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GEOKÄTKÖILYSTÄ
Vuoden 2012 aikana poikani Santeri innostui 
geokätköilystä ja puhui siitä minulle. Kuuntelin 
ja kävin välillä internetissä geokätköilysivus-
tolla, mutta siihen asia jäi. Sitten saman vuoden 
syksynä huomasin, että Järvenmäellä on kaksi 
geokätköä.

Multi-kätkö on kätkö, jossa on useampi osa. 1. pisteellä saa 
tavalla tai toisella 2. pisteen koordinaatit. Joskus ne ovat ihan 
selkokielisinä, mutta usein pitää ratkoa joku tehtävä saadak-
seen seuraavan pisteen koordinaatit. Pisteitä on vähintään 
kaksi, mutta niitä voi olla useitakin. Mysteeri-kätköllä pi-
tää ratkoa ensin joku tehtävä, mistä saa kätkön koordinaatit. 
Mysteereitä on monentasoisia aina tosi helpoista äärettömän 
vaikeisiin. Kätkökuvaukseen on pisteytetty vaikeustaso 1-5. Se 
tarkoittaa, kuinka vaikeassa piilossa kätkö on tai kuinka vaikea 
mysteeri on. Kätkön esittelystä voi lukea myös kätköpurkin 
koon ja maaston vaikeusasteen. Usein niissä on vielä lueteltu 
joukko attribuutteja, jotka kertovat kätköstä lisää. Erityisen 
tärkeä on tieto, voiko kätkön hakea talvella vai jääkö se mah-
dollisesti lumen alle. Näiden kolmen lisäksi on vielä lukuisia, 
harvemmin esiintyviä kätkötyyppejä.

Innostuin heti niin, että ilman kunnollista GPS paikanninta 
syöksyin niiltä jalansijoiltani Järvenmäelle kätköjä etsimään. 
Käytin puhelimeni karttaohjelmaa etsimiseen. Sillä reissulla 
kätköt jäivät vielä piiloihinsa. Seuraavaksi tulostin kätköjen 
sijainnit karttapalvelusta ja voi sitä riemua, kun onnistuin 
toisen niistä löytämään karttatulosteen avulla. Syksyn ajan 
etsin kätköjä pelkän kartan avulla, mutta alkoihan se käydä 
työlääksi ja paperia kului paljon. Sitten hankin geokätköilyyn 
suunnitellun GPS-laitteen, Garminin perusmallin ja vaihdoin 
kännykkäni älypuhelimeen, mihin voi ladata ilmaisen geo-
kätköohjelman. Kännykkään voi ladata myös joidenkin mys-
teerikätköjen ratkaisemista helpottavia ohjelmia. Kännykän 
geokätköohjelmallakin pärjää, mutta itse suosin Garminia. 
Toisaalta kun kännykkä kulkee aina mukana, saattaa joskus 
päästä loggaamaan kätkön aivan yllättäen.

Peruskätköjä on kolmenlaisia
Tradi-kätkö on tavallisin ja tarkoittaa kätköä, joka on pii-
lotettu yhteen paikkaan jonnekin maastoon tai kaupunkiin. 

Teksti: Raija Vironen

Niinimäen lähistöltä löytyy monta kivaa maastokätköä. 
(Kuva: Tiina Jurvakainen) 
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Tekninen infra, yhteiskunnan perusrakenteet, ovat olleet 
kylän ja sen yhdistyksen toiminnassa merkittävässä asemas-
sa. Pitkään uhan alla olleen kyläkoulun puolustamisesta sai 
alkukipinän oma yhdistys. Aina ei voi voittaa, hävisimme 
taistelun koulusta, saimmeko edes muutamaa lisävuotta.
Sittemmin on edetty merkittäviin saavutuksiin. Erittäin 
suurimerkityksellinen ja raskas taival oli heillä, jotka kevyen 
liikenteen väylän aikaan olivat vetovastuussa. Ihmeet tarvit-
sevat ihmeiden tekijöitä, heitä löytyi, tosi tekijöitä tiukkaan 
paikkaan. 

Siihen aikaan, kun kaivonpohjassa ei kuvajaista näkynyt, 
ja palokunnan vesikään ei tunnetusti kannettuna kaivossa 
pysynyt, alkoi osuuskunnan vesijohto kovasti kiinnostaa. 
Halukkaita liittyjiä vesiosuuskuntaan löytyi heti, kun letkua 
vedettiin pelloille ja pientareille kaivuuta varten. Joskus har-
joituksen vuoksi rahdattiin putkia talkoissa edestakaisinkin, 
edellisviikkoisten suunnitelmien jo vanhennuttua.

Lain määräaika jätevesille toi ja loi vesiosuuskunnalle tar-
peen paineviemäröinnin rakentamiseen, ja taas kaivettiin. 
Kiire loi suhdannehuipun urakoihin, onneksi osuuskunta 
sai asiansa osaavan urakoijan.

Nyt on jo Niinimäessä valokaapelitkin kaivettu ja käyttö 
alkanut. Hiukkasen on hapuilua, mitä päätettä kuuluisi käyt-
tää telkkariin ja kuinka langaton lähiverkko otetaan käyttöön. 
Vanhat kuparikaapelin modeemit eivät toimi valokuidun 
kanssa. Osuuskunta Kymijoen kyläkuidun verkko laajenee 
vielä kaapelittomiin kyliin, ja uudet liittyjät saavat meidän 
kokemuksista tietoa päätelaitteista. Osuuskunnan asemakin 
vahvistuu eri palveluntarjoajiin nähden.

Kuutostie ja sen suunnitelmat, keveämmät ja raskaammat 
parannukset, osin päällekkäiset suunnitelmat herättävät mie-
lenkiintoa. Nyt otetaan käännöstä vasempaan suunnitelmissa 
ja kohta käytännössäkin espanjalaiseen malliin. Metsästysma-

jalle lupailtu infotilaisuus syksyllä 2013 suurista muutoksista ei 
toteutunut. Maanomistajille on jo jaettu yksityisteiden pienten  
liittymämuutoksien sopimuspapereita. 

Kyläyhdistys tekee kaikkensa eri vaihtoehtojen ja suunni-
telmien tietoon saattamiseksi. Emme kuitenkaan ota siihen 
kantaa kenen pellolle, tai miten päin se tienristeys rustataan.

Tulevana kesänä odotamme taas vierailua Rakveren suunnal-
ta. Käytännön asiat ja ajankohta saattavat muuttua, mutta elo-
kuun toista viikonloppua on nyt kaavailtu. Ohjelmaehdotuksia 
otetaan vastaan mielellään. Olisiko festivaalivierailu Kouvolaan, 
metsästysmajalla illanviettoa vaikka nyyttikestien merkeissä?

Vain muutos on pysyvää, sekä ihmisiin että luontoon liittyen. 
Kyläyhdistyksen säännöt eivät sallineet Ruokosen Ilpon jatkaa 
puheenjohtajana kuuden vuoden hallituskauden jälkeen. Kiitos 
kuluneista vuosista! Onneksi Ilpo jatkaa Niinimäen Nurkan 
teossa ja kyläsivujen päivityksissä.

Mitä tulevia haasteita ja tarpeita kylän asukkailla onkaan, nii-
hin vastaamaan kyläyhdistys on perustettu. Ottakaa yhteyttä, 
vetäiskää hihasta, potkaiskaa nilkkaan, jos ei muuten asukkaita 
kuulla.

Nyt päivä pitenee ja kesä koittaa. Luonto on alituisessa muu-
toksessa, vuodenajat toistuvat aina erilaisina. Tulevasta kesästä 
toivotan oikein suotuisaa kaikille. 

Auringonkukkaisin kesäterveisin, 
Pauli Turkia
Niinimäen kyläyhdistys

Geokätköilyä harrastavat monenlaiset ihmiset lapsista elä-
keläisiin. Jotkut avioparit harrastavat sitä yhdessä tai jopa koko 
perhe. Meidän ”perheessä” sitä harrastetaan kolmessa suku-
polvessa, kun tyttäreni poika Sameli on myös geokätköilijä. 
Geokätköily antaa motiivin liikkumiseen. Kun melkein 30 
vuoden ajan kiersin ulkoilulenkeilläni Järvenmäen lenkkiä, 
niin koen itseni nyt Suureksi Seikkailijaksi lähtiessäni vie-
raaseen maastoon geokätköjä etsimään. Eteen voi tulla mitä 
vaan uutta, jännittävää ja ihmeellistä, aina kuitenkin mukavaa. 
Olen tehnyt mahtavia retkiä yksin tai yhdessä muiden kanssa. 
Geokätköily on sivistävää esitellen usein mm. historiallisesti, 
kulttuurillisesti tai urheilullisesti tärkeitä paikkoja tai erikoisia 
luonnonnähtävyyksiä. Harrastuksen parissa voi kokeilla rajo-
jaan esim. kiipeämällä puuhun, nousemalla pitkin kallionsei-
nämää tai ryömimällä luolaan tai muuhun ahtaaseen paikkaan. 
Geokätköilyn avulla voi torjua dementiaa käyttämällä aivo-
jaan vaikeiden mysteerien ratkomiseen. Harrastuksen parissa 
tutustuu mukaviin ihmisiin. Itse olen tutustunut muutamiin 
kätköilijöihin. Kahden kanssa harrastamme yhdessä, ikäiseni 
iittiläisen Annen kanssa teemme usein geokätköretkiä yhdessä 
ja korialaisen nuoren miehen, Jukan kanssa yhdistimme voi-
mamme vaikeiden mysteerien ratkomisessa.

Alkuun pääsee suomenkieliseltä sivustolta www.geocache.
fi , vastaava ulkomainen sivusto on www.geocaching.com. 

Käytän molempia sivustoja. Ne ovat hieman erilaisia. Sivuille 
rekisteröityminen on ilmaista, mutta premium jäsenyys maksaa 
30 euroa/vuosi. Premium jäsenyys helpottaa kätköjen etsimistä, 
kun paikantimeen voi ladata kätköt suoraan sivustolta. Sivuston 
käyttäminen on helppoa, kun ensin alkuun pääsee. Garmin- 
peruspaikannin maksaa noin 350,00 euroa. Geokätköilijöiden 
oma nettikauppa löytyy sivuilta www.kivenalla.fi . 

Tervetuloa mukaan geokätköilyyn hurahtaneiden muka-
vaan joukkoon. Lähistöltä löytyy monta kivaa maastokätköä. 

Joskus kätkö yllättää pienuudellaan.
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Kuvassa Niinimäen Marttojen ”Joulupolut” Elimäen Sanomien 
jouluikkunassa 2013. Ikkunasta vastasivat Pirkko Paavola ja 
Arja Ruokonen.

NIINIMÄEN MARTAT 
OVAT TOIMINEET 
JO 55 VUOTTA
Ensin alkuun viime syksyn toiminnasta. Marttojen kolmevuo-
tisteemana on ollut Hidastamalla hyvinvointiin ja teeman 
täsmä  aiheena oli vuonna 2013: Hyvinvointia luonnosta ja 
ympäristöstä. Tämän aiheen tiimoilta vietimme kaksi puutar-
ha- ja kasvienvaihtoiltaa, toisen jo keväällä ja toisen syksyllä 
sekä joukko marttoja seikkaili Mustilan Arboretumissa kesällä.  
Syksyllä käytiin Puustellissa uimassa. Tämäkin voidaan laskea 
ympäristöstä saatavaksi hyvinvoinniksi kuten koko perheen 
puurojuhlakin joulukuussa Mikkelässä. 

Syksyllä 18.10. nautittiin Katri-Helenan musikaalista Kou-
volan teatterissa, muiden marttojen mukana.

Elokuussa retkeiltiin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa Rakve-
ressa Virossa. Martat maksoivat linja-autokyydin, ELY – kes-
kukselta saimme avustusta siihen. 

Median kanssakin tehtiin yhteistyötä, kun Elimäen Sano-
mien jouluikkuna somistettiin teemalla: Joulupolut. 

Toisella polulla seikkailivat tontut ja toisella enkelit. Joului-
set marttanuket olivat jouluikkunan keskuksena.

Kuluvan vuoden teema  Martoissa on arjen mahdollisuus, 
tarkoittaa sitä, että kaikkia arkisia asioita voit hoitaa marttojen 
kanssa. 

Tämän vuoden toiminnasta seuraavaa: Olemme jo käyneet 
yhdessä kyläyhdistyksen kanssa Lahden teatterissa katsomassa 
näytelmää: ” Aina joku eksyy”. Mutta me kaikki osasimme 
kotiin. Martta-iltoja vietämme joka kuukauden viimeinen tors-
tai. Seuraava on 24. 04. 2014 Ilosen Päivillä. Puutarhailta on 
toukokuussa Värrin Pirjolla.

Helmikuussa tuli Elimäen Niinimäen Marttayhdistys ry:n 
perustamisesta kuluneeksi 55 vuotta ja aiomme juhlistaa sitä 9. 
elokuuta Riistapoikien Metsästysmajalla, saamme silloin myös 
Rakveresta, Virosta vieraita joukkoomme. Tapahtumasta  tulee 
tarkempi tiedotus myöhemmin. 

Lisää toiminnastamme, hallituksen jäsenistä ja muista toi-
mijoista voit kysellä sihteeriltä Paavolan Pirkolta puh. 0400-
125525 tai puheenjohtajalta Ruokosen Arjalta 040-5580642.  
Otamme mielellämme joukkoomme myös uusia jäseniä, jos 
sinua yhtään kiinnosta, soittele tai tule juttelemaan. 

Sihteeri Pirkko

KINKERIT, LUKUSET, 
LUKUKINKERIT 

Elimäellä on säilynyt, lähes aikojen alusta, kinkeriperinne 
katkeamattomana. Jo v.1686 kirkkolaissa säädettiin tästä 
kristillisestä opetustilaisuudesta. Seurakunnan  alue on 
jaettu kinkeripiireihin, ja meidän kylällä oli Palokorven ja 
Niinimäen piirit. Hevossuon alue kuuluu Vilppulan kylään 
ja kuului saaman kylän kinkeripiiriin. Nyt kinkeripiirit on 
yhdistetty ja yksiä yhteisiä Niinimäen iltakinkereitä vietet-
tiin taas 6. helmikuuta Päivi ja Seppo Suikkasen kodissa. 
Väkeä oli tuvantäysi, takkahuonetta myöten.

Kappalainen Tuula Ylikangas johti Raamatunlukua ja 
keskustelua Markuksen evankeliumin kuudennesta luvus-
ta. Kuulimme uutta ja vähän vanhempaa suomennosta sen 
mukaan, minkä ikäinen Pyhä Kirja kenelläkin oli. Yleisai-
heena oli Isämeidän rukous. Kanttori Kaarel Kõllo johti 
virsiläksyt, tutuista ja vähän tuntemattomistakin virsistä. 
Saimme myös kuulla yhteisvastuukeräyksen kohteista. Ko-
timaassa tuotolla tuetaan tänä vuonna saattohoitotoimintaa. 
Raskaan ja kipeän aiheen esite herätti keskustelua.  Ulko-
maan kohteena on maya-intiaanien arjen ja yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden kohentaminen Guatemalassa. 
Ihmisten epätasa-arvoisuus ja ihmisoikeusrikkomukset ovat 
siellä suuri ongelma. 

Kylänvanhinpana jatkaa Ilpo Ruokonen. Terva tuoksuu 
taas  kirkonkylällä keväällä, kun paanukaton hoitotalkoissa 
on meidänkin kinkeripiiri vuorossa.

Hevossuon kulmilla ei lukusia olekaan ollut vuosikym-
meniin. Pidimmekin niitä nyt näillä nurkilla peräkkäin nel-
jänä vuonna. Ensi kevättalvena  kokoonnutaankin sitten jo 
Kukkomäkeen Maija ja  Lasse Mikkelän kotiin.Tänä vuonna sinivuokot avasivat kukkansa jo 29 päivä 

maaliskuuta
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Aloitin koulun vuoden 1955 syksyllä Elimäen 
Niinimäen kansakoulussa. Isä saattoi minut ensim-
mäisenä päivänä kouluun. Muistaakseni olin ainoa, 
joka tuotiin autolla. Harmaa Ifa Framo –pakettiauto 
oli ostettu vuonna 1954. Vaikka olin kerran ollut 
kuunteluoppilaana, kouluunmeno jännitti kovasti.

en nähnyt naapurin kaksosiakaan enää. Kävelin masentuneena 
takaisin kotiin. Ei auttanut muu kuin äidin lähteä viemään mi-
nut polkupyörän tarakassa oppitunneille.

Minulle oli ostettu sininen nuorisomallinen polkupyörä, 
mutta Mikkolan kaksi vuotta vanhempien kaksosten, Mirjan 
ja Raimon, ponnisteluista huolimatta en oppinut sillä ajamaan 
ennen kouluun menoa. Alakoulun opettaja Klaara Huttunen 
uhkasi ensimmäisen luokan keväällä, että hän ottaa minun pyö-
räni itselleen ja minä saan tilalle hänen mustan aikuistenpyö-
ränsä, ellen kesällä opi pyörällä ajamaan. Ajotaito toi uuden 
vapauden ja koulumatka nopeutui.

Talvella kouluun hiihdettiin suoraan peltojen poikki. Han-
kaluutena oli piikkilankojen ylittäminen. Joskus oli helppo su-
juttautua lankojen välistä, mutta toisinaan oli yritettävä päästä 
ylitse. Sattui niinkin, ettei toinen suksi tahtonut mitenkään 
nousta perässä, kun aidan piikit tarttuivat vaatteisiin.

Alakoulun opettaja kuljetti minua talvella potkukelkallaan 
koulun jälkeen Korialle mennessään. Se tuntui sekä juhlalliselta 
että jännittävältä. Miten olisi pitänyt käyttäytyä? Kun Mikkolan 
tienhaarassa nousin kyydistä ja lähdin jatkamaan matkaa kävel-
len, opettaja kysyi: ”Miten sanotaan?”. Niiasin ja kiitin. Näin 
opin sanomaan kiitos.

Teuroisiin kulki kerran päivässä Tuomalan linja-autovuoro. 
Olin palaamassa koulusta metsätaipaleella, kun Korialle päin 
kulkenut pitkänokkainen linja-auto pysähtyi kohdalleni. Kuljet-
taja avasi kahvasta kaksiosaisen oven ja pyysi kyytiin. Vastustelin 
kovasti ja sanoin, ettei minulla ole rahaakaan. Ei maksaa tarvit-
sekaan, vahvisti kuljettaja. Autossa ei ollut muita matkustajia. 
Kävin istumaan etupenkkiin ja siinä nökötin kotitienhaaraan 
saakka. Nyt osasin jo kiittää kyydistä.

Talvella kävelin Teuroisten tietä Sirenin talon ohitettuani. 
Koti näkyi suoraan samalla kohdalla vasemmalla. Olin kovin 
väsynyt ja minua laiskotti kävellä Mikkolan ladon kautta ja 
normaalia tietä myöten kotiin. Tein pikaisen arvion ja lähdin 
tarpomaan syvässä lumihangessa peltoa pitkin kotia kohti. Pian 

KOULUTIELLÄ
Teksti: Eija Mänty 27.3.2014

Joulupukin tuomalla potkukel-
kalla kyyditsin Nippe-nalleni 
kouluun piirustustuntia varten.

Kylän yhteinen 
palokalustovaja

huomasin, että olin tehnyt 
suuren virheen, mutta mitä 
muuta voin tehdä keskellä 
peltoaukeaa kuin jatkaa vai-
valloista matkaa kotiin. Äiti 
oli huomannut ikkunasta 
tilanteen ja ollut kovin huo-
lissaan.

Kuutostien pohjaa tehtiin 
kylämme kohdalla 1950-lu-
vun loppupuolella. Tien epä-
tasaisella pohjalla oli joskus 
hankala kulkea, mutta sitä 
pitkin koulumatka lyheni 
puoleen. Kun puolivälissä 
olevaan puroon ei vielä ollut 
asennettu siltarumpuja, piti 
laskeutua puron reunaan ja 
keinotella sen yli sekä tietysti 
kiivetä taas ylös tielle.

Koulumatka kotoani Hevossuolta oli noin 2,5 kilometriä. Ensin 
kuljettiin Longan ja Mikkolan pihojen lävitse, jatkettiin yli puoli 
kilometriä peltotietä pitkin Teuroisiin menevälle paikallistielle. 
Tie kulki peltoaukeaman poikki Sirenin ja Nortalan ohitse met-
sän reunaan, missä Mattilan (Lehdon) ladon luona se teki jyrkän 
mutkan oikealle ja sen jälkeen kiemurteli metsässä ylämäkeen. 
Ladon oikealla puolella oli talvella poikien huima hyppyrimäki, 
jonka tuoma vauhti päättyi kylätielle. Yrjölää lähestyttäessä tien 
oikealle puolelle jäi kylän yhteinen palokalustovaja. Sen laitteita 
oli joskus kotimatkalla mukava katsella. Vielä piti kulkea Paja-
rin, myöhemmin Kaukosen, ja Lehdon pihan lävitse ja sitten 
koulu olikin metsän reunassa oikealla. Sain kerran Pajarien ai-
kana käydä talossa sisällä ja suunnattoman vaikutuksen tekivät 
suuren salin senkin päällä olleet mustavalkoiset kissapatsaat. 
Koulusta palatessa kotimatka usein pitkittyi, kun jäin leikki-
mään serkkujen kanssa.

Aluksi kävelin kouluun. Kerran kylätien varteen saapuessani 
olin aivan varma, etten mitenkään voi ehtiä ajoissa kouluun, kun 
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Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset - osallistukaa tämän lehden tekoon!
Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtumista ja merkkipäivistä. Edellä mainitut sekä kylissä toimivien yhdistyksien 
tiedotteet ovat ilmaisia. 
MAKSULLLISET MAINOKSET Julkaisemme myös maksullisia ilmoituksia hintaan 1 euro/palstamillimetri. Pienin rivi-ilmoitus on 10 
pmm=10 euroa. Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi palveluita. 
SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy syksyllä 2014, aineistot Näkin Mirjalle syyskuun 2014 loppuun mennessä sähköpos-
tilla: mirja.nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa tekstit myös lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsenelle, Teuroisissa Halsolan Pertille.

Vuodenajat sekaisin
On maaliskuun aamu ja menen hiihtämään.
Hiihtämään??,  Oho , nyt minä kyllä unta nään.
Ei ole lunta metsässä, eikä pellollakaan,
ei liioin ole käynyt hankikaan kantamaan.
On sukset samassa nipussa niin,
aivan kuin ne viime keväänä sidottiin.

On tunne, ettei talvea ollutkaan,
vaan syksy se jatkui ja jatkui, aina vaan.
Meni joulun aikaan näsiäkin sekaisin
ajatteli, jos muutaman kukan tässä  iloksenne tekaisisin.
Puhkesi Loppiaisen aikaan kukkaan komeaan 
ja kukinta se jatkuu, jatkuu  yhä vaan.

Tänään jo ensimmäisen leskenlehden näin,
samaan aikaan, viime vuonna oli paikalla lunta kasapäin.
Rinteessä jo kukkii krokus ja sinivuokko aukoo nuppujaan,
odotan vain, koska mäellä käki alkaa kukkumaan.
Mustarastaat ovat pihaa jo monta viikkoa ruopineet,
monet toukat  ja siemenet sieltä esiin kuopineet.
On joutsenet lentäneet jo  montulle päin
niitä viime viikolla melkoisen auran näin. 

Tavallisesti, kun almanakan mukaan kesäaika koittaa,
meillä hanget vielä kirkkaasti paljaan maan voittaa.
Nyt on kuitenkin kaikki aivan toisin päin,
on maa paljas ja lumesta vain pienen läntin näin.
Toivottavasti lämminkausi jatkuu ainakin syksyyn asti,
silloin voi taas alkaa luonnossa uusi tatsi.

KAUNISTA KEVÄTTÄ 

Pirkko

Kyläyhdistyksellä 
vuosikokous
Riistapoikien metsästysmajalla vietettiin Niinimäen Ky-
läyhdistyksen talvitapahtumaa ja vuosikokousta 22.2.2014 
iltapäivällä. Ajoittain kesäistä ukkoskuuroa vastaava sade 
ropisi ulkona. Säätä ei voi valita, joten se siitä talvitapah-
tumasta. Niinpä sisätiloissa juotiin ensin kahvit, ja sitten 
hoidettiin vuosikokous. 

Ilpon avattua kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jarmo Pakkala. Tilit hyväksyttiin, vastuuvapaus myönnet-
tiin ja yhdistyksen vakavaraisuus todettiin tyydyttäväksi. 
Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.
Uutena hallitukseen valittiin Rauni Pakkala, ja sääntöjen 
salliman enintään kuuden hallitusvuoden jälkeen Ilpon 
Ruokosen tilalle puheenjohtajaksi tuli Pauli Turkia.

Kokouksen jälkeen ja sateen lakattua vietettiin aikaa 
ulkosalla, makkaraa paistaen, ja tulevan kesän toimintaa 
suunnitellen. 
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• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

kukkomäki 59, 45610 koriA, Puh. 040-5104143, www.mikkelafarm.net

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

• Kotileivonnaisia • Jauhoja • Ryynejä • Käsitöitä •

Puheenjohtaja Pauli Turkia, puh. 040-5881915, pauli.turkia@kymp.net 
Varapuheenjohtaja Matti Ojala puh. 050-5824630, matti.ojala1@gmail.com 
Sihteeri Päivi Suikkanen, puh. 040-8483051, 
paivi.suikkanen@ssuikkanen.inet.fi
Rauno Kaukonen, puh. 0400-657 129, rauno.kaukonen@pp2.inet.fi
Jana Priha  puh. 0400-354937,  jana.priha@pp.inet.fi
Teija Laukkanen puh. 040 4146288, teija.laukkanen@yit.fi 
Rauni Pakkala  puh. 040-5596065, rauni.pakkala@gmail.com
Rahastonhoitaja Pirkko Paavola, puh. 0400-125 525, 
pirkko.paavola45@kotikone.fi 

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh.05-3817766, 
040-5722060
Niinimäessä Reino Koivusaari, puh. 0400-556762
Tonttiasiamieheen voit ottaa yhteyttä, jos olet 
kiinnostunut joko myymään tai ostamaan tontin 
Niinimäen tai Teuroisten alueelta. Tonttiasiamiesten 
on tarkoitus saattaa kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, 
itse kaupanteko on sitten kokonaan ostajan ja myy-
jän välinen asia.

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet yhteystietoineen 2014:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2013 parittomien viikkojen 
maanantaisin:
•	 Teuroisten	kylätalo	klo	17.55-18.15
	 os.Teuroistentie	261
•	 Niinimäki	Hyötis	klo	18.30-18.45
	 os.Jänkhäntien	tiehaara
•	 Kukkomäki	klo	18.55-19.15
	 os.Pärnäojantie	374

Käyttäkäämme kirjastoautoa!

MYYDÄÄN POLTTOPUUTA
Kuivaa koivuhalkoa ja pilkottua sekaklapia.

Löytyy kuivana ja tuoreena. Puh. 040-547 8341

Perinteinen Kuntokierros
Niinimäen kuntoradalla 
perjantaina 23.5. klo 18 alkaen

Tarjolla kevättapahtumassa on jäätelöä, mehua, 
kahvia, pullaa ja makkaraa.

Samalla jaossa kuntovihko-   
arvonnan palkinnot. 

Tervetuloa!
Tarmo-osasto
Tapahtuman järjestämiseen on 
saatu apurahaa JEV-säätiöltä

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

KYLÄTURVALLISUUSPÄIVÄ 

Lauantaina 26.4. klo 12 – 15 
Niinimäen metsästysmajalla
Tarjolla erilaista arjen turvaan liittyvää tietoa ja harjoi-
tusta. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Lisää tiedotusta 
on tulossa lähempänä tapahtumaa. 

Tapahtuma on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille 
läheltä ja kaukaa.
 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Yhteistyössä Niinimäen kyläyhdistys ja Kymenlaakson Kylät 
ry:n Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä pohjoisen Kymenlaakson 
kylissä –hanke
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TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N
HALLITUS 2014
Puheenjohtaja Pertti Halsola 
puh. 040 774 6111, pertti.halsola@pp.inet.fi

Vpj., rah.hoitaja Heli Räikkönen
puh. 050 380 2745, heli.raikkonen@outlook.com

Sihteeri Eira Vertanen 
0400 156 714, eira.vertanen@hotmail.fi

Emilia Salminen   
Jukka Tallgren 
Heli Helmanen 
Pekka Nissilä

 

Vedestä…..

Teuroisten kotisivut: 
http://teuroinen.nettisivu.org/

Hyvät osuuskuntamme jäsenet, sääoloiltaan varsin poikkeuk-
sellinen talvi alkaa olla takana päin. Vesihuollon kannalta alu-
eellamme ei mitään ylipääsemätöntä ole tapahtunut. Olematon 
lumipeite ja tammikuun loppupuolen parin viikon kireä pak-
kaskausi herätti meidät huomaamaan pumppaamojen pakkas-
suojauksen tarpeen. Onneksi mitään laajempaa jäätymistä ei 
ehtinyt tapahtua. Rakentamisen jälkeen maa pumppaamojen 
kaulan ympärillä on monesti  painunut. Olisikin hyvä että kiin-
teistön omistajat vylläisivät  omatoimisesta nyt kesän aikana 
pumppaamojen kaulan ympärykset, mieluusti saviaineksella 
lähelle kannen alalaitaa. Mikäli talvi on lumeton, paikallaan 
on suojata pumppaamo päältäpäin esim. Pressulla. Kun asiaan 
havahduttiin ja tiedote lähti kiinteistöille niin havaitsin asian 
hoidetuksi valtaosalla kiinteistöjä. Sopen paineenkorottimelle 
on lisätty syöttöyhde agrikaattia varten, siltä varalta että sähkön 
saanti yleisestä verkosta olisi estynyt. Myös liittymä paineenko-
rotin, mittakaivolle ja palopostille tehty kohtuulliset kustan-
nukset jakaen Kouvolan veden kanssa toimestamme.

Vesinäytteet, valvontatutkimusohjelman velvoitteiden mu-
kaisesti otettiin vuoden lopulla. Kaikki arvot sillä puolen olivat 
moitteettomat. Osuuskunnastamme vesityökortin loppuvuo-
desta suoritti 5 henkilöä, oikeuttaa mm. näytteen ottoon.  Tä-
hänastiset puheenjoht.  yksin hoitanut.

Vesiosuuskunnat iskuun – koulutushanke on pyörinyt Kou-
volan seudulla ja Etelä- Kymenlaaksossa, tilaisuuksia järjestetty 
tähän mennessä 17 kpl. Osallistujia eri tilaisuuksissa hyvän 
matkaa kolmatta sataa. Hankkeilla pyritään varmistamaan 
osuuskuntien väen ammattiosaamista ja lisäämään puuttuvaa 
palvelutarjontaa joko osuuskuntien kesken tai ostopalveluna 
sidosryhmiltä. Osuuskunnastamme on osallistuttu kiitettävästi 
hankkeen kaikkiin osioihin. 

Rahoituksesta 80 % tulee hankeavustuksena Pohjois – Ky-
men Kasvu ry:n päätöksellä ELY-keskukselta. Vastaavasti Sepra 
ry, rahoittaa Etelä – Kymenlaaksoa 70 % osuudella. Hankkeet 
jatkuvat 2014 lopulle, kesällä tauko, monta mielenkiintoista 
sessiota vielä edessäpäin.

Antti Laukkanen, yrityksensä kautta on hoitanut osuuskun-
tamme vuosihuollot ja tarvittaessa hälytyskäynnit vuoden 2009 

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Osallistujia oli kiitettävästi Paviljongin koulutustilaisuudessa.

alusta lähtien, myös Etelä- Elimäen osuuskunta renkaassa mu-
kana. Antti myi yrityksensä R.A. Wickholm oy:lle tammikuun 
2014 lopulla, sopimustamme on vielä 2 vuotta jäljellä. Toivot-
tavasti toiminta uuden yrittäjän kanssa sujuu yhtä mutkatto-
masti.

LÄMMIN KIITOS ANTILLE PORUKOINEEN HYVÄSTÄ, 
LUOTTAMUKSELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ !

Tukkuvesi alennuksesta on viime aikoina käyty aiempaa raken-
tavampaa keskustelua kaupungin päättäjien kanssa, uskon että 
sekin asia vielä saa arvoisensa päätöksen.

Teuroisissa 5.4.2014
Pertti

TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

PERJANTAINA 25.4.2014 

AlkAeN kAHVituksellA klo 17.30.
kÄsitellÄÄN VuoDeN 2013 toimiNtA-

kertomus jA tilit, sekÄ muut jÄseNteN/
kYlÄlÄisteN esille tuomAt AsiAt 

TERVETULOA!  
Teuroisten kyläyhdistys ry:n hallitus
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Lyhyen talven 
riemua Teuroisissa 
Teuroisten uimastadionilla on menoa ja meininkiä myös talvisin. 
Harrastusmahdollisuudet ovat monenkirjavat, löytyy nuotio-
paikka, avantosauna, niin luistelu- kuin hiihtomahdollisuus. 
Tammikuun kovista pakkasista oli sittenkin jotain hyötyä. Sora-
montun jääpeitteestä tuli kantava ja tasainen. Vilinää ja vilskettä 
jäällä riitti. Varsinkin lapsiperheet kävivät luistelemassa ahkeras-
ti. Makkarat ja kahvit maistuivat nuotiopaikalla ja viimeisim-
mät kuulumiset vaihdettiin naapureiden ja tuttujen kesken. Jää 
pidettiin auki talkoovoimin.  

Teuroinen 31.03.2014 Jasmin Baarman

TEUROISTEN MARTOISTA, 
tätä kuuluu kylältä.....

Ensinäkin, hallinto meillä martoissa jatkuu suht vanhoissa raa-
meissa. Henttosen Marja on edelleen puheenjohtaja, allekirjoit-
tanut hoitaa kirjoituspuolen, olen siis sihteeri, varapuheenjoh-
taja on uusi, Laukkasen Tarja otti huolekseen sen työn, rahojen 
perään katsoo Kaplaan Pirjo, jäseninä ovat Sirkka Toropainen, 
Tuula Vainikainen uutena hallitukseen tuli Jasmin Baarman. 
Ensi vuoden vuosikokouksesta tuleekin toisenlainen, on pu-
heenjohtajan sekä sihteerin valinta, näillä tulee kumpaisellakin 
täyteen 8 vuotta, joten eivät ole enään vaalikelpoisia. Kyllä vuo-
si tuo aina uusia tuulia tullessaan, miksei nytkin.

Keväällä, Helatorstaina, pidämme yhteisvoimin kudontapii-
rin kanssa käsityönäyttelyn vanhalla koululla. Martat myyvät 
kahvia ja pullaa, arpoja myydään kudontapiirin hyväksi ja kä-
sityöt on katsottavissa ihan ilmaiseksi...

Toisena Pääsiäispäivän iltana kanttori Terhi Paukku tulee 
laulattamaan koko kylänväkeä, kaikki mukaan vain jotka laulaa 
tahtovat. Laulunsanatkin löytyvät, ei kun laulamaan. Tilaisuus 
toteutetaan taas yhdessä lähetyspiirin kanssa.

Kaunista kesää odotellessa, mennään ulos, vedetään keuhkot 
täyteen raikasta kevätilmaa, katsotaan ympärillemme ja nauti-
taan kaikesta näkemästämme ja ollaan onnellisia, näin toivoo 

Salmisen Marja-Liisa


