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Kyläretki Rakvereen 
2-4.8.2013
Niinimäen kyläyhdistys yhdessä Niinimäen 
Marttojen kanssa järjestää retkeä Viron 
Rakvereen ystävyyskyläämme  2-4.8.2013.

Lähtö on perjantaina iltapäivällä  2.8.2013  bussilla. Laiva 
lähtee illalla ja yövymme laivalla. Aamulla matkaamme Rak-
vereen, jossa majoitumme. Iltapäivällä riistalounas ystäväm-
me Marikan kartanossa. Sitten matkaamme Tapa-kylään, 
jossa ohjelmaa mm. trialthon-kisa, juhlat puistossa ja tanssit 
yömyöhään. Sunnuntaina aamupäivän vietämme kylpylässä, 
shoppailemme ja illaksi kotiin. 

Valmisteluja varten tarvitsemme ilmoittautumisia mahdol-
lisimman pian, vaikka ehdollisena. Ilmoittautumiset Pirkko 
Paavolalle,  pirkko.paavola45@kotikone.fi, 0400-125 525
Perinteiseen tapaan myös Teuroisten kyläläiset ovat tervetul-
leita mukaan, unohtamatta ystäviä ja sukulaisia.

Matkan hinta on vielä täysin auki, jos saamme bussikyy-
din ja majoituksen yhtä edulliseksi kuin viimeksi, niin ei 
pitäisi olla hinnasta kiinni. Kyläyhdistys osallisuu osaltaan 
järjestelyihin.

Kesämaisema on kaunis luonnostaan alkukesän lupiini 
ja koiranputkikukintoineen. Maitohorsma värittää vielä 
heinäkuun lopulla raivioita ja karuhkoja rinteitä. 

Haastamme kylien asukkaat jatkamaan vä-
riloistoa kylvämällä ”kyläkukkia”,  joiden 
loisto ilahduttaa loppukesällä tientallaajia 
ja ohi kiitäviä autoilijoita.

Kylvä sinäkin  ryhmä auringonkukan 
siemeniä sopivaksi valitsemaasi aurin-
koiseen paikkaan. Voit  itse päät-
tää kuinka ison alueen jaksat 
muokata kylvökuntoon. Ky-
läyhdistys lahjoittaa sieme-
niä pienille aloille  n 1-3 m2.  
lajike  Iso-auringonkukka. 
Yhteyshenkilö siemenasiois-
sa on Pauli Turkia. Voit toki 
hankkia siemenet myös itse.    

KYLÄKUKKARYHMÄSTÄ 
ILOA LIITTYMIIN JA 
PORTINPIELIIN

Kuva viime reissusta. Maassa 
makaavat eivät ole meidän kylistä 
vaan Muhusta!
(Kuva: Arja Ruokonen)
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

Tätä kirjoittaessani pitkäperjantaina 29.3. on vielä hyvin 
lumista ja pakkasta toista kymmentä astetta. Uskon kui-
tenkin, että nyt lukiessasi tätä lehteä on lumi väistynyt ja 
lämpö vahvasti plussan puolella.

Kyläyhdistys suunnittelee retkeä Rakvereen 
2-4.8.2013, josta tarkemmin tässä lehdessä. Varatkaahan 
ajoissa viikonloppu. Toissa vuonna olleet voivat kertoa, 
kuinka mukava matka viimeksi oli.

Myös kylän kotisivut muuttuvat. Uusi: http://www.
kymenkylat.fi/niinimaki/. 

100 Megan kuitu on jo ensimmäisissä Kouvolan  ky-
lissä käytössä. Nyt on korkea aika meidän kaikkien tehdä 
liittymäsopimus. Kymijoen kyläkuidun kotisivu: http://
www.kylakuitu.fi/ , josta löytyy tarvittava tieto liittymi-
seen ja yhteyshenkilöistä. Lisää asiaa tässä lehdessä.

Kyläyhditys ideoi myös yhtenäistä kukkaistutusta pos-
tilaatikoille. Kyläyhdistys tarjoaa siemenet ja ohjeet, josta 
myös tässä lehdessä lisää.

Kylällä on herännyt myös keskustelu uusista tielinjauksista, 
joissa rakennetaan uutta tietä ja mahdollisesti Kuukson liitty-
mä 6-tielle poistuu. Kyläyhdistyksen rooli tässä hankkeessa on 
seurata tilannetta ja tiedottaa. Emme ota kantaa siihen mikä 
tienylityksen vaihto olisi paras. Seuraamme tilannetta. Lisää 
tässä lehdessä. 

Talvi on ollut hiihtäjille hieno ja haluan kiittää urheiluseura 
Tarmoa hienon laturetken järjestämisestä ja latujen kunnossa-
pidosta. Hieno esimerkki siitä, kuinka pyyteettömästi tehdään 
talkootyötä koko kylän hyväksi.

Maailmalla Pohjois-Korea uhkaa ydinsodalla, Euroopassa 
kuohuu Euro-kriisi ja Suomessa tehtaat siirtyvät Kiinaan ja 
vielä työpaikan pitäneet ovat lopen uupuneita työtaakan ja YT-
uhan alla. Kouvolassa riidellään Ratamon paikasta. Elämme 
siis vaikeita aikoja mutta varmaan vanhemmat ihmiset voivat 
todeta, että on sitä pahemmistakin selvitty. Positiivinen asenne 
on tärkeintä. On meillä ainakin Euroopankin mittakaavassa 
hieno paikka asua, puhdas ja rauhallinen luonto ympärillä. 

Ilpo Ruokonen
Puheenjohtaja
Niinimäen Kyläyhdistys ry
ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 
040-8447020 

Muutama kasvatusvinkki  aloittelijoille:

1. Muokkaa valittu aurinkoinen kasvupaikka heti kun maa 
sulaa. Lannoita ja kalkitse tarpeen mukaan. Auringonkuk-
ka viihtyy hyvin kalkitussa ja ravinteikkaassa maassa 

2. Kylvä  siemenet maan lämmettyä  30 cm välein oleviin 
riveihin 10 cm välein. Kylvösyvyys 3-4 cm

3. Kastele jos maa on kuivaa.
4. Harvenna riveissä olevat pikkutaimet. Jätä taimia 30 cm 

välein , jotta  kasvutilaa jää riittävästi.
5. Jos alue pukkaa rikkakasveja  kitke ja peitä maanpinta 

eloperäisellä heinä/olkikatteella.
6. Ennen kukkaloiston alkua niitä ympäröivä korkea oheis-

kasvusto, niin kukkasi näkyvät kauas.

7. Kukkaloistoa  kestää  heinäkuusta syyskuuhun.
 (Siemenet jääkaappiin 4 viikkoa ennen kylvöä, kylmäkäsit-

tely nopeuttaa itämistä ) 

Auringonkukka  houkuttelee amiraali-, neito- ja  nokkosper-
hosia. 
Lajikkeista helpompia ovat  Iso-auringonkukka, korkeus 200-
300 cm. Jätti-auringonkukka, korkeus 150 -500 cm. Muitakin 
lajikkeita on kaupoissa saatavilla. 
  

Kukkaloistoa odotellen Värrin Pirjo
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Niinimäen kylän 
kotisivut vaihtuvat
Niinimäen kylän kotisivujen uusi osoite on http://www.ky-
menkylat.fi/niinimaki/ 
Kymenlaakson Kylät tarjosi alueen kylille yhtenäisiä sivuja, 
johon liityimme mukaan. Heillä on palkattuna henkilö opas-
tamaan ja tukemaan hanketta. Sivuille tulee lisää palveluja ja se 
mahdollistaa tiedostusta myös muille järjestöille kuin kyläyh-
distys. Esim. martat, metsästysseura, Tarmo ym. voivat halu-
tessaan käyttää samoja sivuja tiedotuskanavanaan ja päivittää 
omia sivujaan. Lisäksi sivuille on tarkoitus laittaa kalentereita, 
keskustelupalstoja ym. Sivuilta löytyvät myös alueen yritykset. 
Kylässä (Niinimäki, Palokorpi ja Hevossuo) toimivat yritykset 
voivat tarkistaa tietonsa ja laittaa korjaukset ilpo.ruokonen@
pp.inet.fi
Sivut ovat vielä työn alla, joten kommentteja otetaan mielellään 
vastaan.
Jos olet kiinnostunut kotisivujen tekemiseen/ylläpitämiseen, 
niin ilolla apu otetaan vastaan. 
Ilmoittaudu  ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 

 

NIINIMÄEN 
MARTAT TOIMIVAT
 
 
Marttojen vuosi on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Vuosikokous 
on pidetty ja toiminta- suunnitelma kuluvalle vuodelle hyväk-
sytty.

Marttojen kolmivuotinen teema on Hidastamalla hyvin-
vointiin.  Kuluvana vuonna aiheena on: hyvinvointia luonnos-
ta ja ympäristöstä. Toiminta suunnitelmassa on mm. aiheeseen 
liittyen puutarhailta keväällä,  retki Mustilaan alppiruusujen 
kukinnan aikaan. Myös uimahalliretki keväällä ja pururataret-
ki syksyllä on suunnitelmissa. Martanpäivää aiotaan viettää ja 
teatterimatka Kuusankoskelle on jo toteutettu. Kyläyhdistyksen 
kanssa matkataan Viroon  kolmas päivä elokuuta  2013. Mart-
tailtoihin kokoonnutaan pääsääntöisesti joka toinen torstai.

Viime vuoden syyskauden ohjemassa meillä oli mm. soke-
rikoristeiden valmistuskurssi jonka meille ohjasi Anita Käyhty 
Kouvolasta, uimassa käytiin ja joulukuussa kokoonnuttiin pe-
rinteiseen koko perheen puurojuhlaan Mikkelään.

Kuluvana  vuonna olemme marttaillassa mm. tutustuneet 
kahteen saksalaiseen opettajaan jotka oppilaidensa kanssa vie-
railivat ja opiskelivat Elimäellä viikon verran.

Lisää toiminnastamme ja hallituksen jäsenistä sekä  muis-
ta toimijoista voit kysellä sihteeriltä Paavolan Pirkolta puh. 
0400-125525 tai puheenjohtajalta  Ruokosen Arjalta puh. 
040-5580642.

Ps. Elimäen Kirkonkylän Marttojen toimintaryhmä Nokkoset jär-
jestää  Avoimet pihat päivän Kirkonkylässä  8  kesäkuuta 2013 
ja ovat  etäpihaksi pyytänyt mm. Paavolan pihan Niinimäestä.
Jos lumet ovat siihen mennessä sulaneet tervetuloa tutustumaan.
 
Sihteeri Pirkko
  

Tule mukaan 
toimintaamme, 

yhdessä 
toimiminen on 

mukavaa.

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Sokeritaiteilija 
Anita Käyhty 
opastamassa 
Niinimäen 
marttoja 
sokerimas-
san saloihin 
marraskuussa 
2012.
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Kuitua Niinimäen kylälle jo ensi kesänä!

Tiedonvälitys on murroksessa ja Internet on jo noussut suoma-
laisten tärkeimmäksi mediaksi ohi television ja sanomalehden. 
Uusia palveluja syntyy verkkoon koko ajan lisää ja vanhoista 
tulee samalla entistä helppokäyttöisempiä. Nyt koko Suomen 
maaseudulla ollaan lähestymässä tilannetta, jossa olemassa olevat 
tiedonsiirtoyhteydet eivät riitä kunnolla edes nykyisten palve-
luiden käyttöön. Televisio on jo siirtymässä verkon kautta väli-
tettäväksi ja tästä ensimmäinen merkki on televisiolupamaksun 
muutos Yle-veroksi. 

Matkapuhelimet ovat korvanneet lankapuhelimet ja käytössä 
olevat ADSL-liittymät eivät enää riitä kattamaan kiinteän pu-
helinverkon ylläpitokustannuksia. Lähivuosina puhelinverkot 
poistuvat käytöstä ja niiden tilalle operaattorit markkinoivat 
langattomia 3G- ja 4G-yhteyksiä siellä, missä mahdollisuutta 
valokuituliittymiin ei ole. 

Langattomissa yhteyksissä piilee ongelmia, joita operaattorit 
eivät markkinoinnissaan  tuo esille. Mainoksissa mobiiliyhte-
yksien nopeuksista, kattavuudesta ja tulevaisuudesta on luotu 
harhaanjohtavan optimistinen käsitys. Verkoissa on paljon kat-
vealueita, yhteydet ovat epävakaita ja nopeudet alhaisia. Kapa-
siteetti on jaettu kaikkien käyttäjien kesken, jolloin yhteydet 
ruuhkautuvat käyttäjämäärän lisääntyessä. Vaikka yhteys toimisi 
tänään, voi tilanne olla ensi viikolla aivan toinen. 

Yksi ruuhkia pahentava asia ovat huimaa vauhtia yleistyvät 
älypuhelimet, jotka aiheuttavat jopa 35 kertaa enemmän da-
taliikennettä kuin perinteiset matkapuhelimet. Langattomien 
verkkojen kapasiteettia voidaan käytännössä nostaa vain kau-
pungeissa, sillä paremmat yhteydet vaativat erittäin tiheää tu-
kiasemaverkostoa. Lähiaikoina operaattorit joutuvat ottamaan 
käyttöön tiedonsiirtorajoitteita, joilla yritetään säästää rajallista 
kapasiteettia matkapuhelimien käyttöön.

Nyt rakennettavat valokuituverkot ovat osa valtakunnallis-
ta laajakaista-2015 -hanketta. Kymijoen Kyläkuitu varmistaa 
osuuskuntana verkon rakentamisen Kouvolan ja Iitin haja-
asutusalueille ja seuraavan kolmen vuoden aikana rakenne-
taan yli 2700 liittymää. Suuret operaattorit eivät halunneet 
rakentaa verkkoja maaseudulle, sillä he eivät kokeneet saavan-
sa maaseudulta tuottoa riittävän nopeasti. Lyhyiden etäisyyk-
sien kaupungeissakin riittää vielä rakennettavaa.

Kymijoen Kyläkuitu rakentaa liittymät omakustannus-
hintaan. Liittyminen maksaa etäisyydestä riippumatta 1990 
euroa ja hinnasta saa vielä 558 euron kotitalousvähennyksen. 
Vaihtoehtona on myös kuituvaraus 720 euroa, joka mah-
dollistaa liittymän käyttöönoton myöhemmin. Ilman yhteis-
kunnan tukea yksittäisen valokuituliittymän rakentamiskus-
tannus olisi noin 3000-4500 euroa. Verkon valmistumisen 
jälkeen, uusien liittymien rakennuskustannukset nousevat 
jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Valokuituverkkoon on vaikea liittyä rakentamisen jäl-
keen, sillä jokaiselle tilaajalle tuodaan Elimäen Villikkalasta 
asti oma valokuitu. Valokuitua ei voida jakaa tai haaroittaa 
samalla tavalla, kuin vesi- tai viemärijohtoa. Jokaisen kiinteis-
tön omistajan kannattaakin olla kaukaa viisas ja hankkia liit-
tymä nyt kun se on yhdessä rakentaen edullista. Valokuitu on 
todellinen sijoitus asunnon käyttöarvoon ja myyntihintaan. 

Jokainen voi ottaa rakennetun valokuituliittymän käyt-
töön silloin, kun itse haluaa. Kyläkuidun kuituverkko on 
valmistuessaan avoin kaikille palveluntarjoajille ja malli on 
samanlainen kuin sähkömaailmassa. Yhteyden ylläpidosta 
maksetaan Kyläkuidulle ja palveluista valitsemallesi palvelun-
tarjoajalle. Kyläkuitu antaa valokuituliittymälle tulevaisuus-
takuun. Mikäli et ota liittymää 10-vuoden aikana käyttöön, 
saat maksamasi liittymähinnan kokonaisuudessaan takaisin.

Kyläkuitu antaa valokuitu-
liittymälle tulevaisuusta-
kuun. Mikäli et ota liittymää 
10-vuoden aikana käyttöön, 
saat maksamasi liittymähin-
nan takaisin. 

Koko nykyinen Internet on rakennettu valokuituyhteyksien varaan ja se on kiistatta lähivuosien 
tärkein tiedonsiirtotie. Kuituverkkoja on rakennettu jo 20 vuotta ja nyt valokuitu on vihdoin mah-
dollista saada kotiin saakka – myös maaseudulla!  Kymijoen Kyläkuitu käynnistää valokuituverkon 
rakentamisen Elimäen alueella tänä keväänä. Rakentaminen ehtii tämän vuoden aikana Metsoilan, 
Kukkomäen ja Niinimäen alueille. Teuroisiin yhteydet saadaan ensi vuoden aikana. 

nyt tulevaisuustakuu!
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Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset 
- osallistukaa tämän lehden tekoon!

Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtumista ja 
merkkipäivistä. Edellä mainitut sekä kylissä toimivien yhdistyksi-
en 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 yrityk-
sesi palveluita. 
SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy syksyllä, aineistot 
Näkin Mirjalle syyskuun 2013 loppuun mennessä sähköpostilla: 
mirja.nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa 
tekstit myös lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen jä-
senelle, Teuroisissa Halsolan Pertille.

Lue lisää
www.kyläkuitu.fi

 
On odotettu viikkoja lämpimiä kevätpäiviä,
aurinko paisteellaan niistä aikaan saa
                                    joitakin toivonhäiviä.
Mutta pakkanen yöllä taas voimissaan jyllää,
sulaneen maan uudelleen jääkuoren alle vyllää.
Lumetkin sulaa kuin ”märkä palaa”,
ei päivässä paljastu maata suurtakaan alaa.
Syy tähän ei ole ainakaan auringon puutos.
Ei, vaan selvästi syynä on ilmastonmuutos.
 
Jumpassa mietittiin miksi niin kankeita ollaan,
kun ei taivuta, eikä aina käskytkään tehoa pollaan,
Ei ole ihan kaikki niinkuin ennen,
silloin  kuperkeikkaa heitettiin tullen mennen,
Jalkakin nousi niinkuin tyhjää vaan
nyt moisesta menosta vain haaveillaan.
Mutta syynä ei ole ainakaan vanhuus, eikä
                                         vitamiinin puutos,
ei, vaan syyhän on selvä, se on ilmastonmuutos.
 
Kun kevään tullen saapuu lämpimät tuulet,
niin monessä puutarhassa saman asian näet ja kuulet.
Siellä kasvihuoneilmiö kovasti jyllää,
kylvää siemeniä ja multaa sekaisin myllää,
istuttaa ruukut täyteen pieniä taimia,
joista voi kesän tullen vaikka tomaatteja poimia.
On ilmiö käynnissä keväästä syksyyn,
joka vuosi se pistää näytöksen pystyyn.
Eikä sitä pysähdytä edes ilmastonmuutos,
hidastava tekijä on vain kasvihuoneen puutos.
 
Kun tulee kesä ja aurinko paistaa,
suven ihanat tuoksut voi nenässään haistaa
ja jos sadekin ropiseen vain tarpeeseen,
niin ei kukaan puutu ilmastonmuutokseen.
Jos taas sataa likaa ja tuulikin ytimiin käy,
eikä auringon paistetta viikkoon  taivaalla näy,
on kaikilla selvillä syy nyt tähän.
Siis mikä?, sitä selvitellään vähän.
Ilmastonmuutos siis aikaan saa tämänkin sään
joka ei kulkijaa miellytä vähääkään.
 
Hyvää kevättä ja kaunista kesää odotellessa!
Pirkko

Ilmastonmuutos
ja kasvihuoneilmiö

Päätös liittymisestä on tehtävä pian, sillä rakentaminen 
Elimäki-Ahvio-hankealueella käynnistyy reilun kuukauden 
kuluttua. Kyläkuidun uusituilla kotisivuilla www.kylakui-
tu.fi on runsaasti ohjeita ja tietoa. 

Hongistossa ja Rahikkalassa kuituliittymän on tilannut 
jo yli 70 %, Vähämoisiossa ja Kulhuassa yli 85 % vakitui-
sesti asutuista kiinteistöistä. Ollaan meidänkin kylillä ajoissa 
hereillä!

Markus Näkki
050 551 0055 
markus@kuukso.fi

Olen kotoisin Niinimäestä, mutta opiskelut veivät aikoinaan 
pääkaupunkiseudulle. Teleoperaattorilla työskennellessäni ym-
märsin miten suuresta asiasta on nyt kysymys. Valokuitu on 
tulevaisuuden tietoliikenteen edellytys – tilanne on sama kuin 
kylälle olisi nyt tulossa sähkö- tai puhelinkaapelit. 

”En tarvitse sähköä”,  ”en tarvitse puhelinta”,  ”en tarvitse 
valokuitua” – kuitenkin kaikkia näitä on tarvittu ja tarvi-
taan ennemmin tai myöhemmin. Alle 2000 euroa valokui-
dusta kotiin maaseudulla on edullinen hinta. Valokuitu kestää 
maassa 50-100 vuotta ja sen kapasiteettia voidaan laajentaa 
rajattomasti. 

Asun tällä hetkellä Kirkkonummella avopuolisoni kanssa, 
mutta parin vuoden päästä olemme muuttamassa takaisin 
omille kotikulmille. Emme ole sen kummempia tietokoneih-
misiä kumpikaan, mutta ilman ilman kuituyhteyksiä ei pa-
luumuutto ole mahdollista.

Vajaan vuosikymmenen päästä ei kenellekään. 
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• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

kukkomäki 59, 45610 koriA, Puh. 040-5104143

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

• Kotileivonnaisia • Jauhoja • Ryynejä • Käsitöitä •

Puheenjohtaja Ilpo Ruokonen, puh. 040-8447020, ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Pauli Turkia, puh. 040-5881915, pauli.turkia@kymp.net
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
Matti Ojala puh. 050-5824630, matti.ojala1@gmail.com
Saija Kaukonen 041-5042408, saija.kaukonen@kaukonenoy.com
Teija Laukkanen puh. 040 4146288, teija.laukkanen@yit.fi 
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 2013:

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!

Sinivuokot kukkivat kun maltamme hetkisen odottaa.

Kuutostien korjauksessa jäi väli Hevossuo-Keltti 
entiselleen. Nyt ELY-keskus ja suunnittelukonsultti 
ovat julkaisseet parannussuunnitelmat. Niiden to-
teutumisen aikataulu on noin kymmenen vuotta Ne 
muuttavat Korian- ja Oivon- ja Pärnäojantien liitty-
miä Kuutostielle, sekä paikallisliikennettä Hevos-
suolta Napalle. Nykyinen kapea ja mäkinen osuus 
korvattaisiin uudella moottoriliikennetiellä. Vanha 
tie jäisi osin paikallisliikennettä palvelemaan. Yli-
käytävällä yhdistettäisiin Korian- ja Oivontien päät 
ja ramppien kautta olisi liittymät Kuutostielle.
Suunnittelijat tulevat kesän alussa katsomaan 
paikan päälle tielinjauksia.
Asukastyöpajaksi kutsutussa tilaisuudessa on 
myös mahdollisuus antaa mielipiteitä ja komment-
teja jatkosuunnittelun pohjaksi.
Suunnitelmat ovat nähtävissä netissä haulla ” Ely-
keskus Kaakkoissuomi/Vt 6 parantaminen Kouvo-
lan kohdalla”. Tiekartat ovat myös kylän ilmoitus-
taululla nähtävinä.

Kuutostien 
parannussuunnitelmia

Tarmo-osaston uutisia
Syksyinen Antti-myrsky teki tuhojaan pururadalla. Johtoi-
hin kaatuneet puut teettivät melko mittavan pylväskaapeli 
remontin. 
Tänä vuonna Elimäen laturetki hiihdettiin yksipäiväisenä. 
Tarmolaiset huolehtivat Leveämäen laavun ja Riistapoikien 
metsästysmajan lähtö- ja tarkastusasemista. Aurinkoinen 
sää suosi hiihtäjiä, eikä tuulikaan tuntunut haittaavan. Kaik-
kiaan hiihtäjiä laturetkelle osallistui noin 80.

PERINTEINEN KUNTOKIERROS JäRJESTETääN 
PERJANTAINA 24.5. KELLO 18 ALKAEN 
NIINIMäEN KUNTORAdALLA

Tarjolla kevättempauksessa on jätskiä, mehua, pullaa ja 
makkaraa radan kiertäneille. Samalla jaetaan kuntovihkoar-
vonnan palkinnot. Merkatkaahan päivä ylös kalentereihinne. 
Tervetuloa!



7

  

TEUROISTEN 
KYLÄYHDISTYS RY:N
HALLITUS 2013

PUHEENJOHTAJA Pertti Halsola 
Saarakalliontie 259, 45610 Koria
puh. 040 774 6111, pertti.halsola@pp.inet.fi

Heli Räikkönen
Ropsulantie 92, 45610 Koria
puh. 050 380 2745, heliraik@luukku.com

Emilia Salminen   
Saviantie 170, 45610 Koria
puh. 044 579 9944, emppu.salminen@kolumbus.fi

Eira Vertanen 
Saviantie 39 C,45610 Koria
0400 156 714, eira.vertanen@hotmail.fi

Jukka Tallgren 
Pajamäentie 1, 45610 Koria
puh. 040 587 4962, jukka.tallgren62@gmail.com
Elina Helmanen 
elina.helmanen@keskustaopiskelijat.fi
Kaarlenkatu 10 B 30, 00530 Helsinki 

varajäsenet: 
Heli Helmanen, jari.helmanen@pp.inet.fi
Virve Houni, Ropsulantie 100, 45610 Koria
 

Mennyt vuosi 2012 sujui osuuskuntamme osalta vesihuol-
lollisesti ilman suurempia ongelmia. Jätevesipuolenkin osalta 
verkosto on toiminut lähes häiriöttä. Hajallaan ja osin ”ka-
doksissakin” ollut kartta-aineisto saatiin ”yksiin kansiin” säh-
köiseen muotoon. Työn alla ollut valvontatutkimusohjelma 
valmistui vuoden lopulla ja kaupungin ympäristöhallinto hy-
väksyi esityksemme ja vahvisti sen. Ohjelmassa määritellään ne 
velvollisuudet ja menettelytavat joilla toimitaan ”jokapäivä” ja 
toisaalta ne menettelytavat joita sovelletaan osuuskunnan ja 
viranomaisvalvonnan yhteistyönä vesihuollon, ei toivottavissa, 
erityistilanteissa. 

Kaupungin Ympäristöhallinto hyväksyi  osuuskuntamme 
vesilaitos hakemuksen vuoden vaihteessa. Osuuskuntamme on 
virallisesti vesilaitos. Edellisiin jatkona vielä osuuskuntamme 
on jättänyt kaupungin hallinnolle esityksen toiminta-alueen 
vahvistamiseksi. Vahvistaminen perustuu ”Kohtuudella, 
Laadukkaasti ja Taloudellisesti” periaatteeseen, vastata koko-
naisvaltaisesti alueen vesihuollosta. Vahvistaminen velvoittaa 
osuuskuntaa vastata palvelun kysyntään, toisaalta kiinteistöillä 
on ensisijainen velvollisuus liittyä olemassa olevaan verkostoon 
toiminta-alueella. 

Painetarkastelun valmistumisen jälkeen hankimme ja asen-
simme Törön pajan luo isomman, kaksipumppuisen paineen-
korotus aseman. Toimenpide mahdollistaa kaksisuuntaisen 

veden toimituksen Soppi/ Alppiruusu välillä erityistilanteissa.
Verkoston internet pohjainen kaukovalvonta on myös otet-

tu käyttöön paineenkorottimella, Hongiston päähän asenta-
matta. Myös ”tyvipään” linjapumppaamoihin kaukovalvonta 
on asennettu. Mahdollistaa mm.  veden laadun reaaliaikaisen 
seurannan, hälytykset ja raportit vuoden ajalta jälkikäteen. 
Osuuskuntamme on hankkinut myös hälytyspuhelimet joihin 
tallennettu jäsenistön numerot, tarvittaessa saamme tekstivies-
tinä tiedot kiinteistöille mm. häiriöistä nopeasti. Kiinteistöjen 
paineenalentimista on löytynyt ” muovisakkaa” aiheuttaen 
käyttöpaineen laskua. Näistä ilmoitukset hallituksen jäsenille.

Valtakunnantasolla on neuvottelut käynnissä Kuntaliiton 
vetäminä (ministeriöt, Pellervo,Vesilaitosyhdistys, Suomen 
vesihuolto-osuuskunnat ry / SVOSK ja Ely-k, tavoitteena saada 
yhtenäiset valtakunnalliset sopimusmallit, myös ”tukkualen-
nus” asia toimijoiden välisessä hinnoittelussa. Allekirjoittanut  
SVOSK: n varapuheenjohtajana on kuvioissa mukana.

Kouvolan Vesiosuuskunnat ry käynnistelee laajamittaista 
koulutushanketta seudun vesiosuuskunnille. Tähän toivomme 
runsasta osanottoa.

Sorsia odotellessa !
Pertti, puh. 040 77 46 111
 

Elimäen seurakunnan lähetyspiiri 
joka kuukauden ensimmäinen torstai 

alkaen 2.5. Teuroisten kylätalolla

Tervetuloa lähikylät mukaan toimintaan!

TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

 PERJANTAINA 19.4.2013 KLO 18.00 ALKA-
EN KAHVITUKSELLA KLO 17.30.

KYLÄLÄISET! OLETTE ODOTETTUJA OTTAMAAN 
OSAA KYLÄN YHTEISIIN ASIOIHIN JA KERTOMAAN 

MIELIPITEENNE JA TOIVOMUKSENNE KYLÄN 
KEHITTÄMISEKSI!

Lämpimästi tervetuloa!
Kyläyhdistyksen hallitus

Teuroisten kyläyhdistys ry 
vuokraa kokous/juhlatiloja 

läpi vuoden, sekä pienryhmille tavallista saunaa ja nyt myös 
avantosaunaa. Jumppasalia voi myös vuokrata vaikka lasten-

juhliin tai disco-käyttöön. Katso tiloista lisätiedot Teuroisten 
kotisivuilta tai Pohjois-Kymen Kasvu/kylätalorekisteri, jossa on 

yksityiskohtaiset tiedot varustelusta.

Teuroisten kyläyhdistys ry:n hallitus

Vedestä…..

Teuroisten kotisivut: 
http://teuroinen.nettisivu.org/
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Sirkka voitti
Sirkka Toropainen voitti 21.3. Sommelossa 
järjestetyt Eläkeliiton Kymenlaakson piirin 
karaokekilpailut jo toistamiseen ja matkaa 
8.10 - 10.10. Kaustisille Eläkeliiton valtakun-
nallisiin kisoihin.

Elimäkihän on tunnetusti kuiva paikka. Elimäellä on järveä 
kuivatettu pelloksi aikoinaan, kun tarvittiin viljalle kasvualaa.  
Ajat ovat muuttuneet ja nyt tarvitaan elämyksiä ja nautintoja 
kiireiden keskelle. Meillä Teuroisissa on ”uimastadion”, jossa 
kesällä ja nyt talvellakin on mahdollisuus uida! Ympärillä on 
mahtava luonto. Vesi on puhdasta! 

Tässä lehdessä oli syksyllä juttu uimakoulun riemusta ja nyt 
nautimme avantouinnista. Täältä löytyy puhdas uimapaikka, 
jota olemme mahdollisuuksien mukaan yrittäneet hyödyntää. 
Tilaa löytyy esim. rantapallolle.

Puulämmitteinen sauna vihittiin käyttöön lokakuussa, jol-
loin ensimmäiset avantouimarit kävivät vedessä hileiden keskel-
lä. Siellä jossain lauteilla oli sitten päätetty jo heti ryhtyä tuu-
masta toimeen.  Avanto/saunakokeilu sai alkunsa. Maaliskuun 
loppuun saakka on lauteilla ollut kuhinaa, kun avanto/sauna on 
ollut yleisesti auki sunnuntaisin iltapäivällä vapaaehtoisvoimin.

Tänä kesänä on edessä laiturin rakentaminen ja uimapaikan 
ruoppaus, johon saimme JEV-säätiöltä avustusta 2000 euroa. 
Talkootyötä tarvitaan myös sen lisäksi aika mittavasti. 

Teuroisissa 
avantouinnin 
nautintoa!

Tästä huolimatta joka vuosi pitää taistella Kouvolan kau-
pungin kanssa uimakoulun järjestämisestä pariksi viikoksi tänne 
”laitakaupungille”! 

Mitä kaikkea me yhdessä voimme saada aikaiseksi, kun 
näemme lähelle ja arvostamme sitä? Tule mukaan toimimaan 
kanssamme ja kerro meille, jos et ole tyytyväinen toimintaamme 
ja kerro muille jos olet?

Teuroisten kyläyhdistyksen hallituksen psta Heli Räikkönen,vpj 

Usein rinnastetaan marttatyö ”sukankutoja mummojen” ompe-
luseuroiksi, mutta se on tänä päivänä paljon muutakin. Käydään 
retkillä lähellä ja kauempanakin.

Marraskuussa kävimme soppailemassa Kouvolan Veturissa, 
ostoksia tehtiin ja välillä syötiin Kiinalaisessa. Kyllä koko päivän 
kaupoissa kiertely vastaa kuntolenkkiä, sen moni meistä jalois-
saan tunsi. Pitää se nähdä omin silmin mistä kaikki puhuu ja 
osaa sitten hanttiin pistää.

Taas maittoi varmaan jokaiselle kotoinen ilta sukankuto-
misen ääressä.

Ei marttojen tarvitse osata kaikkea itsestään selvyytenä, vaan 
martta voi myös käydä kursseilla oppimassa uutta. Me kurssi-
timme itseämme pastan salaisuuksiin, ” Trendikästä pastaa” oli 
kurssimme motto. Kaikkea kivaa myös teimme, maistoimme ja 
arvioimme. Makaroonillakin on monet kasvot.

Paljon olemme yrittäneet uutta toimintaa kehitellä yhdis-
tyksemme marttailtoihin, aina ei vain kaikkia voi tavoittaa. 
Meillä on ovet avoinna uusille tuulille, ja pyrimme toteuttaa 
jäsentemme toiveita.

Meillä on ollut jo perinteenä käydä kesäteatterissa, kohteeksi 
olemme valinneet teatterin näytelmän mukaan. Tuleva kesä vie 
meidät nyt pois Elimäeltä, koska täällä on välivuosi eikä näytel-
mää ole. Mutta kyllä sopiva kohde löytyy, uskon niin.

Mattilan Liisan Puoti Maalla, on meillä ohjelmassa huhtikuun 
aikana. Useat ovat toivoneet käyntiä siellä, jotenka nyt mennään.
Martat, sitä on nyt liikkeellä! 

Terveisin Marja-Liisa 
Teuroisten Martoista

Teuroisten Martat 
on monessa mukana....


