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Julkaisija: NIINIMÄEN KYLÄYHDISTYS

Niinimäen kyläkirjatyöryhmä on kokoon-
tunut reilun puoli vuotta aktiivisesti. Ar-
kistoja ja pöytäkirjoja on kaiveltu, haastat-
teluja tehty ja kuvia kerätty. Näillä, sekä 
yhteisillä tarinatuokioilla on saatu omatkin 
muistot heräämään ja siirtymään tekstiksi.

Erityisesti on muisteltu kouluasioita, 
koska sen merkitys kylälle on ollut suuri. 
Koulun historia 1937-2007 on viimeistä 
silausta vaille valmis. Koulumuistoja ja 
valokuvia on saatu talteen mahdollisesti 
sadan sivun verran.

Kylän kehitysvaiheita teiden, sähkön, 
puhelimen, maakaasuputken, vesijoh-
tojen ja valokuidun rakentamisesta on 
kirjoitettu. Myös maitolaitureista, pos-
tista, kauppa-autoista, television tulosta 
on muistelmia ja kuvia. Maataloustöiden 
muutoksesta vuosien mittaan on kerrottu. 
Myös Järvijuhlista, Linjanmäen mäenlas-
kuista, pururadan rakentamisesta, Palo-
korven rukoushuoneen ja eri yhdistysten 
toiminnasta sekä persoonista on kirjoitet-
tu. Yrittäjistä on jo muutama juttu, mutta 
lisää toivotaan.

Edellä oleviin voi vielä toimittaa täy-
dennystä syyskuuhun mennessä kyläyh-
distyksen sihteerille. Jokainen voi kir-
joittaa oman talonsa tarinan ja toimittaa 

sen ryhmälle tai tulla mukaan ryhmään. 
Esimerkiksi sota-ajan kokemuksista kuten 
desanteista, sotavangeista ja linnoitustöistä 
toivotaan muistoja. Lisäksi tarinat tansseis-
ta, pirtuajasta, elokuvaesityksistä, urheilu-
kilpailuista, kulkukauppiaista, kiertävistä 
tinureista, valokuvaajista ja huonekalu-
kauppiaista olisivat tervetulleita.

Ennakkotilauksia on jo tullut ja niitä ote-
taan vastaan marraskuun loppuun saakka. 
Arvioitu ennakkotilaushinta on 25-30 €. 

Tervetuloa Kuntokierrokselle
Niinimäen kuntoradalle 
perjantaina 19.5. 
klo 18 alkaen

Lue lisää sivu 6

Vielä ehtii mukaan Niinimäen 
kyläkirjahankkeeseen

Kirjatilaukset Arja Ruokoselle: 
arja.tolmunen@gmail.com tai 
040-5580642 
Tekstit ja kuvat Rauni Pakkalalle: 
rauni.pakkala@gmail.com tai 
040-5596065

Toimi nyt, ettei tarinasi jää unholaan!

Kuvat: Rauni PakkalaKyläkirjaryhmäläisiä Kansalaisopistolla maaliskuun alussa.

Muisteluilloissa on ollut mukavasti väkeä.
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Hyvää kevättä ja kohta alkavaa kesää Niinimäen Nurkan 
lukijat. 

Puheenjohtajan pesti napsahti meikäläiselle, kun tehtävää 
ansiokkaasti hoitanut Pauli sai kaudet täyteen. Kiitokset 
Paulille hyvästä työstä!

Kyläkirja –hanke on työllistänyt kirjoittajaryhmää ko-
vasti, ja muisteluiltoja on pidetty talven ja kevään mittaan. 
Kyläläiset ovat ilahduttavasti osallistuneet muisteluihin, 
ja materiaalia on kertynyt mukavasti. Kirjan työstäminen 
on yhdistänyt kyläläisiä, mikä onkin yksi kylätoiminnan 
parhaita puolia. Hankkeita on takataskussa tulossa lisää; 

rautaromukeräys kyläkirjan rahoittamisek-
si, juoksuhautojen siivous ja Järvi-juhlat, 
joten työsarkaa riittää. 

Tutkiskelin vanhoja Niinimäen Nurkkia 
muistin virkistämiseksi ja on annettava 
isot kehut ja kiitokset kyläyhdistykselle. 
Monenlaista hanketta on tehty yhteiseksi 
hyväksi.  Puheenjohtajan saappaat tun-
tuvat vähän isoille, mutta urheiluter-
mein todettuna ”annetaan kaikkemme ja katsotaan 
mihin se riittää”. 

Tätä kirjoittaessa kevät on edennyt hitaanlaisesti, mutta 
uskon, että kun luette tätä Niinimäen Nurkkaa, säätilakin 
on jo kesäisempi.

Toivotan kaikki tervetulleiksi kyläyhdistyksen tuleviin 
tapahtumiin. Otamme mielellämme vastaan 
ideoitanne tulevaa toimintaa varten. 

Muinaismuistolain nojalla linnoitteet ovat rauhoitettuja. 
Ilman lupaa on kiinteän muistojäännöksen kaivaminen, 
muuttaminen, peittäminen, poistaminen, vahingoittaminen 
ja muu siihen kajoaminen kielletty. Museovirasto

Säilyttämiseksi voidaan tehdä seuraavia toimenpiteitä:
1. Juoksuhaudoista ja pesäkkeistä voidaan raivata pois risut ja 
 kaatuneet puut.
2.  Tyhjentää sinne kuulumattomat tavarat.
3.  Metsänhoitoon liittyen kaivantojen reunoilta voidaan kaataa isot  
 puut, jotka voivat kaatua myrskyssä ja rikkoa kaivantojen reunoja.
4.  Toimenpiteisiin täytyy saada aina maanomistajan lupa.

Ohjeita ensimmäisen maailmansodan 
linnoitteiden säilyttämiseksi

Frisbeegolfrata
Niinimäkeen
Tarmo-osastolla on  suunnitteilla Frisbee-
golfrata pururadan maastoon. Kutsumme 
kylämme frisbeegolf harrastajia ja muita la-
jista kiinnostuneita kanssamme suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan rataa. Aiheesta ja 
tulevan suunnittelupalaverin ajankohdasta 
keskustellaan metsästysmajalla kuntokier-
roksen yhteydessä 19.5. alkaen klo 18.

Tule mukaan!  

Mitä ei saa tehdä:
1.  Kaivantoja ei saa kaivaa leventämällä eikä syventämällä.
2.  Sammalpeitteisiin ei saa kajota.

Liikkuminen linnoitusalueella:
Liikkuminen juoksuhaudan pohjalla, ei vallien reunoilla.

Arvo Tolmunen
Linnoitusteknikko evp

Kuva: Rauni Pakkala

Pauli Turkia kukitettiin vuosikokouksessa. 
Kuva: Raija Perttola

Arvo Tolmunen kenttälinnoitteilla.
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Huipulla 
heinäkuorman

Koskaan en väsyä saata
tähän näkyyn suurenmoiseen
kun huipulta heinäkuorman
näin maailmaa katselen.

Näen laajan viljapellon
joka korressa tähkäpää
näen kauniin kukkaloiston
mi tietämme reunustaa. 

Ne nousevat vuodesta vuoteen
kuin meitä tervehtien
päivänkakkarat, kissankellot
valkoharsoa mataroiden.

Kesä kasvatti runsaan sadon,
talvi karjan turvattu on.
Heinäpaalit kun täyttävät ladon
on hoitaja huoleton.

On allani viimeinen lasti
tää tulos on joukkomme työstä,
yhteishenki, tuo mahtien mahti
kun päivää jatketaan yöstä.

Outo haikeus täyttää mielen.
Onko kuormani viimeinen tää,
vai vieläkö tullessa suven
mummo kuormalle kiipeää ?

Kirsti Pakkala

Teksti: Pauli Turkia, Kuvat: Rauni Pakkala

Lintulauta on aina ollut, vähimmillään levynkappale ikkunalasin alla 
johon nokittava rasva, tali, oli naulaan painettuna kiinni. Nokkimisääni 
kuului sisään, pieni naputus muutaman tintin toimesta. Linnut oli aivan 
lasissa kiinni, likinäköisenäkin voin niistä nähdä yksityiskohtia. Joskus 
laudalla kävi jopa rengastettu talitiainen. Sinitiaisia en varmasti muista 
lapsena nähneeni, sen näkeminen lintulaudalla oli tapaus aikuisena. Tali- 
ja hömötiaiset, kotivarpuset, runsaslukuiset keltasirkut, punatulkut ja 
närhet muodostivat talvilinnut. Kaikissa pönttöön vähänkin vivahtavissa 
pesi kottaraiset, räystään alla räystäspääsky ja ladossa tietysti haarapääsky. 
Isä Anton suosi lintuja, harmaasieppo sai pesälleen sadesuojaa, pääskyjä 
”ruokittiin” kanojen untuvilla. Tuuleen isän heittämän kanan untuvan 
nappasi pesänpehmikkeekseen haarapääsky suoraan ilmasta.

Muuanna syksynä lepakkokin saalisti navetassa, söi kärpässaalistaan ja 
lepäsi välillä orressa, lähtien sitten taas lentämään navetan päästä päähän 
edestakaisin. Haarapääskyillä oli enimmillään neljä pesää navetan sisällä, 
ladoissa olevien lisäksi. Karjanpidon loputtua hävisi kärpäset sekä kot-
taraiset ja haarapääskysetkin väheni yhteen pariin pihassa.

Kauralyhde jouluksi laitettiin seipään nokkaan. Saattoi olla että hiiru-
laiset oli siitä jyviä jo syksyn aikana verottaneet, mutta keltasirkuilla oli 
ainakin tutkittavaa. Ostosiemeniä en muista linnuille hankitun.

Lintumuistoja
Heinäkuorma 1960-luvulla. Kuva: Perttolat

Tunnista 100 lintulajia
Montako lintulajia sinä tunnistat? Haluaisitko oppia tunnista-
maan enemmän?
Tunnista 100 lintulajia -kampanjan tavoitteena on lintuharrastuk-
sen ja luonnon tuntemuksen lisääminen sekä maamme upean 
luonnon juhlistaminen. Tarkoituksena on, että mahdollisimman 
moni suomalainen havaitsee sata lintulajia Suomen itsenäisyyden 
juhlavuonna 1.1.–31.12.2017.

Lisätietoa: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/100lintulajia/

Niinimäki on lintubongaukselle varsin otollista seutua, toisinaan 
tänne poikkeaa harvinaisempiakin vieraita kuten kattohaikara, 
mutta alueen peruslinnustollakin pääsee jo tavoitteessa pitkälle.
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Savea on kaivettu Oivonojan pel-
loilta ja ajettu Kuusankosken Keltissä 
sijaitsevaan Leca-soratehtaaseen 
jo noin 20 vuoden ajan. Soitin teh-
daspäällikkö Jari Mukkulalle ja ker-
roin, että olin kiinnostunut kaikesta, 
mikä liittyi saven käsittelyyn Oivono-
jan pellolta valmiiksi tuotteiksi. Sain 
ystävällisen kutsun saapua tehtaalle 
eräänä helmikuun päivänä.

Käännyin tienhaarasta, jonka opastees-
sa luki tehtaan nykyisen omistajan nimi, 
Saint-Gobain Weber. Paikan päällä tehtaan 

Leca-soraa Oivonojan savesta

kokoushuoneessa minulle rupesi selviä-
mään Jari Mukkulan esitteleminä monet 
kiinnostavat asiat. Tehdas on osa suurta 
ranskalaista tehdaskonsernia, joka toimii 
76 maassa. Leca on lyhennys englannin-
kielisten sanojen light expanded clay ag-
gregate alkukirjaimista Sananmukaisesti se 
tarkoittaa kevyttä paisutettua saviainesta, 
Leca-soraa. Sen valmistus alkoi Keltissä jo 
vuonna 1951, kun tehtaan silloin omista-
nut Renlund oy sai tanskalaiselta Dansk 
Lecalta lisenssin toiminnan aloittamiseen. 
Renlundin jälkeen omistajina ovat olleet 
ainakin OTK, Lohja Oy, Scancem ja saksa-
lainen Heidelberg Sement. Tämän vuoden 

toukokuun ensimmäisestä päivästä alkaen 
tehtaan nimi tulee olemaan Leca Finland 
Oy.

Leca-soraa käytetään talojen alapohjien 
eristämiseen, laaja-alaisten kattojen eris-
teenä ja maanrakennuskevennyksiin. Siitä 
valmistetaan eri tehtaassa mm. talojen pe-
rustuksien ja savupiippujen muuraamiseen 
käytettäviä keveitä mutta kestäviä harkkoja. 
Murskatulla leca-soralla taas torjutaan liuk-
kautta talvisilla pihoilla. Tehtaan tuotanto 
menee kotimaan ja Baltian maiden mark-
kinoille. Kaiken toimivuudesta vastaavat 
tehtaan johto ja 34 työntekijää sekä kym-
menkunta markkinointi- ja myyntimiestä.

Kaksi kuorma-autoa ajaa Oivonojalta 
tehtaalle yhteensä 500 tonnia savea vuo-
rokaudessa eli kumpikin auto ajaa 10 
kuormaa. Se on puolet tehtaan tarpeesta. 
Savea riittää, sillä tehdas osti muutamia 
vuosia sitten Olli ja Seija Salmisen omis-
taman maatilan peltoineen, metsineen ja 
rakennuksineen. Aikaisemmin tehtaalla oli 
omistuksessaan vain osa tilan pelloista. Oi-
vonojan pellot ovat vanhaa merenpohjaa 
ja savea on kymmenien metrien paksuu-
delta. Kaivamisessa ei mennä kuitenkaan 
yhdeksää metriä syvemmälle. Paineellisen 
pohjaveden päälle jätetään aina noin kaksi 
metriä savea. Kun ajaa Oivonojan kylän 
halki, ei savenotto ole vielä tieltä katsottu-
na muuttanut maisemaa. Kun allas lopulta 
laajenee kylätiehen saakka, peltomaisema 
muuttuu keskellä kylää täysin erilaiseksi. 
Silloin siitä tulee yhä enemmän myös sel-
keä ympäristöasia.

Teksti: Antti Suikkanen. Kuvat: Rauni Pakkala
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Odotan kevättä, kevättä,
odotan lämmintä kevättä.

Sinivuokoille joka päivä kerron näin:
aukaiskaa nuppunne hennot jo aurinkoon päin.
Mutta kun aurinko säteitään pihtaa,
 taivaskin rakeet ja rännät vain niskaan viskaa,
kuinka siinä nyt kukkia voisi,
jos huominen jo lämpöä toisi.

Aamulla juoksen ikkunaan,
jälleen on maa valkoisenaan.
Taas mittari pakkasta naputtaa,
mustarastas vain pihaa kapsuttaa.
On peipposetkin pihalta pois lähteneet
kai lämmintä paikkaa ovat etsineet.

Polun varrella muutama leskenlehti kukkii,
lämmön tullen ne kyllä tienoot tukkii.
Lenkille heitän tikkitakin niskaan,
piponkin vielä päähän viskaan,
kun tuuli niin kylmästi puhaltaa,
puunlatvoissa vinhasti viheltää. 

Vappukin meitä jo tervehtii,
ehkä jo lämmönkin lähettää ehtii.
Luotetaan ystävät kevään tuloon,
ja tulevan suven kauniiseen suloon.
Kärsivällisesti kun jaksetaan odottaa
kyllä aurinko säteensä meillekin kurottaa,
kun lämpimäksi kaikki tienoot saa
niin voi kevään työt taas aloittaa.

Hyvää kevättä!
Pirkko

Kevään odotusta
Jari Mukkulan mukaan tehdas tuntee 

vastuunsa luonto-, ympäristö- ja turvalli-
suusasioista sekä tehtaalla että savenotto-
alueilla. Tehtaan lähistöllä olevilla vanhoil-
la savenottoaltailla on tehty toimenpiteitä, 
joista hyötyvät sekä ihmiset että luonto. 
Muuttomatkoillaan altaille pysähtyy suu-
ret lintuparvet levähtämään. Niitä ajatellen 
altaiden reunoja on kaivinkoneella loiven-
nettu, jotta myös kahlaajalinnuille olisi 
paremmat olosuhteet. Lintuharrastajille 
on samalla tekeillä paikka, josta he voivat 
lintuja häiritsemättä tarkkailla niitä. Tässä 
luontoarvoja korostavassa projektissa on 
mukana myös Ely- keskus ja Kouvolan 
kaupunki

Oivonojan tulevalla noin 36 hehtaarin 
kokoisella, yhtenäisellä altaalla tullaan 
tekemään oletettavasti samantapaisia rat-
kaisuja. Kaunis peltomaisema rikkoutuu, 
mutta kaivamisen loputtua allas täyttyy 
parissa vuodessa valumavesistä ja silloin-
han kylässä on pieni järvi. Jari Mukkulan 
mukaan savinen vesi kirkastuu vähitellen 
ja voi tarjota kyläläisille uusia mahdolli-
suuksia. Kun veteen istutetaan kaloja, on 
mahdollista kalastaa. Voi myös soudella, 
uida ja vaikkapa tarkkailla sinne muutto-
matkoillaan pysähtyviä lintuja. Kyläläiset 
saivat tässä yhteydessä kehuja rauhallisesta 
suhtautumisestaan tapahtuvaan muutok-
seen.

Lopuksi lähdettiin tehdaskierrokselle. 
Minulle kerrottiin, että tehtaan savusuo-
dattimiin oli sijoitettu yli puoli miljoonaa 
euroa ja päästölukema saatu putoamaan 
merkittävästi. Havaitsin, että kaikkialla 
oli siistiä ja tavarat järjestyksessä. Tehtaan 
turvallisuuteen työympäristönä oli selvästi 
kiinnitetty huomiota. Seitsemään vuoteen 
ei tehtaalla ole sattunut tapaturmaa. Nii-
nimäen koululaisten vaaraton koulumat-
kahan haluttiin myös aikoinaan turvata. 
Suuria savikuormia kuljettavia kuorma-au-
toja pidettiin niin riskialttiina mutkaisella 

tiellä, että tehdas osallistui taloudellisesti 
kuutostien ja Kuukson tienhaaran välille 
rakennetun kävelytien rakentamiseen.

Kiinnostavaa tehdaskierroksen aikana oli 
kuulla myös, että savessa täytyy olla riit-
tävästi orgaanista ainesta. Siihen sopivat 
pellon pinnalta multakerros ja tavallisesti 
sekaan prosessin alkuvaiheessa lisätty kier-
rätysöljy. Lisäksi savespitoisuuden pitää 
olla yli 70 prosenttia, jotta savi paisuu 
prosessissa. Savespitoisuus tarkoittaa alle 
kahden tuhannesosamillimetrin partikke-
leiden määrää. Savimassa kulkeutuu kul-
jettimien viemänä valtavaan, 70 metrin pi-
tuiseen pyörivään kuivaus- ja polttouuniin. 
Sen loppupäässä se muuttuu rakeiksi, jotka 
noin 1200 asteen kuumuudessa palavat, 
paisuvat ja muuttuvat hehkuvaksi leca-so-
raksi. Jäähdytyksen jälkeen sora lajitellaan 
ja voidaan pakata suursäkkeihin tai pieniin 
säkkeihin. Suuri osa jatkaa matkaansa teh-
taalta irtotavarana. Vuorokaudessa tuote-
taan 1250 kuutiota Leca-soraa. Tehdas on 
toiminnassa yhtäjaksoisesti kymmenen 
kuukautta vuodessa. Loput kaksi kuukaut-
ta kuluvat lomiin ja huoltotöihin.

Lopuksi tiedustelin Jari Mukkulalta, 
olisiko mitään jutun loppukevennykseksi 
sopivaa. Oivonojalta hänelle tuli mieleen, 
kuinka savea kaivettaessa tulee silloin täl-
löin esiin kivimuodostelma, jossa voi olla 
päällekkäin jopa viisi-kuusi kiveä. Täl-
lainen löydös merkitsee aina, että läheltä 
löytyy aina kolme samanlaista. Paikassa on 
ollut muinoin lato, jonka kulmakivistä on 
kysymys. Kivet painuvat tunnetusti saveen 
ja siksi painuneen kiven päälle on laitettu 
aina uusi kivi rakennuksen pitämiseksi irti 
maasta.

Toinen juttu liittyi tehtaaseen. Kerran 
oli saatu edullisesti erä vanhaksi mennyttä 
siirappia, jota haluttiin kokeilla lisäämällä 
sitä orgaanisena aineena saven sekaan. Se 
toimi hyvin ja samalla koko tehdas tuoksui 
joulupipareille.

Joutsenperhe Oivonojan lammikolla kesällä 2016.
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Puheenjohtaja Seppo Suikkanen, 0400-804732, 
seppo.suikkanen@luukku.com
Varapuheenjohtaja Pirjo Värri, 040-5122606, 
pirjo.varri@gmail.com
Sihteeri Rauni Pakkala, puh.040-5596065, 
rauni.pakkala@gmail.com
Talousvastaava Arja Ruokonen, 040-5580642, 
arja.tolmunen@gmail.com
Riia Bäckman
Leena Peltola
Mikko Laine

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh. 040 7746111
Niinimäessä Pauli Turkia, puh. 040 5881915 
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 2017:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2017 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!

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

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 il-
moituksia hintaan 1 euro/palstamillimetri. Pienin rivi-ilmoitus on 10 
pmm=10 euroa. Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi 
palveluita. 

SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy syksyllä 2017, aineistot 
Näkin Mirjalle syyskuun 2017 loppuun mennessä sähköpostilla: 
mirja.nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa 
tekstit myös lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen jäse-
nelle, Teuroisissa Halsolan Pertille.

• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

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

ROMUMETALLIN KERÄYS
Kyläkirjaprojektin hyväksi
Metalliromua voi toimittaa Areka Oy:n pihalla olevaan 
keräyspisteeseen toukokuun loppuun asti.
Kysymyksiin vastaa pj Seppo Suikkanen 
puh. 0400 804 732.

Perinteinen Kuntokierros
Niinimäen kuntoradalla 
perjantaina 19.5. 
klo 18 alkaen

Tervetuloa!

Tarjolla keväisen lenkkeilyn lisäksi
jäätelöä, mehua, kahvia, 
pullaa ja makkaraa.

Tule kokeilemaan
Frisbeegolfia!

Samalla jaamme 
kuntovihkoarvonnan  
palkinnot voittajille.

Tarmo-osasto

TEUROISTEN KYLÄTALOLLA 
TAPAHTUU
AVOIMET KYLÄT -tapahtuma lauantaina 10.6.2017 
klo 10.00 – 15.00
Seuraa ilmoittelua. Voit myös ilmoittautua mukaan 
tapahtumaan, jossa on tarkoitus tarjota jokaiselle 
jotakin. 
Yhteyshenkilö Heli Räikkönen, puh. 050 380  2745
tai heli.raikkonen@outlook.com  
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Vesiosuuskunnan kuulumisia

Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunnan hallituksen kokous 2.5.2017 Kylätalolla. 
Kuvasta puuttuu jäsenet, Tuukka Toivonen, Matti Seppälä ja Jukka Halme.

Lopuillaan oleva varsin leuto talvi on osuuskunnan kan-
nalta sujunut ilman suurempia murheita. Yhden jätevesi 
verkoston tukkeuman kanssa operoimme Hongistossa 
helmikuun 20 – 21 päivä. Siitäkin selvisimme vastaisen va-
ralle viisastuneina, kokemusta rikkaampina.

Eräällä jäsenkiinteistöllä tapahtui joulun alla mittava vesivahinko 
kiinteistön sisäisen verkoston pettäessä, aiheuttaen yli 900 kuution 
veden valumisen viemärin lisäksi suurelta osin talon rakenteisiin. 
Tapahtunut on muistutuksena meille miten tärkeää on sulkea veden 
pääsulku mikäli talo ei ole jatkuvasti asuttuna. 

Osuuskunnalla on Myllyojan paineen korotusasemalla vuodon 
valvonta   käytössä, Hongiston aluetta koskien. Vastaavasta alusta-
vasti sovimme Kouvolan veden pienempien ”päälliköiden” kanssa 
2016 kesällä, olisimme saaneet yhden Veden mittakaivon uusimisel-
la Törön pajan kulmalla seurannan kaukovalvontaamme Niinimäki, 
Teuroinen aluetta koskien. Valitettavasti Kouvolan veden johdon 
jäykkä ”noviisitason” neuvotteluasenne esti toteutuksen, jäljet ovat 
nähtävissä. Asia on tarkoitus hoitaa kuntoon osuuskuntamme toi-
mesta ilmojen lämmettyä.

Verkoston huolto sopimuksen allekirjoitimme R.A. Wickholmin 
oy:n  kanssa 23.11.2016. Sopimus pitää sisällään Kiinteistö pump-
paamojen vuosihuollon (puolet vuosittain) 

Aloitus 2017 Kukkila – Hongisto päästä, ja 1 pumppuiset linja 
pumppaamot, vuosittain. Edellä mainittuihin tarvittavat hälytys-
käynnit. Huollettavat alueet ja ajankohdat ilmoitamme ennen to-
teutusta, myös mitä toimenpiteitä huoltokäyntiin kuuluu. Mikäli 
puutteita on, niistä ilmoitus osuuskunnalle välittömästi.

Huoltoa painotamme runsaammalla käytöllä oleviin 2 pump-
puisiin linjapumppaamoihin ja kaukovalvontaan erikoisosaamisen 
kautta.

Kilpailuvirastolta tuli lopullinen päätös 8.3.2017 jättää kante-
lumme Kouvolan ja Kymen veden määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöstä tutkimatta. Valitusaikaa 30 pv. Markkinaoikeuteen, 
valitus jätetty määräajassa. Vaatimuksella että Markkinaoikeus mää-

räisi Kilpailuviraston tutkimaan asian. Kilpailuviraston tutkimus on 
maksuton, intoa asian selvittämiseen ei liiemmälti näytä löytyvän. 
Valtakirja keräys kantelun taakse laajennettu valtakunnalliseksi, 
keskusjärjestön Suomen vesihuolto-osuuskunnat, SVOSK, ry:n

tuella. Mikäli voitamme jutun voimme hakea taannehtivasti vas-
tapuolelta ylihinnoiteltuja takaisin.

Vesiosuuskunnat 2020 luvulle – selvityshankkeessa olemme jär-
jestäneet yli 20 haastattelutilaisuutta osuuskuntien hallituksille, 
hankeaikaa 15.8.2017 asti. Osanotto kiitettävää.

TEUROISTEN KYLÄTALOLLA 
TAPAHTUU
Teuroisten Kylätalolla keväinen, iloinen yhteislauluti-
laisuus kanttori Ville Perkkiön säestämänä torstaina 
11.5.2017.
Tilaisuus alkaa klo 17.00 yhteisololla makkaranpaiston 
ja kahvi/mehumyynnin merkeissä, joista tulot Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Laulutilaisuus alkaen klo 18.00. 
Yhteislaulutilaisuus korvaa aikaisem-
pien vuosien lipaskeräyksen talosta 
taloon. Tervetuloa kauempaakin 
laulamaan yhteisen hyvän puolesta!

Teuroisten kyläyhdistys ja Elimäen 
Seurakunta

Osuuskuntamme Vuosikokous on su 28.5.2017, 
Kylätalolla, aloitamme kahveilla klo 17.00, 
varsinainen kokous 17.30 alkaen.

Näkemisiin !
Pertti
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TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N
HALLITUS 2017

Monenlaista tietoa ja ajankohtaista 
asiaa teuroinen.fi

Pertti Halsola, pj. pertti.halsola@pp.inet.fi, 040 77 46 111
Heli Helmanen, varapj. heli.helmanen@gmail.com, 0400 984 549
Heli Räikkönen, sihteeri, rahastonhoitaja, 
heli.raikkonen@outlook.com,  050 3802 745, 
Kalle Turkia
Jukka Tallgren
Timo Jansson
Varalla: Tapio Perttola

MuiSTaTTehan, että hyvin varusteltu, viihtyisä Teurois-
ten Kylätalo on vuokrattavissa kokous-, juhla- ym. tilaisuuksia 
varten. Lisätietoja löydät teuroinen.fi -kotisivuiltamme. Ajan-
kohtaista asiaa kotisivujen lisäksi on Facebook-sivuillamme.
 
TeurOiSTen eKO-piSTe oli alkukeväästä lopettami-
suhan alla. Kymenlaakson Jäte ilmoitti pisteen olevan liian 
pienellä käytöllä. Kylällä tieto herätti suurta huolta ja häm-
mennystä.  Kyläyhdistyksen hallitus keräsi nimilistan, jossa 
kyläyhteisömme Eko-pisteen käyttäjien vetoomus pisteen 
säilyttämisen puolesta esitettiin. Lista toimitettiin henkilö-
kohtaisesti perille. Toimintamme tuotti myönteisen tulok-
sen, joten Eko-piste säilyy Kylätalolla. Yritämme myös saada 
pahvinkeräyspisteen samaan paikkaan. Toivomme kyläläisten 
käyttävän omaa palvelua Kylätalolla.

Siistin kylän puolesta!
Teuroisten kyläyhdistyksen hallitus

Martat järjestivät 
raakaravintoa 
lautaselle kurssin, 
vetäjänä toimi 
Virpi Ikonen. 
Mukava ilta 
hurahti nopeasti 
yhdessä ruokaa 
tehden ja mais-
tellen.

 
Teuroisten Martat luovuttivat 50 paria neulomiaan villa-
sukkia Kouvolan sosiaalitoimen huostaan otetuille nuorille ja 
lapsille. Kaikille ei vielä sukkia riitä ja projekti jatkuu, joten 
haastamme Kouvolan alueen toiset marttayhdistykset ja kaik-
ki muutkin innokkaat mukaan sukkia neulomaan. Valmiit 
sukat voi toimittaa Pirkko Ikävalkolle, Teuroistentie 350.
 

Terveisiä Teuroisten Martoilta !
 
 

 

Yhdistyksen puolesta Jasmin Baarman


