkin metson liha kuin lasten koulutien turvaaminen, valitettavasti.

Nuori metso oli mukava näky. Kerrankin se istui Leanderin piharakennuksen katolla
sijaitsevan tuuliviirikukon vieressä ylväänä tarkkailemassa kylän raitilla
mahdollisesti kulkevia saalisnaisia. Sen varsinaiselle reviirialueelle oli hauska
kävellä tarkkailemaan komeaa lintua, joka tuli metrin päähän "pu11istelemaan" ja
selvästi nautti, kun tarkkailija perääntyi.

Nuori metso olisi rauhoittunut, ne olisivat saaneet metson poikasia, viettäneet
varovaista metsäkanalinnun elämää jossain syvällä metsässä, eikä ketään niistä olisi
tullut ammutuksi. Olisiko niin käynyt tänä keväänä? Kuinka kauan metso olisi
pitänyt valitsemaansa reviirialuetta, sitä emme tule koskaan tietämään. Valitettavasti.

I

1

j

t

Voi vain kuvitella kuinka ylpeä se oli kun joku säikähti ja läksi juoksemaan pakoon.
Olisipa silloin osunut paikalle kaunis naarasmetso! Se olisi todennäköisesti oitis
rakastunut nuoreen uhkeaan urosmetsoon, antanut sille ja ne olisivat menneet kesäksi
naumsnn.

Harri Jääskeläinen
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RANNANPOJATRAIKA~..,
MÄNTLAHDEN KYLÄLEHTI, JULKAISIJA MÄNTLAHDEN RANNANPOJAT RY

Annika Pietolan (1961-95) lyijykynä piirros vuodelta 1977 (osasuurennos)

~

HUHTIKUU VUONNA 2002

,,'ii

Kävelen kylätietä
mietiskelen, muistelen
katselen, haistelen ja

kuuntelen
Tämähän on kevättä

valoa ja lämmintä

Ilmassa leijuu savun haju,
joku varmaan polttaa roskia
joku savustaa kalaa
merellehän mieli jo halaa,
mutta odota vielä hetki
sitten vasta turvallisesti
tehdään saareen retki
Variksetpesiä rakentaa
peipposparvia lentelee
muurahaiset ahertaa
perhoset kisailee
kärpänen ja kimalainen
talon seinällä, lämpimässä
aivan hyvässä sovussa
kauempana pihassa
skilloja ja krookuksia

sinisiä
lähempänä ojanpenkassa

leskenlehtiä
keltaisia

Joku tulee vastaan
hymyilee

hymy on kuin huhtikuista
kevättä

hymyä, valoa ja lämpöä
niitä mejokainen

tarvitsemme
niiden antamista ei
pidä kenenkään empiä
Luonto, olet taulu
kultaisissa kehyksissä
ilman sivellintä olen
Sinut maalannut
kulkiessani tällä

kylätiellä
huhtikuisesta luonnosta

taulu
Sinulle, keväinen luonto,

ylistyslaulu."

Maija Kotiaho

- --J
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PUHEENJOHT"ijN PALSTA:

Hyvät lukijamme,

edesmenneen päätoimittajan toivomuksesta
lehden toimitus jatkuu.

Seuramme vuosikokous on taas pidetty,
olisikohan 85. kerta.

Edellisen vuoden toimintakertomusta

kuunnellessa palalltui mieleen kuinka
paljon olemmekaan vuoden aikana saaneet
tapahtumia ja toimintaa aikaan. Kiitokset
siitä mukana toiminnassa olleille ja seu-
raamme muuten tukeneille. Yhteistyö-
tahojemme, Seurakunnan ja Kansalais-
opiston kanssa toivon toiminnan jatkuvan.

Reipasta talkoohenkeä peräänkuulutan näin
kesän kynnyksellä. Suunnitelmissa on kylän
yleisilmeen kohennus kevätsiivouksella ja
pienillä uudistuksilla. Seuramme talouden
kannalta tärkeää työtä tekevät ne tal-
koolaiset jotka ovat lupautuneet vuoro-
viikoin hyötispisteen siisteyden valvontaan.
Siitä kunnalta saamamme korvaus on

jäsenmaksujen ohella paras tulonlähteem-
me.

Virldstyspuolellakin on uutta luvassa.

Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet ystä-
vineen toimintaamme ja tapahtumiin mu-
kaan!

Hyvää kesää kaikille!

Jouko Sahala

TMNNAN'POIKIENJOHTOKUNTA2002

Puheenjohtaja
Jouko Sahala, puh. 345 9787

tai 0500-554520
Sihteeri

Helge Seppälä, puh. 3549168
Rahastonhoitaja

Mirja Joensuu, puh. 3459744
Tarja Kallio, puh. 3459870
Tapani Korpela, puh. 345 9827
Laila Poelman, puh. 345 9998
Seppo Peltola, puh. 355 3023
Mervi Värri, puh. 345 9848

Vesijohto suunnitelma Mäntlahteen

~

~

RANNANPOJAT RAIK.AA...

Julkaisija: Mäntlahden Rannanpojat Ry
Puh.joht: Jouko Saha la Museotie 951, puh: 345 9787
Toimitus: Jouko Sahala
Taitto: Ilkka Ahmavaara (atk: NewOeal Office release 3

!lmesiyy tarvittaessa, seuraava numero viimeistään syksyllä 2002

internet: http://www.saunalahti.fi/erakko/rannanpojat.html
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EU:n tuella alettiin rakentaa vesijohtoa ja vie-
märiä Haminanja Virojoen välille VUOllila2000,
Haja-asutusalueen asukkaille tuli mahdollisuus
saada hyvää vettä. Kunnasta kävi Timo Seppälä
ja Antero Lääti Toivolassa pitämässä tiedotus-
tilaisuuden siitä, miten vesijohtoputkeen liity-
tään. Silloin päädyttiin perustamaa yksi vesi-
osuuskunta Mäntlahti- Rakila -alueelle.

J

\ Vesijohto ja viemäd Mäntlahteen?

Mäntlahden alueen asukkailta on kyselty kiumos-
tusta liittyä kulllh'llliseen vesi ja viemäräultijärjestel-
mään. Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että pe-
rustamisvaiheessa järjestelmään tulisi liittymliän n.
40-50 kiinteistöä. Lisäksi saatujen tietojen muka.an
Puolustusvoimat olisi kiirmostunut nk. varuskunta-
alueen liitt.:tmisestä järjestelmään. Kunnalla on myös
kilimostusta rakentaa vesiposti venesataman yhtey-
teen.

Järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa on esitelty malli,
missä kyläläiset rakent.'lisivat koko järjestelmän käy-
tännössä omalla kustannuksellaan, toki julkista tukea
neljälUleksen saaden. Kunnan osuus rajoittuisi vaul
Museotien alituksen kustantamiseen ja parirl miehen
asettamiseen käyttöön kaivuutöiden ajaksi. Voima-
kasta kritiikkiä on herättänyt esitetyn mallin koht.'l,
että kunta kuitenkin perisl täydet liittymismaksut
kiinteistöittäul. Koetaan ettei Mändahtelaiset ole ta-
sa-arvoisessa asemassa muiden kuntalaisten ka.nssa.
Saavathan ka.ava-alueillla asuvat kUlw.allistekniikan

liittymism.aksuja vastaan vähintään oman tonttinsa
rajalle.

ilmeisesti t.:tmä on keskeinen syy miksi asia ei ole

edelUlyt eikä tarvittavaa OSuuskUlitaa ole syntynyt.

Laila Poelmanin aloitteesta on pienellä ryhm.<:tlläsel-
vitelty tilalmetta ja todettu, ett.:t uudessa vesihuolto-
laissa vesihuolto nähdään pikenuninkin välttämättö-
myyspalveluna kuUl kUlwallis tekniikka. lh'l. Työryh-
tUlln tounesta on nyt esitetty kunnalle mallia, jossa
kyläläisten ja kUlman yhdessä perustama osuuskun-
tamuotoinen alueellinen vesihuoltolaitos rakent.'lisi
kylälle vesi- ja viemärirunkoverkoll, johon kylän
kililteistöt liittyisivät. Laitos ostaisi kulUlalta vesi- ja
jätevesipalvelut yhden liittymis- ja mittauska.ivon
kautta ja maksaisi "liittYlnismaksuna" ko. ka.ivon
kustannukset. Tällöin lnit.:tän kullllalle ln...'lksettavia

kililteistökohtaisia liittylnismaksuja ei olisi. Laitos
hoitaisi järj estelmän yllä pidon ja vesunaksu jen peri-
lnisen 0ln...'l1h'ltoimintanaan. Kunta puolestaan myisi
veden laitokselle sellaisella hinnalla, että kun laitos
pelisi käyttäjiltä vedest...:thirwan, joka on sama kuin
kUlman kulloulenkin vesitaksa 1001laitoksen toirnin-
aan kust...'llUlUksettulisi ka.tettua.

TälHi mallilla kunnan asukkaiden tasa-arvo mfintlah-
telaisten osalt...'l,mukaan lukien pyötsaarelaiset, to-
teutusi merkittävästi pare1runin.

\Tehkalahdella ei ole aiemmin perustettua, esitetyn
mallirl muka.ista osuuskuntaa, eik...:ttät...'ikirjoitettaessa

ole tiedossa kl1lman kantaa ehdotukseen. KUlman
kaLUlanselvittvfi tvörvhm.<'itulee tiedottamaan asiasta
kyläläisille. . . -

( )RakiIassa kunnan vesi jo virtaa

Joulunpyh.inä 2000 ei Mäntlah.ti-Rakila vesiosuuskuntaa
oltu perustettu. Rakilaan päätettiin h.ankkia kunnan vesi,
heti kun se vain saataisiilL Perustettiin Sunin Haaran

Vesijohto-osuuskunta johon liittyi kuusi taloutta ja
jokainen halusi maksaa saman:"lluruisen osuusmaksun
huolimatta siitä, kuinka lähellä tai kaukana runkoputkesta
kiinteistö sijaitsi. Alkupääomaksi kukin sijoitti 6(0) mk
ja rakentaminen aloitettiin välittömästi.

Sottisen Ari ja Sunin Kalevi tutkivat maastoa käyttäen
paljon aikaa löytääkseen sopivan ja edullisen reitilL
Lopulta päädyttiin peltomaisemaa h.alkovaan reittiilL
Pääputken pituudeksi tuli 1100 m Tästä putkesta
haarautuu jokaiseen talouteen oma putki. Rikkisen Heimo
suoritti kaivamisen. Pääputki kaivettiin tammikuussa
2001. Kaivamiseen ja asentamiseen meni aikaa noin
viikko. Oli sovittu että alku pääoman loppuessa, jokainen
maksaa tarvittavan lisäsumman eli noin 2000mk. Loka-

kuussa 2001 kaikki h.alukkaat Rakilan taloudet oli liitetty
kunnan vesijoh.toon.

Rakilassa oltaan tyytyväisiä kunnan toimintaan vesijoh.toa
suunniteltaessa ja rakennettaessa. Timo Seppälältä sai ko-
ko ajan neuvoja ja kulLnan putkimiehet auttoivat tarvit-
taessa putkien liittämisessä. Seppälä teki myös hakemuk-
set EU-tue::.-ta. Tukea maksettiin osakkaille 25% vesijoh-
don rakennuskustannuksista. Kunnan perimään liittymis-
maksuun, joka oli suurin menoerä, ei ED-tukea maksettu.
Tukirahat saatiin tammikuussa 2002.

Rakilalaisten ves ihuo let ovat om. Vesi ei enää värj ää 'kyl-
pyh.uoneen kalusteita ruskeaksi. Juomavesi on kirkasta ja
h.yvää eikä se lo[)u. Vesiosuush.'1lntaan on jo liittynyt 13
taloutta. Läh.itulevaisuudessa pidetään Vesiosuuskunnan
perustamiskokous ja samalla perustetaan Rakilaan kylä-
toimikunta.
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fRANNAN'P(JI/(IEN VUOSI/(OI(OUS

vuosikokous pidettiin Toivolassa 7. huhtikuuta. Kokouksessa päätettiin seuraavaa:

- jäsenmaksu on 4 euroa/vuosi. Alle 15-vuotiailta ei maksua peritä. Jäsenmaksujen perintätavas-
ta käytiin vilkas keskustelu ja päätettiin, että jäsenmaksun voi maksaa eri tapahtumien yh-
teydessä Toivolassa tai panlddsiirtolomakkeel!a, joka jaetaan lehden mu)<ana. SyksyJlä pää-
tetään jäsenmaksujen keräys kotikäynneillä.

- johtokunta jatkaa lähes entisessä kokoonpanossa. Raija Moustgardin tilalle valittiin Seppo Pel-
tola. Jouko Sahala muisteli Raijan korvaamatonta työtä Rannanpoikien hyväksi ja Raijan muis-
toa kunnioitettiin minuutin hiljaisuudella.

- jätteidenkeruupisteen valvonta jatkuu entiseen tapaan, joskin Lupinmäen keråyspisteen lopetus
saattaa lisätä käyttöä. Valvontavuorolista on nähtävissä Jouko Saha laIla ja Hyötiksen imoitustau-
lulla.

Jokaisen kyläläisen kannattaa olla tarkkana ja ihnoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä ympä-
ristönsuojelusihteeri Tapio Glumoffille puh. 7492303 tai Jouko Sahalalle puh. 3459787.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan on nähtävissä Jouko SahalaIla.

TAPAHTUMJI/(ALENTERI

. Kansalaisopiston jumppa meneillään ja
jatkuu syksyllä, seuraa ilmoituksia

. Sisäsoutu syksyllä Peltolan Sepon
laitteilla, seuraa ilmoituksia

et Kinkerit olivatToivolassa sunnuntaina 14.
huhtikuuta

. Toivolan pihatalkoot pidettiintoukokuun
puolivälissä ti 14.5 ja ta 16.5. klo 18.00

. Kylänraitin katselmus ti 21.5 klo 18.00.

. Latotanssit Joensuun ladossa (tai
Toivolassa)mahdollisestipe 14.6. Kalle
Kurvinenja MikaArolajunailevat.

. Soututilaisuus kylänrannassa, seuraa
ilmoituksia

e Maakirkkoheinäkuussa, seuraa
ilmoituksia. Ti 23.7.2002 klo 19.00.

«'t Lohisoppa lauantaina 31. elokuuta seur-
aa ilmoituksia.

. Itsenäisyyspäivän valaistus Toivolassa

. Joululaulut Toivolassa, seuraa ilmoi-
tuksia

.. Pikkujoulu la 7.12. klo 18.00

"Uuden vuoden vastaanotto.

1.

Yöpaita, työpaita, lahjapaita,
juh lapa ita..

eli Mäntlahden Rannanpoikien T-paita
taas saatavilla.

Paita on korkealaatuista, muotonsa
säilyttävää puuvillaa,

koot S - XXL, hinta 95 mk.

Myynti: Jouko Sahala, puh: 3459787.

PIENESSÄ

KUUSISESSA
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RANNANPOJATRAIKAA..,
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MÄNTLAHDEN KYLÄLEHTI, PAINOS 200 KPL, JULKAISEE MÄNTLAHDEN RANNANPOJAT RY
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Karkea mustavalkoinen lehden taittajan tulkinta Taina Väriin viivasyoyYtys-akvatinta grafiikanlehdestä (1979)

Tässä numerossa:
- tutustumme Rakilaan
- tutustumme veden ja viemäröinnin vetoon langattomasti
- saamme tietoa hirvenkaadosta
- opimme käyttämään silmälaseja (pientä printtiä)

Seuraavassa numerossa:
- tutustumme Pyötsaareen
- opimme että Lentävä Hollantilainen oli mäntlahtelainen

18'

KESÄNTAPAHTUMISTALYHYESTI

Kesän lämpö ja kaunis sää on
hellinyt meitä kaikkia. Mäntlah-
den Rannanpojat ovat pitäneet
huolta siitä, että omassa kylässä
on ollut erilaisia tapahtumia. Toi-
volan ja kylänraitin siivoustalkoot
pidettiin alkukesästä. TaIkoovä-
keä ei muutamaa innokasta
lukuunottamatta ilmaantunut pai-
kalle, niinpä esim. Toivolan pihan
kunnostus on edelleen kesken.

Kesäkuun puolivälissä järjestet-
tiin vanhanajan latotanssit Joen-
suun Markun ladossa. Lato sii-
vottiin talkoilla; ylimääräiset tava-
rat vietiin pois ja pohja tasoitet-
tiin. Haminan Bastionista lainatul-
la levyillä saatiin aikaiseksi tasai-
nen tanssilattia. Kun lato koristel-
tiin koivunoksin ja luonnonkukin,
siitä tuli viihtyisä ja perinteinen.
Mika Arola hankki haitarinsoittaja
Kalle Kurvisen tanssien tahditta-
jaksi.

I
i

!

Sää yllätti kuitenkin järjestäjät,
muutaman viikon hellejakson jäl-
keen tuli sadepäivä. Huono sää
aiheutti heille ylimääräistä puu-
haa. Buffetti oli suojattava sateel-
ta. Onneksi Rannanpojilla oli telt-
takatos, jonka alle grilli ja myyn-
tipöytä mahtuivat. Sade ei hai-
tannut innokkaita tanssijoita; vä-
keä tuli kiitettävästi.. Tanssit on-
nistuivat yli odotusten ja jotkut
suunnittelivat tanssien järjestä-

1 mistä myös ensikesänä.
i -

Heinäkuussa oli tarkoitus järjes-
tää perheiden välinen soutukilpa-
ilu Peltolan Sepon veneellä. Ki-
sat eivät kuitenkaan kiinostaneet

j ketään, joten niitä ei järjestetty.
Mikä sitten karkoitti soutajat,

I HapanvellijuhlatVirolahdella vai
ajatus kilpailusta?

I
t

J

1

Perinteinen heinäkuun lopulla
ollut Maakirkkokaan ei jaksanut
innostaa monia.

Tulevaisuutta ajatellen järjestäjät
toivoisivat runsaampa osallistu-
mista, jotta itapahtumia yleensä
kannattaisi järjestää.

SUURET /(lnOKSET JÄ11EIDENKERUU-
PISTEESTÄHUOLEHTINEILLE!
Keräyspiste ympäristöineen .on.
pysynyt suhteellisen siistinä'

~ .hAC'--
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PUHEENJOHTAJANPALSTA

Hyvät lukijamme.

Olemme saaneet viettää helteisen, pitkän, kauniin ja kuivan kesän. Toivottavasti jokainen
on siitä nauttinut ja saanut voimia syksyn ja talven varalle, jotka vääjäämättömästi ovat
edessä. Tarmokkaina ja pirteinä tartumme harrastuksiin ja seuramme toimintaan.

il1
\II

Kylänraitti hoidettuna on ollut ilo ohikulkevien sekä kyläläisten silmille.
Hyötispisteen siisteyden kanssa on ollut pienoisia ongelmia, hyvin suoritetusta

valvonnasta huolimatta. Välillä ovat keräyspaperit lennelleet ympäri aluetta. Toisinaan
taas paikalle on raahattu sinne kuulumatonta ongelmajätettä. Onpa ohikulkijat joutuneet
pelastamaan ojanpohjalle kaadetun kukkalaatikonkin.

Toivon lisää kirjoituksia eri kylistämme (Mäntlahti - Rakila - Pyötsaari). Kertokaa
kylienne vaiherikkaasta historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Uudet kyläläiset
saavat näin arvokasta tietoa kotipaikkakuntansa monipuolisuudesta. Meidän vanhojen
kyläläisten silmät taas avautuvat tarkastelemaan kotoista ympäristöämme eri
näkökulmista. Myös valokuvat ja runot ovat tervetulleita.

Hyvää Alkavaa syksyä!

Jouko Saha la

I
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VAARALLINENRISTEYS?

I

i
Kesähelteillä on jutunjuurta isketty myös Museotien ja Pyöt-
saarentien risteyksestä, jossa vastaantulevien näköyhteys on pe-
räti olematon. Risteyksestä varoittaa liikennemerkki, tosin var-
sin kaukaa ja ehkä sen vuoksi paikalle porhallellaan kuin koko
risteys olisi jo ohitettu.

Kylänraitin puheissa on ehdotettu maalattuja tärinäraitoja,
sekä varsinkin peiliä, josta ohessa kuva.

II

11

Allekirjoittanut on myös huomannut aivan yleisesti unohdet-
tavan Museotiellä vasemmalle kaarrettaessa, että vaikka ollaan-
kin mutkassa, on tiessä yhä oikea reuna. Vasemmalle päin kaar-
tavat ikäänkuin pelkäävät putoavansa tieltä ja tulevat sitten vas-
taan keskellä tietä, jolloin vastaantulija joutuu "kyntämään"
mutkan sisäkaarteen ojanpenkkoja. Että tarkkailkaapa itseänne!

Ilkka Ahmavaara

f
! RANNANPOJATRAIKAA...
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MiiNTLAHDENVESIHUOLTO-OSUUSKUNNANTOIMINNASTA:

Osuuskunn~n tavoi!e on ~akentaa.}ai rak~nnuttaa 9s~kaille~n ( ~ntJah~~n ja .?yötsaaren asukfqUlle ja
kesäasukJfaille sekä Rakilan k~saasukkailJe ) to~va kä~ovesI Ja Jatevesihuolto mahdollisl1Illnan
edullisestI. Osuuskunnalle on valittu 6 henkinen hallitus (kts. SIvun alareuna

f!:alute~sann<?lisätietoja alu<?eJ:111~yesih~?llosta, ~ty'kää alueenne edustajan, puheenjohtajan tai
sihteerrn ( nunun ) puoleen. LIsaksI tIetoa loytyy nettislVuilta .

Lisäksi kartoitamme mahdollisia WLAN-tietoliikenneverkon käyttäjäksi halua via. WLAN on erittäin
nopea ja edullinen tietoliikenneyhteys langattomasti. Yhteys alkaa toimia Haminassa syyskuun alussa.
Lisätietoa saa minulta tai Haminan Energia Oy:ltä.

Vesihuollon rakentaminen etenee tällä hetkellä trun. avustushakemusten parissa ( kustannusarvio ym.)}
tienalituksia on tehty Museotien alitse neljään paikkaan" viemäriputkien korkokartoitus on käynnissä
Vehkalahden kunnan mittamiesten toimesta, Mäntlahaen kylän ja S~pp'älänmäen runkoputket on
toimitettu kyläämme ja niiden levitys työ alkaa elokuun viimeisellä viiRaIla. Syyskuun alussa tulee
urakoitsija upottamaan ne maahan.

~

I~

II

it

1

Olen myös rakentanut oman piha-alueenime vesihuollon elokuussa. Se käsittää käy:ttöveden ja jäteveden.
Käyttövesiliittymä liitetään kaivokopissa, viemärit kahdesta talosta viettoviemäreillä painevesi-
pumppaamon kautta painevesiviemäriin. Veden liittymäputki on 40 min putki, viettoviemärin perinteinen
110 mm putki ( 6 m kanki, kulmat, haaroitukset, tarkastusputki ja jakokaivo) ja paineviemårin 63 mm
putki 100 m ruUalta. .Lopussa kuva.

Syyskuussa tulemme pitämään myös osuuskunnan kokouksen, jossa tulemme kertomaan hankkeen
kUstannusarvion ja päättämään liittymismaksut.

Alustavien tiedustelujen perusteella lähes koko kylä on mukana hankkeessa, ja toivottavasti tämän luettua
koko kylä.

Etenkin jätevesihuolto on saanut suurta kannatusta ja lsYläläisetovat innolla ottamassa liittymiä, onhan se
koko kylän parhaaksi mm. Rantajoen ja Mäntlahden landen rehevöitymisen ja hajuhaittojen takia.

Kuivan kesän myötä monelta on vesi myös loppunut. Mäkelänmäeltä saa nyt vettä, johon voi hankkia
avaimen kunnalta tai minulta ( on vielä pari kappaletta ). Tilapäiseen tarpeeseen avaimen saa minulta,
Poelmanin Lailalta tai Korpelan Tapanilta.

Ilpo TiiUkka

(KARTASSAMUSTALLA TIET, HARMAALLA VESIJOHTOVERKOSTOJA RANTAJOKI HAAROINEEN PILKULLlSENA)

r
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JOHTOKUNTA:
~i:-Puhis: Arto Tauria, Vanhakylä,
te!: 040-5652419/040-8228257
~ic Veepee: Laila Poelman, Mänt-
lahden kylä, tel: 3459998
~icSihteerikkö: Ilpo Tiilikka, Seppä-
länmäki-Reiviikki, tel: 3459801 /
0400 552535
~;:-Jäsen: Heimo Hietala, Simonmä-
ki, te!: 040-7154543
~:cJäsen: Matti KOl'pela, Simonmä-
ki, te!: 3459813/040-7581888
~;cJäsen: Markku Kariniemi, Pyöt-

\ .;~ri. ~d: 040-5541830
\ '

KUVASSA
VASEMMALLA:

Viettoviemärin

jakokaivo ruskea
ja jätevesipump-
paamo sininen

Kuva: Ilpo Tiilikka
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( IRAK/LASTARAKILAAN

fJl{AKILANKARTANONHISTORIA"

II

It

Kahdeksan kilometrin päässä Harninasta itään
sijaitsee Rakila. Siellä on ollut asutusta jo 1400-
luvulta asti, luultavasti 2-3 taloa. Vuonna 1551
laadittiin tarkat maakirjat ja tällöin kirjattiin
silloiseen Brakilaan 3 isäntää: Lasse Mikonpoika,
Ambrosius Niilonpoika ja Sigfrid Heikinpoika
Braki. Lasse ja Ambrosius Braki muuttivat jo 1500-
luvulla Haminaan ja jäljelle jäi vain Sigfrid Brakin
viljelys. Tila pysyi Brakin suvun hallusssa. Se ei ollut
vauras, mutta pystyi vuodesta 1630 varustamaan
ratsumiehen ja hyväksyttiin näin rakuunatilaksi.

Viipurin vanhalla maantiellä, joka kulki Brakilan
maiden ohi, oli monenlaista kulkijaa, joista jotkut
häiritsivät tilan elämää. Matkaajat saattoivat
kolkutella oville jopa öisin pyytäen ruokaa ja yösijaa.
Eniten haittaa oli tiellä kUlkevista ryöstelevistä
sotilasjoukoista. Kun sotilaita alkoi tulla paljon,
Brakilan väki pakeni metsässä olevaan piilopirttiin.
Tilanteen rauhoituttua väki palasi tilalle vahinkoja
korjailemaan.

II

Ii

II

Vehkalahden siirryttyä Turun rauhassa v. 1743
Venäjän alaisuuteen asuminen Brakilassa kävi
mahdottomaksi venäläisten sotiasjoukkojen takia. He
kulkivat talossa miten tahtoivat ottaen mukaansa

tavarat ja rehut. Isännälle ei jäänyt enää sijaa omassa
talossaan. Jos hän yritti vastustaa sotilaita,
hyökkäsivät he hänen kimppunsa iskuin ja lyönnein.
Heikki Samuelinpoika kertoi siitä joutuessaan
käräjäoikeuteen vuonna 1747, koska oli hylännyt

iI

)
}

) tilansa. Hänellä ei ollut ollut muuta
mahdollisuutta kuin muuttaa Haminaan.
Brakila jäi autioksi eikä oikeus voinnut korjata
tilannetta.

Heikki Samuelinpojan jälkeen Brakilan sai
haminalainen kauppias Reinhold Böisman.
Hänen aikanaan talonpoikaistilasta tehtiin
kartano, jonka viljelyksiä hoiti neljä torpparia.
Kartanossa oli myös oma kalastaja.
Böismannin leski Elisabet Röhling möi tilan
everstinna Catherine von Tollille vuonna
1794. 1800-luvun alussa tilan oikeudet
annettiin Venäjän armeijassa palvelleelle
kenraalimajuri Argunille, joka omisti tiloja
myös Mäntlahdessa ja Myllykylän Kartanon.

Kenraalimajuri Argunilta kartano siirtyi 1800-
luvulla valtioneuvos Georg Fredrig von
Döringin haltuun. Suku lukeutui Baltian
maiden sivistyneisiin ja he käyttivät
kotikielenään saksaa. Brakilan ja Vilniemen
kartanoiden herrasväet vierailivat joka
sunnuntai toistensa luona.

,

~

Valtioneuvokselta tilan peri hänen poikansa
Aleksander. Hän oli sekä insinööri että
kenraali ja oli mukana Kronstadtin sotasataman
rakentamisessa. Hänen jälkeensä kartano siirtyi
valtioneuvos Max von Döringenin haltuun.
Hän toimi keisarinna Aleksandran

yksityissihteerinä ja rahastonhoitajana.

Suomen itsenäistyttyä von Döringenit
muuttivat takaisin Saksaan. Vuonna 1919 he
möivät Brakilan kartanon vuorineuvos Lennart
Baumgartnerille, jonka suvun hallussa se on
edelleen.
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1MKIUIN /(YLÄ

Suomi menetti vuoden 1944 vätirauhasopimuksessa
12% pinta-alastaan ja luovutetun alueen 400 000
ihmistä, joista yli puolet olivat toimineet maa-
talousammateissa, siirtyivät kanta-Suomeen etsimään
uutta asuinpaikkaa ja toimeentuloa.

Eduskunta hyväksyi vuonna 1945 uuden maan-
hankintalain. Sen mukaan pienistä maatiloista voitiin
pakkolunastaa asutus toimintaan 10 % ja suuremmista
jopa 75 %. Siirtoväellä oli etuoikeus näihin
pakkolunastettuihin maihin.

Valtio pakkolunasti asutus toimintaan myös Brakilan
kartanon maita (vajaat 100 hehtaaria), ja osalle
Säkkijärveltä tulleista karjalaisista tuli näin mah-
dollisuus hankkia itselleen oma tila. Rakilaan alettiin
rakentaa taloja ja raivata peltoja vuonna 1947. Parin
vuoden aikana tänne nousi 17 taloa. Lisäksi
Vimpasaareen, missä myös oli ollut kartanon maita,
rakennettiin kolme taloa. Kaapsaareen tuli yksi
kalastustila.

Mervi Värri

Lähteet:

Korhonen M. 1981. Vehkalahden Pitäjänhistoria 2. Kymensanomien
kirjapaino. Hamina.

Korhonen M. 1985. Vehkaleipää. Mainospaino Pigg.Hamina.

Pumila M., Marminen J. (toim.). 1968. Vehkalahden Pitäjänkirja 1.
Myllykosken kirjapaino Oy. Myllykoski.

Tarkka J., Tiina A. 1997. Itsenäinen Suomi. Otavan Kirjapaino. Keuruu.

Haastattelut: Lilja Ihalainen, 'Salme Kautto ja Inka Mukala.

d? aki!a
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Rakilan asukkaat 1950-luvun alkupuolellajolloin
kylän siirtolaisten talot olivat valilliita (Suluissa
asukkaat v.2002).

1. Brakilan kartano (Brakilan kartano)
2. Rauhia Eemilja Vilma Jokikylåstä
3. Frantsi Juho Ja Emma Muhulahdesta Lapset:
Lauri (vaimo Liisa, poika Lars), Irja
4. Kolhonen Väinö ja Irja Santajoelta Lapset:
Eelis, Pertti (Kolhonen)
5. Kaukiainen Brynolf ja Hilma Ristsatamasta
Lapset: Inka (Kouvonen)
6. Laisi Simeon ja Salilla Kaukialasta Lapset:
Hilkka,Terttu, Helka, ei asunut Rakilassa
7. Hauhia Simo, leski Santajoelta Lapset: ~o,
Uuno, - Lilja (aviomies Väinö Thalainen),Toivo,
Mattija Erkki eivät asuneet Rakilassa (Hauhia)
8. Pöntynen Eino ja Jenny Ristsatamasta La

r
set:

Erkki, Alpo, kaatui sodassa (Kattelus, Pasila
9. ThaIainen Anton ja Emma Muhulahdesta
Lapset: Alpo (vaimo Liisa, tytär Seija) -Eino, asui
Porvoossa (Soranta)
10. (Kallio, Sottinen)
11. ThaIainen Väinö ja Lilja Muhulahdesta, sekä
Anna-Mari Thaiainen, Väinö Thalaisen äiti Lapset:
Sulo, Jorma, Tapani (Ihalainen Lilja)
12. (Ihalainen Jorma)
13. ThaIainen Martti ja Aina-Sofia Muhulahdesta
Lapset: - Otto, Elma (Hanska)
14. Suni Väinö ja Helvi Ristsatamasta Lapset:
Kalevi (Suni)
15. Pöntynen Vilho ja Anna Ristsatamasta
Lapset: Aimo (Soini)
16. Ravi Eino ja Katri Santajoelta Lapset:
Jaakko, Maija ja Erkki, Antti, ToinI (Ravi)
17. Pöntynen Toivo ja Hanna Ristsatamasta
Lapset: - Raimo, Reijo (Tamminen)
18. Pöntynen Niilo ja Helmi Ristsatamasta
Lapset: Taisto (Löfman) .
19. Kautto Lempi, leski Kaukialasta Lapset:
Taito (vaimo Salme), Sulo, Elna, Eila ja Ahti.
eivät asuneet Rakilassa (Kautto Sulo)
20. (Kautto Salme)
21. (Värri)
22. (Ihalainen Tapani)
23. (Ihalainen Sulo)
24. Santapukki Eelis ja Mari Ristsatamasta
Lapset: LiIsa, Marjatta

Vimpasaari (ei kartalla)
1. Jukka Anton ja Maire Teikarsaaresta Lapset:
Hilkka, Irja, Marja-Liisa
2. Laisi Anton ja Olga Kaukialasta Lapset: Lauri
(Summan paperityöläiset)
3. Jukka Armas, Teikarsaaresta muutti kohta talon
rakennettuaan Haminaan ja Vilho ja Aura Rokka
Koiviston Humaljoelta sekä heidän lapsensa
Martti, Pentti, Maija, Antti, Seija, Sirpa ja Sirkku
muuttivat tilalle (Rokka )

Kaapsaari (ei kartalla)
1. Uski Adolf ja Aino Teikarsaaresta

~

~I
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VAROKAA
SONERADONKUORIAISTA!

Ensimmäiset epäilykset soneradonkuoriai-
sesta Suomessa tehtiin vuoden 2000 aikana,
mutta julkisuudessa siitä rohjettiin puhua
vasta kesäkuussa 2002, eikä varsinaista tie-
teellistä tutkimusta ole vielä tätä kirjoittaessa
(22. 8.2002) edes suunniteltu. Tämä johtuu
mm. siitä, että soneradonkuoriaisen tunnis-
taminen esimerkiksi tavallisesta toimitusjoh-
tajasta on vaikeata. ---

Eläintieteellisesti kuoriainen muistuttaa kolo-
radonkuoriaista siinä, että tunnistuksen vai-
keuden vuoksi todentaminen usein tapahtuu
vasta sitten kun sato on menetetty. Sonera-
donkuoriainen lisääntyy nopeasti ja tuhoaa
ennennäkemättömän tehokkaasti valtioitten
verorahoja, sen lisäksi että suuretkin yritykset
ajautuvat sen tuhojen jäljiltä helposti selvitys-
tilaan. Yleensä osakkeenomistajien ja veron-
maksajien rahat katoavat "jemma nimiseen
paikkaan".

Soneradonkuoriainen munii munansa mielel-
lään aloitteleviin ekonomisteihin jo koulun-
penkillä. Munista kehittyy melkoisen aktiivi-
sia toukkia jotka nuoren ekonomistin hah
mossa pureutuvat eri yritysten hallin-
toelimiin, joihin sitten koteloituvat kehittyäk-
seen varsinaisiksi aikuisiksi. Aikuisvaiheessa
kuoriaisen ovat jo keränneet tehokkaan sisä-
piirin, jonka turvin ne kohottavat ekonomistin
ennemmin tai myöhemmin suuren yhtiön joh-
toon, ja tällöin alkavat yhtiön varannot huveta
ennätysvauhtia tehokkaan salailun turvin.

Soneradonkuoriaisongelma on tällä hetkellä
siinä määrin maailmanlaajuinen, että se hei-
luttelee pörssikursseja aina Yhdysvaltoja
myöten, jossa sentään on ryhdytty jonkinlai-
siin toimiin valtion taholta. Mielenkiitoista

nähdä, ryhtyykö Suomen valtio ja mihin...

Ilkka Ahmavaara
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Toisaalta oli suomalaisille hyväksi kun So-
nera osti ilmat Saksasta: siellä sitä nyt tulvii
ja meillä hellettä piisaa! Sano Saku.

"'; ,

It::

KESiiRET/(1RAKINKOTKIIN.

Sunnuntaina 04.08-02 Rakilan kyläläiset oli kut-
suttu perinteiselle kesäretkelle. Kohde oli tieten-
kin Rakinkotkan kalamaja. Kutsujana Rakilan
jakokunta alias Rakilan kalastuskunta. Kokoon-
kutsujana ja retken jätjestäjänä Sulo Thalainen oli
saanut tietenkin tehtäväkseen retkieväiden, yms.
hankkimisen.

llmoitustaululla tiedotettiin hyvissäajoin, että
kaikki halukkaat pääsevät mukaan, oli omaa ve-
nettä tai ei.

Kokoontuminen oli Rakilan kylänrannassa klo
1LOO.Päivä näytti tyyneltä ja aurinkoiselta.

Väkeä rantaan oli kertynyt ja mieli retkeläisillä oli
korkealla. Thalaisen Sulo peruutteli autollaan lä-
helle venelaituria, eikä turhaan, koska eväsmäärä
oli jonkinmoinen, näin kantomatka jäi pieneksi.
Tarkastettiin, että pelastusliivit ja kaikki tar-
peellinen oli mukana. Kun kaikki oli valmista,
merimatka alkoi pienveneillä.

Kahtena aikaisempana vuonna päästiin Paak-
kisen Reijon "Koukku" veneellä, mutta Reijon ve-
ne on tänä kesänä Saimaalla. Vähän oli aallokkoa;
vaan ei paljoa. Matka meni mukavasti ja kaikki
mahtuivat hyvin veneisiin. Vastassa rannalla oli
kuusi isoa lammasta. Veneitä kiinnittäessä lam-
paat katosivat jonnekkin sisäsaareen. Mökki oli
kunnossa ja puita oli tarpeeksi vaikka viikon mak-
karanpaistoa varten.

Ohjelmassa oli kahvinkeittoa, makkaranpaistoa,
oleilua, seurustelua, virvokkeita yms. mukavaa.
Puheltiin kuulumisia kuluneelta vuodelta, saaren
naapurisovusta, kalastuksesta, metsästyksestä se-
kä kaikesta, mikä ihmisen elämiseen ja olemiseen
liittyy.

Antero Soranta järjesti pienet talkoot, kun toi
veneellään lisää polttopuita syksyn varalle. Osa
joukosta piipahti katsomassa nlin kalastajakylää.
Osa jäi mittomaan uuden kalamajan sijaintia.
Taas kahvia ja makkaraa. Puheltiin, että kyllä
saaressa tila hyvin riittää naapuruksille (näin
y~~sin).

Meitä retkeläisiä oli yhteensä 18. Kaikille
kyläläisille ei ajankohta aina käy yksiin, mutta jos
sitten ensivuonna. Päivällä oli navakkakin tuuli,
mutta iltapäivällä tuuli hellitteli. Sitten tuli retken
ikävin vaihe, eli kotiinlähtö. Sammuteltiin tulia,
lukittiin ovia, pakattiin veneitä, sitten veneet irti
rannasta ja matkaan.

"

Kotimatka meni hyvin, ilman ongelmia. Saareen
jäi vielä kuusi lammasta ja matkasta mukava
muisto talvenvaralle. Perinteinen kesäretki on tosi
hyvä juttu.

Retkeilijä Ari Sottinen

A
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JUURETKARJALASSA- KOTI
HAMINANSEUDULLA

Inka Mukala os. Kaukiainen kertoo oman pemeensä
tulosta Rakilaan. Hän on syntynyt SäkkijälVen
Ristsatamassa. Hänen perheensä toinen evakkotie v.
1944 johti Kemiön kautta Saloon. Siellä he asuivat
kaksi ja puoli vuotta, mutta eivät oikein kotiutuneet
sinne. Syynä oli sekä asuntopula että se , ettei perheen
isä Brynolf Kaukiainen saanut sieltä vakituista työtä.

Vuonna 1946 alettiin jätjestää maata
karjalaisille ja rintamiehille. Kaukiaiset olivat anoneet
joidenkin naapureiden tapaan kalastustilaa toiveena
päästä jonnekin rannikkoseudulle. Heille tatjottiin
tonttia Pappilansaaresta, mutta sitä he eivät uskaltaneet
ottaa vastaan. Pelkona oli, että sillä ei elä, jos ei joka
päivä lähde vieraan töihin. Perheen isä oli elänyt 30-
luvun laman ja pelkäsi työttömyyttä.

Helmikuun 25. päivänä vuonna 1947 hänelle
tarjottiin vähän isompaa kylmää tilaa Vehkalahden
Brakilasta. Kylmä tila tarkoitti sitä, että tilalla ei ollut
yhtään aaria valmista peltoa. Maaliskuun 3. päivänä
Brynolf Kaukiainen lähti katsomaan paikkaa. Tila oli
maantien vieressä ja siihen kuului 12,5 hehtaaria suota,
kalliota ja pusikkoa. Metsä oli kaadettu heti sodan
jälkeen, joten rakennuspuitakaan ei saataisi omasta
metsästä. Tilaan kuului yhteisranta, siis mahdollisuus
omaan laituriin ja venevalkamaan.

Ratkaisu oli tehtävä seuraavana aamuna. Hän
yÖpyi Mäntlahden kylässä miettien, mitä olisi viisainta
tehdä. He olivat jo yhden kodin rakentaneet ja raivannet
maata, joten hän tiesi millainen työmaa olisi edessä.
Hän päätti kuitenkin hyväksyä tatjotun metsä palstan ja
näin perustettiin yksi 16.000 kylmästä tilasta, jotka
sodan jälkeen tähän maahan raivattiin ja rakennettiin.

Brynolf Kaukiainen palasi Saloon ja he
odottivat rauhassa koulujen päättymistä. Inka kävi
silloin koulua Salossa. Paperisota edistyi Salostakin,
sillä jo 15.03.1947 hyväksyttiin uuden kodin
piirrustukset ja kustannusarvio. Rakennuslupa
myönnettiin 28. 04.1947. Vanhemmat muuttivat pari
viikkoa ennen koulun loppumista ja Inka jäi
vuokraemännän hoiviin. Hänen vanhempansa asettuivat
asumaan Mäntlahden Hovin sivu rakennukseen. Heitä
asui neljä perhettä samassa rakennuksessa, kaikilla oli
tarkoitus rakentaa Brakilaan. Jokaisella perheellä oli
käytössään oma huone, keittiö oli yhteinen.

Siihen aikaan rakentaminen ei ollut yksin-
kertaista. TalVittiin monenlaista ostolupaa sementtiä,
nauloja, tiiliä, lasia ym. rakennustarvikkeita ..varten.
Ostoluvat vietiin johonkin liikkeeseen ja tavaraa joutui
odottamaan pitkäänkin, sillä tavarasta oli puute ja
rakentajia paljon. Rakennuspuut he saivat ostettua
Vilniemen kartanosta.

Toiset rakensivat ensin saunan ja sen yhteyteen
pienen asunnosn ns. mökötuvan. Jos oli karjaa, oli
navetan rakentaminen pakollista ennen talven tuloa.
Brynolf Kaukiainen rakensi ensin asuinrakennuksen.
Heillä oli sellainen työnjako, että perheen äiti Hilma
hankki rakennustarvikkeet. Hän oli vienyt sementin
osto luvat Mäntlahden Raussin kauppaan ja kävikin niin,
että he saivat ensimmäiseksi sementin ja pääsivät
ensimmäisinä rakentamaan.

Samoin kuin rakennustalVikkeista, myös
työka!uista oli pulaa. Kunnan varastosta sai lainata mm.

rautakangen. Heillä oli oma tahko, joka oli ahkerassa
käytössä. Työkalut teroitettiin porukalla. Useimmat
rakensivat oman talonsa itse ja monet rakensivat
ensimmäistä taloa. Samalla kun veivattiin vuorotellen
tahkoa, ratkottiin käytännön ongelmia. Näin päästiin
toinen toistaan auttaen eteenpäin.

Inka oli tullut hyvin vastahakoisesti
Mäntlahteen. Hän oli 15-vuotias, edessä taas uusi koulu
ja uudet ystävät. Hän ihastui ikihyväksi Mäntlahden
luonnon kauneuteen ja kylän tytöt sanoivat heti: .. Tule
meijän kää".

Rakennuksilla ei nuoresta tytöstä nähtävästi
ollut paljon apua, mutta heillä oli kasvimaa Mänttärin
pellolla ja perunamaa Mälkin pellolla. Näiden hoito
kuului Inkalle. Hän kävi myös kaupassa jonottamassa
ruokatarvikkeita ja ruoanlaitto illalla kuului hänen
tehtäviinsä. Se ei ollutkaan aina helppoa, sillä heitä oli
neljä emäntää saman kastorheIlan ympärillä. Tavallisesti
hän nuorimpana sai viimeisenä perunakattilan heIlalle,
tosin hänen vanhempansakin tulivat aina viimeisenä
syömään. Aika usein hän laittoi kuitenkin
silakka laatikon uuniin ja se paistui siellä toisten
laittaessa ruokiaan. Matjoja hän poimi paljon ja Hilma
Kaukiainen myi ne Haminassa käydessään.

Syyskuussa oli talo siinä kunnossa, että kahteen
huoneeseen voitiin muuttaa. Kolmas huone oli
varastona, siellä oli kaikenlaista tavaraa aina lehmän
heinistä alkaen. He olivat syksyllä ostaneet lehmän
Lauta lasta. Alkuuun oli tarkoitus, että se olisi talven
naapurin navetassa, mutta syksyllä Kaukiaiset tulivat
toisiin ajatuksiin. 12. syyskuuta 1947 myönnettiin
rakennuslupa ulkorakennusta varten. Kiireellä aloitettiin
navetan rakentaminen. He ilahtuivat kovasti, kun
Brynolf Kaukiaisen veli tuli auttamaan rakennuksella ja
lehmä pääsi työmaakopista talveksi navettaan.

Välit yönä raivattiin peltoa. Seuraavana keväänä
oli kasvi- ja perunamaa omalla maalla eli ensimmäinen
sarka oli kylvökunnossa. Raivaamista ja rakentamista
kesti useita vuosia, sillä perheen isä lähti töihin jo
ensimmäisenä talvena, koska rahat loppuivat. Onneksi
Haminan seudulla oli töitä. Kotityöt jäivät illoiksi ja
viiko!opuiksi. Kantoja riitti polttopuiksi moneksi
vuodeksi.

Aikanaan tarpeelliset rakennukset valmistuivat,
peltoa he raivasivat 2 hehtaaria. Heillä oli pari lehmää,
nmutamia lampaita ja sikapossu kesäisin. Tila antoi
varmaan sitä tUlVaIlisuuden tunnetta, mitä he halusivat
ja paljon työtä.

Viralliset kauppakirjat allekitjoitettiin vasta
vuonna 1952, maan alVO oli silloin 26.700 mk ja
vesialueen alVO 14.200 mk. Brynolf Kaukiainen ei
koskaan ehtinyt kalastaa, eikä vielä seuraavakaan
sukupolvi, joten sen kalastustilan kalat uivat yhä
vapama.

Pitkää päivää tekivät sen ajan ihmiset. Eräs
isäntä kertoi kuokkineensa myrskylyhdyn valossa pel-
toa. Kantopommeja käytettiin apuna, mutta siitä huo-
limatta kuokkatyötä oli paljon, samoin oksien polt-
tamista ja kantojen raivaamista riitti.

Rakilaan rakennettiin parin vuoden aikana 21
taloa, niistä 3 Vimpasaareen ja yksi Kaapsaareen.
Samaan aikaan perustettiin Lelun ja Harun kylät, Mylly-
kylän Korpi sekä Poitsilan ja Hillon kylät.

Inka Mukalan tekstiä mukaellen Mervi Värri
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ERÄMIESTENKUULUMISIA..

Erämiesten kesäkokouksessa elokuun toisella viikolla päätettiin muun muassa hirvijahdista. Hirvijahti
aloitetaan lauantaina lokakuun 5:s päivä klo 07.00 erämajalta jahtipäällikkö npo Tiilikan ja ketju-
päällikkö Vilho "Ville" Raussin ohjeiden annolla.

Jahtiin voivat osallistua seuran jäsenet ja ne maanomistajat, joilla on maanvuokrasopimuksessa maininta
osallistumisoikeudesta.

Mikäli osallistumisoikeuden omaava ei sairaus- tai työnvuoronmukaisen työesteen sattuessa pysty
osallistumaan jahtiin, voi häntä edustaa samassa taloudessa asuva" edusmiesf -nainen".

Vaikka hirvijahtiin osallistumiselle ovat omat sääntönsä, niin peijaisiin on perinteisesti kutsuttu jäsenet,
maanomistajat ja kyläläiset perheineen. Näin myös tänä vuonna. Hirvipaistia on tarjolla erämajalla
Isänpäivänä 10.11. klo 12.00 - 15.00. Tervetuloa!

Seuran suurpetovastaavana toimii Jouko Sahala, jonka tehtävänä on raportoida Kymen Riistan-
hoitopiirille kylän ja sen lähialueilla havaituista suurpedoista (karhu, susi, ilves). Mikäli joku tekee
havainnon emo suurpedoista, epäillyttävistä jäljistä tai jätöksistä, ilmoitus heti Joukolle. Nopea ilmoitus
on tärkeää, sillä lumisade tai kova vesisade vaikeuttaa jälkien havainnointia.

Kylän aluella on fasaanien "syöttörengas". Mikäli haluat mukaan ruokintatoimintaan, niin ilmoita asiasta
Raussin VillelIe. Syöttöpaikoille toimitetaan vehnää ja kauraa pari kertaa vuodessa (seura on rauh-
oittanut fasaanin metsästykseltä).

Heimo Hietala, Erämiesten sihteeri
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MÄNTLAHDEN KYLÄ LEHTI, PAINOS 200 KPL, JULKAISEEMÄNTLAHDEN RANNANPOJAT RY

MÅ'NTLAHDEN
VESIHUOLTOHANKKEEN
ETFNEMINEN

Mäntlahden Vesihuolto-osuus-
kunnan kokous pidettiin Toivo-
lassa 22.09.2002. Paikalle oli
kokoontunut runsaasti väkeä,
olihan kyseessä tärkeä asia,
veden saannin turvaaminen.
Kuivankesän seurauksena mo-
nelta oli vesi kaivoista loppu ja
jos ei aivan loppu niin vähissä.
Mäkelänmäen vesiposti on ollut
kyläläisten käytössä elokuusta
lähtien, joten talousvettä on
saatu, mutta peseytyminen ja
pyykinpesuon ollut hankalaa.

Kokouksessapuheenjohtaja Ar-
to Tauria esitteli hallituksen
esityksen vesihuoltojärjestel-
män toteuttamiseksi. Paikalla
oli myös Vehkalahden kunnan
vesihuoltopäällikkö Timo Sep-
pälä vastailemassa esille tule-
viinkysymyksiin. Vilkkaan kes-
kustelunjälkeen kokous päät-
ti, että osuuskunta rakentaa
runkoputkiston. sekä kiinteistö-
haarat sopivaan liittymiskoh-
taan asti ksim. vesi- tai jäte-
vesikaivo tai pumppuhuone).
Osuuskunta ei vastaa kiinteis-
tökohtaisista töistä ja kustan-
nuksista eikä sitoudu raken-
tamaan putkistoja, jos raken-
tamisolosuhteet ovat vaikeat
esim. kalliota, etäisyys on pit-
kä , liittyjiä on vähän, maan-
käyttölupia ei ole saatu ja
haarassa olijat eivät suostu
lisäkustannuksiin, jotka aiheu-
tuvat emo syistä.

Jätevesille rakennetaan yhdis-
tetty vietto- ja painejätevesi-
putkisto. Jätevedet kerätään
kiinteistöistä viettoviemäreillä
jakokaivoihin,joista ne johde-
taan pumppuasemiin. Erikois-
tapauksessa voi kiinteistöllä
olla oma pumppukaivo.

.

Kokous päätyi liittymismaksuun,
joka lasketaan tasajakoperiaat-
teella. Maksu koskee toistaiseksi
vain Mäntlahden kylän aluetta,
Reiviikin, Pyötsaaren ja Pakhol-
man alueet jäävät sen ulkopuo-
lelle.

Jos kiinteistö liitetään sekä
vesi- että jätevesijärjestelmään,
on maksu noin 2 500 euroa (15
000 mk),jos vain vesi, maksu on
noin 850 e (5 000 mk) ja jäte-
vesi noin 1 700 e (10 000 mk).
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Vesipostin kustannukset ovat noin
1 250 e (7 432 mk). Hankkeelle
on anottu yhteiskunnan tukea
50% lasketuista kustannuksista.
Päätös asiasta on odotettavissa
tammikuussa -03. Jos tuki
myönnetään pienenevät maksut
puoleen. Lopullinen maksu
selviää, kun todelliset kustan-
nukset ja saatu tuki varmistuvat.
Edellä mainittu hintataso toteutuu
vain, jos putkistoa päästöön
rakentamaan nopeasti ja tehok-
kaasti sekä liittyjiä tulee riittävä
määrä. Näiden maksujen lisäksi
tulee Vehkalahden kunnan liitty-
mismaksu, joka määräytyy kiin-
teistön kerrosalan mukaan. Tähän
maksuun ei ole mahdollisuutta
saada yhteiskunnan tukea.

Reiviikin, Pyötsaaren ja Pakhol-
man haarojen rakentamisesta
tiedotetaan erikseen. Näiden
asioiden eteenpäin viemiseksi
peräänkuulutetaan aktiivisuutta
alueiden asukkailta sekä hank-
keen alueellisia vetäjiä. On vielä
monta ratkaisematonta asiaa
mm. maankäyttö- ja reittisuun-
nitelmat, kartoitus tarvittavista
louhintatöistä ym.

Kokous päätti myös, että vaki-
tuisille asukkaille, joiden kaivot
ovat kuivat, pyritään vesi saa-
daan mahdollisimman pian. Sen
jälkeen putkistoa aletaan raken-
tamaan harkitusti, kustannukset
minimoiden ja toimivuustakuulla.

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja
kertoi hankkeen eteemisestä.
Seppälänmäen ja Vanhankylän
runkoputkisto oli pääosin valmii-
na. Kylän runkoputkisto oli levi-
tetty odottamaan kaivuuta. Toi-
volassa tarjottiin myös mais-
tiaisia Utin vedestä, sillä Toivo-
lan vesiputki oli liitetty Sep-
pälänmäen runkoputkeen. Myös
Vanhassa kylässä oli jo kaksi
taloutta liitetty kunnan vesi-
johtoverkkoon. Kokouksen pöy-
täkirja on kokonaisuudessaan

. nähtävillä Internetissä osoit-
teessa:

http://www.eastliqht.net{mvhok
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SYKSYNKUULUMISIA

Vuosituhannen kuumin ja kuivin ihana kesä on
ohi eikä vettä syksylläkään satanut vaan lumi
on peittänyt maan. Useiden kaivoista vesi on
uhkoovasti vähentynyt ja joidenkin kaivoista
kokor.oonloppunut. Kunnallistekniikantulo kylään
on helpottanut joidenkin vesipulaa, mutta vielä
on PJljon ihmisiä, jotka joutuvat selviytymään
talvQr.yli oman kaivon varassa.

Kesär. aikana ilmestyi kyläteille uusia mopoja.
Y!eensäpojat, saavutettuaan riittävän iän, hank-
kivat itselleen mopot ja päristelevät niilläympäri
kylää. Mutta täällä on toisin. Susanna ajeli
muutama vuosi sitten omalla mopollaan ja nyt
ovat Elina, Rosanna ja Sanna suorittaneet ke-
sällä mopokortit ja hankkineet itselleen mo-
poskootterit. Tytöt eivät enää ole riippuvaisia
vanhempiensa kyydistä tai linja-auton vuoroista
~c:anovat vapaita liikkumaan. Tietysti kelit ra-
JOittavatmopolla ajelemista.

ElohJJn lopulla Toivolassa tarjottiin Jorma
Lomminkeittämää maukasta lohikeittoa. Paikalle
sa?pJi ilahduttavan paljon väkeä ja soppaa riitti
kaikilleeikä yhtään jäänyt tähteeksi. Joku ehkä
huomasi kahvin maun parantuneen. Toivolaan oli
hankittu uudet kahvinkeittimet rikki menneen
tilalle. Ruokailun lomassa oli mukava tavata
tuttuja, vaihtaa kuulumisia sekä ihmetellä kesän
lämpYj. Kesäasukkailla sekä kylään vasta
~uuttaneilla oli mahdollisuus tutustua kyläläisiin
Ja Toivolaan sekä saada tietoa Rannanpoikien
toiminnasta. Puheenjohtaja toivotti kaikki terve-
~ul!eeksimukaan Rannanpoikien toimintaa. Er-
ilaisten,tapahtumien järjestämisessä riittää puu-
haa kaikillehalukkaille.

Toivola liitettiin syyskuussa kunnan vesijohtoon.
Vesijohtokaivauste.n yhteydessä parannettiin
Museotien ja Toivolan risteyksen turvallisuutta.
Ta!vikelillä on autolla ajaesso ollut pelkona
TOivolasta tullessa, että liukuu tien vastak-
ka.~selle puolelle ojaan, kun tulee vauhdikkaasti
makeä ylös Museotielle. Nyt ei enää tarvitse
ajaa suoraan maantielle vaan voi tarvittaessa
pysähtyä tasanteelle ja jatkaa sitten vasta
matkaa.
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Vesijohtotyöt Mäntlahdessa ovat edenneet lähes
suunnitelmienmukaan. Kaivuut Seppälänmäellä on
tehty ja Kylänputkistoa rakennetaan parhaillaan.
Salastolle mentäessä tuli yllättäen kallio vastaan
ja jouduttiin räjäytys- ja louhintatöihin. Putket
saatiin kuitenkinmaahan ja nyt yksi haara ulott-
uu vanhalle koululle asti. Kaivuutyöt ovat tila-
päisesti muuttaneet kylän maisemaa. Pysyviäkin
muutoksia on tulossa, vanha arvokas hirsinen
koulurakennus saa väistyä uuden rakennuksen
tieltä.

Hirviemo kahden vasan kanssa liikkui koko kesän
Mäntlahden kylässä aiheuttaen harmia joillekin
asukkaille. Poliisin suosituksesta hirviperhe am-
muttiin hirvijahdin alkajaisiksi. Siitä, saiko hirviä
ampua kylältä, oltiin kahta mieltä. Joidenkin
mielestä ne olivat "pihahirviä", joita ei saa
kaataa, mutta hirvet käyttäytyivät sen verran
häiritsevästi, että ne päätettiin ampua. Mänt-
lahtelaisten hirvijahti sujui muuten hyvin. Kaikki5
vasaa ja 4 aikuista, joihin oli kaatolupa ammut-
tiin. Talvisena Isänpäivänä erämajalla oli tarjolla
hirvipaistia kaikillemäntlahtelaisille.

Marraskuun neljäntenä pidettiin Toivolassa Kehit-
~äm!~y~distys Sepra ry:n ja Rannanf?0ik~enjär-
Je.~t?rY1akyläilta, johon oli kuts'!ttu v.leralta ym-
panston kylistä. Läsnäolijat saivat tietoa Sepra
ry:n toiminnasta Korpelan Tapanin ja Taarin
Marjan ja Torstin musiikkiesitysten lomassa.

Toivolaan on hankittu uusi pata, joten pikkujoulu-
juhlassa saamme ehkä maistella siinä keitettyä
puuroa.

Mervi Vörri

RANNANPOJATRAIKAA...
Julkaisee Mäntlahden Rannanpojat Ry
Vastaava toimittaja Jouko Sahala puh 345 9798
Kävelevä toimittaja Mervi Värri p. 044-3459848
Istuva taittaja Ilkka Ahmavaara (ND02000)

internet: www.saunalahti.fi/erakko/rannanpojat.htrnl
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MIELIPIDE JA VOIMAKASSELLAINEN!!!!!!

Pienen kylämme asukasluku on jotain hiukan yli 120,
ilmeisesti joidenkin autoilijoiden mielestä siinäkin on
liikaa???

Oikeuttaako tiemaksun maksaminen moiseen hurjasteluun
(muutamilla on tapana ajella 80-100 km/h tieosuudella
tv1useotien risteys - Pyötsaari)?

Nykyinen nopeusrajotus on SOkm/h, siinäkin on vöhan
liikaa, jos tutkiskelee asiaa tarkemmin. Tieosuus ei ole
kovin vilkasliikenteinen, pÖinvastoin melko hiljainen var-
sinkin näin ta/vella, mutta siinä piileekin se vaaratekijö
(eihän sieltä eilenkäon ketään tullut).

Pihateiltä on vaarallisen vaikeaa tulla autolla Pyötsaa-
rentielle. Esim. Saskanpolku. Simonmäentie. Rantajoentie
ja Ojalanpo/ku, kiitos kauniin kasvillisuuden, joita toivot-
tavasti ei tarvitse poistaa häiritsemästä moottoritietäm-
me?

Me kaikki olemme ollet joskus pieniä lapsia, eikö
totta? Oli kivaa leikkiä piilosta, hippaa tai mitä mieleen
kulloinkinjuolahti.

Lapset, jotka tulevat kiireisestä ja meluisasta ym-
pijristöstä tänne maaseudun rauhaan, eivät osaa rekis-
teröidä tiemme vaaroja. He saattava kesken hauskimpien
leikkien sännätä rauhalliselle kylätielIe pahaa aavista-
matta. Toivottavasti nopeutesi on kohdallaan ja pystyt
välttämään todella ikävät seuraukset.

Kiire ei ole mikään konkreettinen selitys ylinopeuteen,
vaan tämä pyhä peltilehmä, joka luo ympÖrillemmeiha-
nan yksityisyyden tilan, jossa olemme aina oikeassa
teemme sitten mitä tahansa ja muut ovat väärässä.
Tarkkailkaapa itseänne rakkaat ihmiset.

Turvallista liikkumista jalan, potkukelkalla, pyöräillen,
sauvakävellen,hiihtäen, kontaten ja autoillen, toivottaapi

Seppo Ojala.

PS. (Play Station) Kaikki alueen Häkkiset, Räikköset, Kankkuset jo
Mcikiset tervetuloa kokeilemaan turvallista vauhdin hurmaa kotiini:
peloilemaan GRANTURISMOthe real driving simulator peliä.

"
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RÅJÅ'Y1YSTÖITÅ'?

Mäntlahden Vesiosuuskuntaa ilmeisesti edus-
tavat ihmiset jatkavat ainakin Haminan Poliisin
käsityksen mukaan ilman haettuja lupia rä-
jäytystöitä Mäntlahden keskustassa. Ehkei lu-
paa aina tarvitse hakeakaan.

Erikoista on kumminkin, ettei asukkaille ole il-
moitettu mitään, eikä esimerkiksi talojen kun-
toa käyty etukäteen tarkastamassa. Kun pari
päivää sitten kävin asiasta niuhottamassa,
kävi yksi "aktivisti" hakemassa muutaman lit-
ran vettä kaivostani muka tutkimuksia varten
(VPK:ntuomaa kunnan vettä!!).

Edes minkäänmoista räjäytystöiden toiminta-
suunnitelmaa ei ole esitetty, joten emme voi
tietää miten ne etenevät. Ehkei maaperätut-
kimusta ja suunnitelmaa olekaan..

Vesiosuuskunnan toiminta on ylimielistä. Tulee
mieleen 60, 70 ja vielä 80 luvunkinräjäytys-
hommelit kaupunkeja ympäröivissä kylissä,
joilla kaivovedet ja talot saatiin huonoon kun-
toon (ja gryndereille tontin hinnalla ostettua).
2000 luvulla tämmöistä tuskin tapahtuu muu-
allla kuin Mäntlahdessa.

Räjähdys aalto etenee maaperässä ja varsin-
kin peruskalliossa voimalla ja nopeasti, muut-
taen maaston kenties vuosituhantisia lepa-
sijoja. Vesisuonet saattavat muuttaa suuntaa.
Rakennukset saattavat kärsiä (lohkeamia) ja
peräti lähteä liikkeelle alkuperäiseltä paikal-
taan, mikä tulos sitten näkyy vuosien päästä
vasta.

Jos havaitsette kiinteistöissänne yllättäviä
halkeamia hormeissa, perustuksissa ym. ha-
kekaa korvausta Vesiosuuskunnalta. Räjäytys-
työt jatkunevat ainakin puoli vuotta (mitöän ei
ole tiedotettu)'7S:?"~
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UUSIAMUKKA/TA MÄNTUlHDESSIf

Tämän vuoden kesäkuun lopulla Kaukosen talo
Museotien varrella sai uudet asukkaat, kun An-
tero Laine ja Arja IIjin-Laine ostivat sen ja
muuttivat samantien taloon. He olivat vuotta ai-
emmin muuttaneet Lappeenrannasta Kotkan Pu-
istolaan. Heillä oli tarkoituksena löytää talo
maaseudulta rauhalliselta paikalta. Talo Mänt-
lahdessa tuntui sopivalta ja niin he muuttivat
jäädäkseen.
Tapasin heidät Toivolassa Lohikeitolla. He kyseli-
vät olisikoMäntlahdessa ketään kalastajaa, joka
myisi heille tuoretta kalaa viikonloppuisin.Raki-
lalaisena minulla ei ollut tietoa asiasta, mutta
arvelin seudulla olevan, jos ei kalastajia niin ai-
nakin kalastuksen harrastajia, joiden saaliit
saattavat ylittää oman tarpeen.
Kesän vielä jatkuessa syyskuulIe lähdin tapaa-
maan Arjaa ja Anteroa. Pyysin heitä kertomaan
vähän itsestään lehden lukijoille ja he suh-
tautuivat hyvin myönteisesti asiaan. Arja kertoi
heidän aloittaneen kesä loman käymällä vihillä
16.08. Loma oli kulunut puita kaataen ja pilkko-
en. He olivat kaataneet muutaman puu tontiltaan
tulevan vesijohdon tieltä ja nyt heillä oli hienot
pinot polttopuita pilkottuna talven varalle. Antero
oli mwrannut uuden uunin taloon. Käsistään tai-
tavana hänellä on tarkoitus pikkuhiljaa korjata
talo ja ehkä joskus rakentaa paja, jossa hän voi
h~rrastaa mielipuuhaansa, nikkarointia. Ruoan-
laitto kuuluu myös hänen harrastuksiinsa. Sie-
nestäminen on pariskunnan yhteinen harrastus ja
syksyisin heidät tapaakin todennäköisesti sieni-
metsästä.
Arjan työmatka piteni huomattavasti heidän
muutettuaan uuteen kotiin, sillä hän toimii yri-
tysneuvojana Kotkan-Haminan seudun Yrityspal-
velu Oy:ssä Kotkassa. Anterolla on oma ilmas-
tointihuoltoyritys Monipalvelu Ilmansuunta ky.

Mäntlahteen muuttaessaan Arja ja Antero olet-
tivat olevansa siellä ensimmäistä kertaa. Olles-
saan kävelemässä Arja kuitenkin tunnisti Kylän-
rannan laiturin. Hän muisti joskus nuoruudessaan
lähteneensä sieltä tuurimoottorilla Kuorsaloon.
Hyvin ovat uudet asukkaat viihtyneet uudessa
kotikylässään. Ainut, mitä Arja kaipaa, on Lap-
peenrannan kauppatori. Siellä oli mukava istus-
kella ja jutella ihmisten kanssa. He toivottavatkin
kyläläiset tervetulleiksi käymään ja haaste le-
maan.

Jos joku on halukas myymään kalaa viikon-
loppuisin, voi ottaa yhteyttä Anteroon, perheen
ruoanlaittajaan. Hänet tavoittaa puhelimella nu-
merosta 040-5564877 tai entisestä Kaukosen
talosta Museotie 976.

Mervi Vörri

JA TAPAHTUUENNENVVODENVAIHDETTA...

JUMPPA
Toivolan sali on täyttynyt torstai iltaisin in-
nokkaista naisista ja tytöistä. He ovat jumpan-
neet koko syksyn Jaana Avellan-Dufvan joh-
dolla. Tämän vuoden viimeinen jumppa on 12.12
ja kevötlukukausi alkaa 16.01 klo 19.30. Kaikki
kunnostaan huolehtivat ovat tervetulleita mu-
kaan.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteiseen ta-
paan valaisemalla Toivola klo 18-20.

KAUNEIMMATJOULULAULUT
Joululauluja lauletaan 17.12 klo 19 kanttori Liisa
Louhiluoto-Alarakhianjohdolla. Mukana on myös
seurakunnan kuoro.

UUSIVUOSI
Uuden Vuoden Aattona Toivolan
avoinna klo 22 lähtien. OPM

ovet ovat

KUNTOKIRJANPfTO
Vielä kannattaa laittaa nimensä kuntosuoritus-
vihkoon, sillä pikkujouluissa arvotaan kaikkien ni-
mensä laittaneiden kesken yllätyspalkinto.

KIITOS

Mäntlahden Rannanpojat kiittää kaikkia yhdis-
tyksen toimintaa tukeneita

JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksun ehtii vielä maksaa
pankkiin tai vaikkapa pikkujouluissa.

PERINTEINENPIKKUJOULU
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Emilia Sv. i

7.12. klo 18 Toivolassa. Luvas-
sa on mukavaa ohjelmaa ja
lämmintä yhdessäoloa, puuroa ja
torttukahvit. Vaikka puuroa ja
kahvia varten ei rahaa tarvita,
kannattaa rahapussi ottaa mu-
kaan. Myynnissä on arpoja ja
mm. haluttuja Osmo Sahalan
varsiluutia. Tervetuloa kaikki en-
tiset ja nykyiset Kyläläiset. Va-
raa pikkupaketti mukaan...

~
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KANNANPOJAT RAJKAA...

HYVÄÄPERINNERUOKAAMINNAN
TAPAAN

Mirja "Minna" Joensuu on aikoinaan ollut
mukana kokoamassa kirjasarjaa Suomalai-
nen ruokapöytä keräämällä vehkalahtelais-
ten perinneruokien reseptejä. Hän antoi
reseptejä lukijoidemme iloksi. Tässä en-
simmäinen mäntlahtelainen oiva piirakka-
ohje.

Vanhanajan Joulupiirakka

4 dl maitoa
50 9 hiivaa
1 muna

2 tl suolaa
. dl sokeria
12 dl vehnäjauhoja
100 9 rasvaa

täyte:

1 I maitoa
3 dl riisiä
2 dl rusinoita
2 rkl' sokeria
2 tl suolaa
100 9 voita
1 tl vanilliinisokeria

voiteluun: munaa

* Liota hiiva kädenlämpÖiseen maitoon.
* Sekoita muna, mausteet ja puolet jau-
hoista. Alusta loput jauhot joukkoon
* Lisää rasva ja alusta taikina.
* Kohota taikina.

: * Keitäriisipuuro
* Sekoita joukkoon kaikki muut aineet.
* Kaulipeilin kokoinen aluslevy. Levitä si-
sus. Kaulivähän pienempi päällyslevy. Lai-
ta päällyslevy kanneksi ja taivuttele reunat

,. aluslevystä. Voitele munalla ja paista 250
asteessa Kullankeltaiseksi.

d/I1äntlahdm cR annanpojat iE-kä

cR annanpojat cR aikaa... -1E-hdmtoimiba

toivottavat kaikillE-cR auhafUita Joulua ja
OnnJUita 01utta rvuotta!

JOULUEXTRA 2002

Satoi maahan - valkea hanki;
miksi oiskaan nyt
kukaan syksyn vanki.
Syttyi taivaalle
loistava tähti -
riemu ympäri maailman
kiirimään lähti.
Kulkivat paimenet vainiolla
missä Messias - voisi olla.
Saapuivat viimein seimen luo;
lauloi ylistystä enkelten kuoro.
Köyhänänukkuihän siin -
joka vangittiin kahleisiin.
Odottaa pyhä maa; .-
vaik I niin usein
koston hurme sen kostuttaa.
Vaik I tuntisi sydämessä
syntiä syviä -
saat häitä kuitenkin -
armon Jyvla.
Käy - siis seimen luo -
hän varmasti lohdun
tuskaakin tuo.

Helmi
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Runo on möntlahtelaisen Helmi Tolsan kirjoittama ja julkaistu
luultavasti 70 -luvulla tuntemattomassa paikalllislehdessä

Satu Sahafan ~aafauksia

ARKENA \0,.

10 - 19
JA

AA TTONA
10 - 14

4. 1 1. - 3 1. 12..02.

Vehkalahden Pääkirjaston
kokoushuonee~a
(Ruissalossa).
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