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Syksyn tapahtumaksi kyläyhdistys järjesti köyri-illan. Juhlavaksi aluksi paljastettiin  
”Yhdessä lentoon” taideteoksen lähelle kiveen kiinnitetty muistolaatta:

ENSIMMÄINEN MAAILMANSOTA 1915–1917
NIINIMÄEN JA LÄHIKYLIEN MIEHET RAKENSIVAT VENÄLÄISTEN JOH-
DOLLA TÄLLE ALUEELLE  KENTTÄLINNOITTEEN ENSIMMÄISEN MAA-
ILMANSODAN AIKANA HIDASTAMAAN MAHDOLLISTA SAKSALAISTEN 
HYÖKKÄYSTÄ PIETARIIN.
Niinimäen kyläyhdistys 2016

Sekä karttapohjaisen erillisen opastetaulun, jossa on kylän alueella olevat linnoitteet. Asi-
antuntijana toiminut Arvo Tolmunen kertoi lisäksi metsästysmajalla, kahvittelun lomassa, 
värikkäistä linnoitustyön vaiheista.
Illan pimetessä kahviteltiin, tarinoitiin kyläkirjaan tulevia muisteloita, ja paistettiin ko-
dalla makkaroita. Kiitos mukanaolleille!

100 vuotta vanha venäläinen peltikirves 
esittelyssä.

Arvo Tolmunen kertomassa linnoitustyöstä.

Laattaa luettiin, karttaa katsottiin.
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Kyläyhdistyksen perustamisesta asti on kyläkirjan tekemisestä 
esitetty toiveita. Vuosisuunnitelmassa se on ollut ”siirtosum-
mana” seuraten vuodelta toiselle.

Suurempien talkoohankkeiden jaloissa ei kirjaa kukaan 
ole jaksanut alkaa valmiiksi työstämään, materiaalia, kuvia 
ja haastatteluja on tehty ja talletettu muutamien toimesta.

Nyt on sihteerin toimeliaisuutta saatu Kouvolaan kansa-
laisopistoon Niinimäkeläisten oma ryhmä, joka työstää Ritva 
Sorvalin ohjauksella kirjaa noin parin vuoden aikataululla. 
Lähes unohtuneita ja vähän uudempiakin muistellaan. Kii-
tettävästi on talkooporukkaa tässäkin mukana. Vanhoja Nii-
nimäen koulun perustamisesta kertovia papereita ja koulun 
johtokunnan pöytäkirjoja mm. on saatu esiin.

Marttayhdistyksen ajaessa toimintaansa alas, kyläyhdistys 
koettaa järjestää yhteisiä kokoontumisia eri teemoilla. Tämän 
ja ehkä tulevankin talven eräs aihe on erilaiset muisteluillat 
kirjaa varten. Oli värikkäitä persoonallisuuksia, kouluunme-
noa ja siellä oloa, yhteisiä hankkeita, seuroja ja yhdistyksiä. 
Vanhojen valokuvien katselu, tunnistaminen ja ajankohtien  
arviointi, siihen ei yksi  ilta riitä. 

Kyläparimme Niinimäki-Teuroinen (aakkosjärjestyksessä) 
aktiivisuus huomioitiin Elimäen Pestoomarkkinoidenkin toi-
mesta. ”Kylät elää Elimäellä” teemalla vietetyillä markkinoilla 
valittiin Piiaksi Teuroisista Heli Räikkönen, onnittelut Helille  

ja toimeliaalle kylälle! Niinimäestä renginhatun sai allekirjoit-
tanut. Kiitän valinnastani aktiivisia kyläläisiä, ilman teitä eivät 
retket, tapahtumat, ja talkoot olisi onnistuneet.

Kylän kotisivulla on International-sivu, jossa on suppea eng-
lanninkielinen esittely kylästä. Lisäksi on jo käännöksiä useille 
eri kielille, ja tarjontaa kasvatetaan sitä mukaa kun käännöksiä 
saadaan. Kiitokset asiaa auttaneille! 

On mahdollista että saamme apua ammattikorkeakoulussa 
opiskelevien ulkomaalaisten äidinkielentaidoista  käännöksiin. 
Heille olisi mielenkiintoista kääntää maalaiskylän esittely, ja 
myöskin tulla meidän tapahtumiin vieraaksi näkemään oikeasti 
mitä asuminen maalla Suomessa on, ja tutustua ihmisiin. Ta-
pahtumiahan meillä on, ja uusia suunnitellaan. 

Oikein mukavaa talvea, muistellaan kirjan merkeissä menneitä, 
ja suunnitellaan tulevaa kylätoimintaa yhdessä!

Pauli Turkia

Marttojen kuulumisia
Martat aloittivat kesän huutokaupalla kesäkuun alussa 
Ruokosilla. Huutokauppa pidettiin jäsenten kesken ja 
huusimme innokkaasti marttojen irtaimistoa; kahvias-
tiaston, kahvinkeittimen, kahvipannuja, ison kattilan, 
laseja, lettupannun, jälkiruokamaljoja, säilytyslaatikoi-
ta ym. Meklarina toimi Ilpo Ruokonen. Huutokau-
pan järjestimme, koska olemme päättäneet jäsenistön 
kanssa lakkauttaa Marttayhdistyksemme tämän vuo-
den loppuun mennessä. Syynä tähän on jäsenten vä-
hyys ja byrokratian pyörittäminen. Osa meistä tulee 
siirtymään Teuroisten marttoihin sekä osallistumaan 
enemmän Niinimäen kyläyhdistyksen toimintaan. 
Marttailtoja on kaavailtu Tupailloiksi, joihin voisivat 
kaikki kyläläiset osallistua oman aikataulunsa mukaan.
Heinäkuussa kävimme Heinolan kesäteatterissa katso-
massa esityksen Voi veljet! Teatteria esittivät mm. Kari 
Heiskanen, Risto Kaskilahti ja Pertti Sveholm. Esitys 
oli hauska komedia erilaisista veljeksistä. Yövyimme ja 
rentouduimme Kumpeli SPAssa. 
Syksyn toiminta alkoi viettämällä marttailtaa Pirkko 
ja Reino Paavolan uudessa kodissa Kuusankoskella. 
Kiitokset ja Onnea Pirkolle ja Reinolle uuteen eloon 
siellä Kuusankoskella!
Jatkamme syksyä marttailloilla ja järjestämme kaksi 
ylimääräistä kokousta liittyen yhdistyksen lakkautta-
miseen. Puurojuhlaa vietämme yhdessä kyläyhdistyk-
sen kanssa.  

Yksi historian sivu kääntyy, kun Elimäen Niinimäen Martta-
yhdistys ry. päättää toimintansa vuoden lopulla, toimittuaan 
58 vuotta kylän henkireikänä monelle emännälle ja emännän-
alulle.

Hyvää syksyä kaikille toivottaa Arja Ruokonen pj.
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Ensimmäinen koulupäivä
                                                                                        
Polkupyörän tarakalla Äiti vei koulun pihaan aamulla. Luulen että se oli 1.syyskuuta 
1956, kun koulut silloin alkoivat siihen aikaan. En osannut itse ajaa vielä pyörällä, 
vasta kun menin toiselle luokalle, niin sinä kesänä opin ajamaan. Äidin pyörä oli 
miestenpyörästä sepällä tehty naistenpyöräksi. Runkoputki oli katkaistu, ja taivutet-
tu alaspäin, ei niin paljon kuin tehdastekoisissa, mutta kuitenkin. Kotiinpäin sitten 
kävelin omia aikojani, hiukan peloissani metsätaivalta Kukkomäen alla, ruisleipäpa-
lasta nakertaen. Näkin Reijo kulki suoraan Isonkuusen kautta, Kaukosen Martilla 
oli lyhyt koulumatka. Muita ei samalta suunnalta sitten ensimmäisellä luokalla 
poikia ollutkaan. Toisten kiusaaminen koulumatkoilla oli maan tapa, joten joskus 
oli vain tultava peltojen poikki, kun ei tietä pitkin uskaltanut.  Yli  laidunten ja läpi 
rajojen piikkilanka-aitojen, niihin takertuen, ja syksyisten ojien ylityksissä kastuen.

Pelko ison pojan lupaamasta perusteellisesta selkäsaunasta siivitti askelia koulu-
matkalla, ei vielä ensimmäisenä koulupäivänä, mutta ekaluokkalaisena.

Paljolta tuntui lapsimäärä ensimmäisenä aamuna koulun pihalla. Pelotti ja ujos-
tutti kun opettajalle esiteltiin. Kädet nousivat päänpäälle, en tiedä miksi, mutta 
moitteet muistan että laske nyt jo ne kädet alas. Luokassa sain koulutarvikkeita 
reppuuni, kynän ja kumin, vihkoja ja aapisen. Oliko kaikki tämä mammona en-
simmäisenä päivänä, en ole varma. Ylpeä ja iloinen kuitenkin olin. Minulla  oli 
omat koulutarvikkeet! Ainakin sen muistan opettajan meille teroittaneen mieliin 
että, Elimäen kunta on köyhä, älkää siis tuhlatko älkää tarpeettomasti  lyijykynää 
teroittako, kevääseen asti sen pitää riittää. Harkinnan jälkeen nykyisinkin lyijykynää  
teroitan, ja kumilla pyyhintäkin onnistuu pehmeästä jäljestä paremmin.

Uutta koulua rakennettiin, siis laajennusta vanhaan sinä syksynä. Meitä lapsia oli 
tavattomassa ahtaudessa luokassa, kaksi kahdenistuttavaa pulpettia toisiinsa kiinni, 
kapea väli, josta opettajakaan ei sopinut kunnolla  kulkemaan. Sama toisella puo-
len luokkaa, oliko seinänvieressä tilaa kulkea en muista. Työ ja tappelu, jos joutui 
poistumaan, kaikkien oli edestä noustava pois. Vahingolta vessareissulle pyrkiessä 
ei siinä voinut välttyä.

Opin sentään jotenkuten lukemaan talven aikana, kesälomalla muistan lukeneeni 
jo pienen kirjan. Lehtisaha ja sillä vanerin sahaus oli käsitöissä tehtävänä. Pikkuinen 
henkari sahattiin, siihen kasvot piirsi opettaja. Isä kävi Kouvolassa noin kerran 
viikossa, aina oli ostotoivomus lehtisahan teristä. Miten monta terää talven aikana 
katkaisin, en tiedä. Sen muistan että osasin uuden terän laittaa kaareen kiinni, mutta 
se saattoi katketa jo kun valmista sahanrakoa siirsin sitä kohdalleen. Jäi opettajan 
oppi mieleen että, en osaa, en opi, ja olen kaikinpuolin laiska. Sain lisäksi kuulla, 
että eräs opettajan hampaisiin joutunut onneton tyttö olisi juuri minulle sopiva 
emäntä, olisimme täydellinen pari laiskuudessamme!

Sattumalta jouduin timpuroimaan armeijassa alokkaana Utin lennostossa, ja 
minut komennettiin ”timpurintaitoisuuteni” takia puusepän apuriksi, ja siinä 
tehtävässä tuli nähtyä etten ole käsistäni ainakaan paljon huonompi kuin muut. 
Lehtisaha ei ole lapselle sopiva työkalu.

Paljon myöhemmin, aikuisena, olin lehmien laitumen aitaa tekemässä tien var-
teen. Linja-autolta käveli pieni kumarainen hauraanoloinen minulle tuntematon 
iäkäs nainen. Tervehti kohdalle tultuaan ja kysyi olenko Turkian Pauli ? Myönsin 
olevani, ja sain kuulla että vanha alakoulun opettajani siinä oli kylälle menossa. Ker-
toi siinä samalla ohikävellessään, että olin ollut hänen kaikkein rakkain lellikki-lem-
pioppilaansa Niinimäen alakoulussa. Tulimpa senkin asian siinä sitten tietämään.

Oliko tunnustus aivan rehellinen, mene tiedä. Rautakanki olalla ja kirves kädessä 
olin kuitenkin tullut häntä vastaan. Aidanrakentamiseen oli varatut työkalut, ei 
aseita vanhaa opettajaa varten.
PT

KAIKKI JOUKOLLA 
KYLÄKIRJAA TEKEMÄÄN! 
Olemme aloittaneet Niinimäen kyläkirjan kirjoittamisen 
Kouvolan kansalaisopiston ryhmässä, joka kokoontuu 
tiistaisin klo 15.30 Opistolla Ritva Sorvalin johdolla. 
Kirjan tarinat ja muu tekstiosa on tarkoitus saada kokoon 
lukuvuoden 2016-2017 aikana. Kirja on valmis keväällä 
2018. Apua tarvitaan kaikilta, niin nykyisiltä kuin entisiltä 
kyläläisiltä.  
Jos haluat tulla vierailemaan ryhmässä,  
jos haluat kertoa tai kirjoittaa tarinoita kirjaan,  
jos haluat tarkistaa taloluettelon tiedot omalta kohdaltasi,  
jos sinulla on kirjaan sopivia valokuvia,  
jos jokin asia kirjan teossa askarruttaa sinua,  
ota rohkeasti yhteyttä: 

Pauli Turkia pauli.turkia@gmail.com puh. 040-5881915 
Rauni Pakkala rauni.pakkala@gmail.com 
puh. 040-5596065 

Jos tiedät henkilöitä, joita asia voisi kiinnostaa, voisitko 
kertoa heille tästä hankkeesta.

Niinimäen Nurkka onnittelee
Elimäen piikaa ja renkiä

Tunnistatko ketä kuvassa on koulun pihalla? 
Yst.vast. pauli.turkia@gmail.com tai 
rauni.pakkala@gmail.com.
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Minua pyydettiin kertomaan jotakin ulkomail-
la oleskelustani. Vuodesta 1990 saakka olen 
kiertänyt asennus- ja asennusvalvontatöissä 
pitkin maailmaa. Aluksi työkeikat olivat vii-
kon tai muutaman viikon mittaisia, ja tein niitä 
Suomesta käsin. Kohteet ovat olleet paperi- ja 
sellutehtaita, joiden ilmankäsittelylaitteisiin 
työt ovat kohdistuneet. Tähän mennessä olen 
työskennellyt 16 maassa, Euroopassa, Aasiassa 
ja Afrikassa.

Muutin pysyväisluonteisesti Kiinaan vuonna 
2007. Asuinpaikkani on Kunshan, joka sijaitsee 

noin 50 km:n päässä Shanghaista. Kunshan on 
kiinalaisittain pieni, noin 1 200 000 asukkaan 
kaupunki. Yhtiömme konepaja on myös siel-
lä, kuten myös paljon muita länsimaisia pajoja. 
Työnkuvani käsittää asennus- ja valmistusval-
vontaa niin omalla pajalla kuin tehdaspaikka-
kunnilla.

Työkulttuuri poikkeaa länsimaisesta varsin 
paljon. Suomen mediassa on esitelty kauhis-
tuttavia hikipajoja, joissa tehdään töitä tarkas-
ti kontrolloituna pienellä palkalla pitkiä päiviä 
viikot ympäri. Kyllä niitäkin esiintyy, mutta ei-
vät ne kovin yleisiä lopulta ole. Kiinalaiset eivät 
ole mitenkään uskollisia työnantajalleen, vaikka 
olosuhteet ja palkka olisivat kilpailukykyisiä. 
He vaihtavat työnantajaa tiuhaan tahtiin, pa-
remman toivossa. Kiinalaisomisteisissa yrityk-

sissä kuri on kyllä kova, varkaita rangaistaan 
ankarasti, myös fyysisin menetelmin.

Laatukäsite on joustava. Vaikka tehdas olisi 
tuottanut priimakappaleita 1 000 yksikköä, ei 
se mitenkään takaa, että se 1 001. kappale olisi 
priimaa. Se voi olla susi, eikä siitä sen kum-
memmin huolta kanneta. Ammattiylpeyttä 
ja laadun tuottamista ei tässä suhteessa esiin-
ny. Isoilla työmailla piirustuksia ja työohjeita 
tulkitaan usein luovasti, joustavasti ja mutkia 
oikoen.

Rakenteilla olevien tehtaiden olosuhteet 
voivat olla hyvin karut etenkin paikallisille 
työntekijöille. Asuinpaikkana heillä saattaa 
olla bambumajoja viidakon reunassa. Patjoina 
heillä saattaa olla trukkilavoja ja säkkejä, ja sa-
niteettitilana tehtaan porraskäytävä. Länsimais-

Kimmo maailmalla

KUKA: Kimmo Perttola
MISSÄ: Kunshan, Kiina

Niinimäkeläisiä ulkomailla
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Kuten Aleksis Kivikin aikoinaan 
kirjoitti arvokkaita teoksiaan, 
Niinimäen kyläyhdistyskin päätti näin,
kaikki arvokkaat asiat kertokaa meille päin. 
Tarinat talojen ja asukkaiden vanhojen
ja myös uusien talojen ja sukupolvien. 
Tarinat nämä kansien väliin laitetaan 
ja kirjan muotoon taitetaan.
Näin tulee kylien historiat kaikille tutuiksi,
toivotaan, että jokainen ottaa tämän omaksi jutuksi
ja kertoo, mitä kerrottavaa on, 
näin tulee teoksesta hyvä ja moitteeton. 

Syksyllä tehdään muutakin kuin kirjoitetaan,
joustaan metsissä ja marjastetaan. 
Alkavat puolukatkin olla jo purkeissa, 
sienikorit vielä jaloissa pyörii, nurkissa.
Jos suppiloille vähän vettä vielä sataisi, 
niin kyllähän niitä korin täyteen lataisi,
 toisi kotiin ja kuivattaisi,
sekä talvella soppaan upottaisi. 

On puutarhatkin kunnostettava talvea vasten.
Lehtien haravointi on hauskaa myös mielestä lasten,
kun saa tuulella lehtiä kasoihin lennättää
ja ajatukset lehtien mukana maailmalle ennättää.
On kai uusi kevät ajatusten kohteena,
mutta tulevassa talvessakin odottaa oma hohteensa.

Hyvää syksyä
Pirkko

Syksyn tapahtumia

Kimmo maailmalla ten olosuhteet ovat yleensä sentään paremmat. 
Työturvallisuuskulttuuri ei sekään usein ole 
korkealla tasolla. Aina pitää varmistua telinei-
den kantavuudesta ja ulos mennessä siitä, onko 
ylhäältä jotakin putoamassa päälle.

Kunshanissa asun tilavassa ja modernissa ker-
rostalohuoneistossa. Tämän kaltaisissa taloissa 
on useimmiten porttivahdit ja ala-aulassa vielä 
vahtimestari. Uusia asuin- ja liikekerrostaloja 
rakennetaan kiivaaseen tahtiin.

Ilmanlaatu Kiinan kaupungeissa on pääsään-
töisesti erittäin heikko. Tämä aiheutuu runsaas-
ta hiilenpoltosta yhteiskunnan ja teollisuuden 
energiatarpeisiin. Kattilat ja savukaasujen puh-
distus tahtovat olla heikolla tasolla. Aina vaan 
runsastuva liikenne lisää ongelmia sekin. Jos ei 
tuule, 500 m:n päässä seisovaa isoa kerrostaloa 
ei erota savusumun läpi. Raikkaat tuulet me-
reltä päin puhdistavat ilmaa ja näkemää silloin 
tällöin.

Omalla autolla itse ajaen ei Kiinassa pidä 
liikkua, vastuukysymysten vuoksi on parempi 
käyttää kuljettajaa. Liikennekulttuuria voisi 
luonnehtia niin, että sitä ei ole. Meno on kuin 
kaikki olisivat jalan liikkeellä, mutta onkin 
skootteri, auto, kuorma-auto, riksa tai rekka 
alla. Sieltä mennään mistä pääsee ja ehtii. On-
nettomuuksia tapahtuu paljon ja uhreja tulee 
n. 80 000 vuodessa. 

Skootterilla sen sijaan uskaltaa itsekin ajella, 
koska niille on useimmiten osoitettu erilliset 

väylänosat. Skootterit ovat suurelta osin säh-
kökäyttöisiä ja yllättävän tehokkaita. Hankin 
kesällä uuden, kun entinen vietiin tallista, vaik-
ka oli paksulla kettingillä ja isolla munalukolla 
varmistettuna. Uusi kulkee hyvinkin 90 km/h.

Kiinalainen ruoka on maittavaa ja myös ter-
veellistä. Kiinalaiset ovat hoikkia. Kasviksia, 
useimmiten kypsennettyjä syödään runsaasti 
kaikilla aterioilla. Sitten tarjotaan kanaa, sikaa, 
nautaa, kaloja ja äyriäisiä. Viiriäisiä, sammakoi-
ta ja kaloja myydään supermarketeissa elävinä 
matkaan. Kiinalaisissa kotikeittiöissä on aina 
liesi, mutta uuneja ei juuri ollenkaan. Ruoka 
kypsennetään kattilassa, pannulla ja uppopais-
taen öljyssä. Riisi valmistetaan usein erityisellä 
riisinkeittimellä. Aterialle valmistetaan useita 
ruokalajeja pieni määrä kutakin. Jokainen nos-
taa ruokaa tarjoiluastioista omalle riisikupilleen 
omilla puikoillaan. Jos käy miettimään hygie-
niakysymyksiä liikaa, kuolee nälkään.

Kaljupäinen, länsimaalainen mies loistaa 
porukan keskellä kuin kynttilä. Suurissa kau-
pungeissa ei joudu huomion kohteeksi, mutta 
pienemmillä paikoilla useimmiten aina. Ker-
ran päiväkotiryhmä näki ensimmäistä kertaa 
eläessään länsimaisen miehen ja lapset ryntäsi-
vät koskettelemaan ihmeellistä vaaleaa ihoa ja 
ihmeellisiä karvaisia käsivarsia. Tätejä nolotti. 
Kuitenkin, pääsääntöisesti Kiinassa on hyvä 
olla, asua ja työskennellä. 
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Puheenjohtaja Pauli Turkia, puh. 040-5881915, 
pauli.turkia@gmail.com
Varapuheenjohtaja Rauno Kaukonen, puh. 0400 657129, 
rauno.kaukonen@pp2.inet fi
Sihteeri Rauni Pakkala, puh.040-5596065, 
rauni.pakkala@gmail.com
Riia Bäckman
Leena Peltola
Seppo Suikkanen
Rahastonhoitaja Arja Ruokonen, puh. 040 558 0642, 
arja.tolmunen@gmail.com

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 2016:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2016 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 keväällä 2017, aineistot 
Näkin Mirjalle huhtikuun 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.

Uudet asukkaat

Syntyneet:
Äitienpäivänä syntyi Veikko Henrik Bäckmanin 
perheeseen Oivonojalle. Perheeseen kuuluvat 
Veikon lisäksi Riia, Antti, Vilho ja Vilja.

Vuoden aikana on vt 6:n liikenne verottanut tuntuvasti alueemme 
hirvi-, peura- ja kauriskantaa. Jotain jäi vielä metsästäjillekin, 
seuran historian komeasarvisin hirvi kaatui Teuroisten ja Oivonojan 
rajalle Nuutisen Kalervon toimesta.

Riistapoikien hirvipeijaiset metsästys-
majalla la 5 .11 . klo 14 .00- 17 .00 . 
Jäsenet ja maanvuokraajat tervetuloa!

TeURoISTeN KylÄyhdISTyS Ry:N 
SÄÄNTöMÄÄRÄINeN SyySKoKoUS 
Ke 23 .11 . 2016 Klo 18 .00 .

•	 Valitaan	mm.	Teuroisten	kyläyhdistys	ry:n	hallitus		
	 vuodelle	2017:		puheenjohtaja	ja	jäsenet.
•	 Hyväksytään	toimintasuunnitelma	ja	talousarvio		
	 vuodelle	2017.	
•	 Jäsenistön	esille	tuomat	asiat!	Ilmoita	ajoissa		
	 kirjallisesti	hallitukselle.

Kahvitus	alkaen	klo	17.00

TeRveTUloA oSAllISTUMAAN JA 
vAIKUTTAMAAN KylÄMMe ASIoIhIN!

• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

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



7

vesiosuuskunnan 
kuulumisia

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Teuroisten Tempo järjesti Teuroisten uimastadionilla kyläläisille 
köyritapahtuman 8.10.. Paikalle saapui illan aikana 66 henkilöä 
ja oli hienoa nähdä joukossa myös uusia kyläläisiä. Uimastadionin 
ympärillä kiertäville metsäpoluille oli tehty suunnistusrata, jonka 
kiersi 20 osallistujaa, joista 15 oli lapsia. Tempo jakoi kaikille yö-
suunnistusradan selvittäneille lapsille muistomitalit. Iltapalaksi oli 
tarjolla makkaraa, mehua ja glögiä. Köyrikokkoa ihasteltiin illan 

Lopuillaan oleva vuosi on vesihuollollisesti osuuskuntamme alu-
eella sujunut ilman suurempaa dramatiikkaa. Osuuskuntamme 
jakeleman veden laatua seurataan säännöllisin välein tapahtuvilla 
näytteen otoilla. Tähän puitteet määrittelee Kouvolan kaupungin 
terveysvalvonnan hyväksymä ja 2012 alusta voimaanastunut val-
vontatutkimusohjelma. Näytteenottajalla on oltava voimassa oleva 
vesityökortti. Arja Ruokonen on huolehtinut näytteet KCL labo-
ratorioon. Analyysituloksissa ei ole ollut huomautettavaa.

Vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksen olemaan toimin-
tavalmiudessa 6 tunnin kuluessa mikäli epäillään verkosto veden 
saastuneen. Tätä silmällä pitäen Kouvolan vesiosuuskunnat  ry:lle 
on rakennettu toimintakuntoon verkoston desifiointiyksikkö, jos-
sa samassa paketissa on kaikki tarvittava voimanlähdettä myöten. 
Mikäli tarvetta tulee osuuskuntamme huolehtii laitteiston toimit-
tamisesta kohteeseen. DI Tapio Perttola vastaa asiantuntemuksel-
laan laitteiston säädöstä ja aineen annostelusta. Osuuskuntamme 
laskuttaa palvelun tarvitsijalta kaikki kulut täysimääräisesti. Asian 
tiimoilta on järjestetty myös koulutustilaisuus 9.1.2016, johon 
osallistui 20 henkeä osuuskunnista. 22.10.2016 järjestetään Teu-
roisten Kylätalolla Varautumiskoulutus vesihuollon erityistilantei-
siin. Vesihuoltolaki velvoittaa vesilaitoksia laatimaan Varautumis-
suunnitelman vuoden 2016 aikana. Koulutuksen tarjoaa valtakun-
nallinen keskusjärjestö Suomen vesihuolto-osuuskunnat, SVOSK 
ry. Ruumiin ravinnosta huolehtinee Emäntärinki.

Vesiosuuskunnat 2020 luvulle –selvityshanke käynnistyy 
31.10.2016 tiedotustilaisuudella Kymen Paviljongilla. Hankkees-
sa on tarkoitus järjestää 40 eri tilaisuutta. Hankkeen rahoittaa 

Pohjois-Kymen Kasvu ry. Projektipäällikkö Pertti Halsola, Hanke-
sihteeri Tapio Perttola. Hankkeessa selvitetään missä ”asennossa” ja 
rakenteella osuuskunnat kohtaavat 2020-luvun.

Kantelu määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä on edelleen 
Kilpailuviraston syynissä. Kantelun kohteena Kouvolan Vesi Oy ja 
Kymen Vesi Oy. Aineistoa olemme toimittaneet lisää.

Huoltosopimukset, neuvottelut käyty, allekirjoituksia vaille. 
Osuuskunta vastaa edelleen verkoston huollosta kokonaisvaltai-
sesti, painopistettä siirretään hieman runsaampaa käyttöä edustaviin 
linjapumppaamoihin. Tarkemmin hieman tuonnempana. 

Syysterveisin !
Pertti
 

Köyritapahtuma 
Teuroisissa

pimeyteen asti ja tapahtumassa oli kaikin puolin hyvä tunnelma. 
Tempon hallitus haluaa kiittää kaikkia osallistujia mukavasta illasta.

Terveisin
Hannu-Matti Vertanen
Teuroisten Tempon pj.

Verkoston desifioinnin vastuuhenkilö,DI Tapio Perttola, 
on osallistunut vahvasti laitteiston toteutukseen.
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TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N
HALLITUS 2016

Monenlaista tietoa ja ajankohtaista 
asiaa teuroinen.fi

Pertti halsola, pj. pertti.halsola@pp.inet.fi, 040 77 46 111
heli helmanen, vpj. jari.helmanen@pp.inet.fi, 0400 984 549
Kalle Turkia, siht. kalle.turkia@pp.inet.fi, 040 7017 769
heli Räikkönen, rahast.hoitaja, heli.raikkonen@outlook.com,  
050 3802 745, 
Jukka Tallgren
Timo Jansson
Marianne laaksonen
Varalla: Tapio Perttola ja Aarne Tapani Nuuttila

Teuroisissa muistuteltiin autoilijoita koulujen 
alkamisesta lasten tekemillä liikennemerkeillä 
sekä lastennäköisillä linnunpeläteillä.

Naisten Ilta 7.10.
 
Teuroisten kylätalolle kokoontui talo täyteen viettämään naisten 
iltaa. Niinimäestä, Takamaalta, Korialta ja Kuusankoskea myöten 
naisia tuli keskustelemaan ja kuuntelemaan asiaa naiseudesta. Mart-
tapiiristä Anne Saarikko kertoi marttatyöstä kotimaassa kuin kan-
sainvälisestä työstä. Uusia jäseniä tarvitaan marttoihin, jotta toiminta 
pysyy vireänä ja uusia ideoita syntyy.

Kirkkoherra Kirsi Hämäläinen toi naiseutta esille eri muodoissa, 
ikäryhmittäin ja vuodenaikojen mukaan. Jokaiselle meistä jäi ajatuk-
sia sekä mietittävää naiseudesta ja mitä kaikkea se antaa. Irene Mik-
kola on mukana runopiirissä ja esitti kaksi runoa. Toinen runoista 
oli hänen omaa käsialaansa.

 Arpoja myytiin ja arpavoittoja olivat sponsoroineet eri yritykset; 
Länsi-Kymen Op, Kymen Seudun Osuuskauppa, Kouvolan Pukimo, 
Kello-Kulta Suninen sekä Ilonpilke. Tarjottavaa oli runsaasti. Mus-
tilan Viinin lahjoittamaa glögiä nautimme alkuun. Kahvipöydässä 
oli Valma-tuottajamyymälästä saadut piirakat. Seijan ja Sirkan val-
mistamat kakut olivat  herkullisia. Juustotarjoilussa Valion erilaisia 
juustoja sekä Paavolan kotijuustola lahjoittamaa leipä- ja munajuus-
toa. Viiniä ja pientä purtavaa oli juustojen seurana.

Tämä ilta antoi meille yhteisöllisyyttä ja toi ajatuksia tulla mukaan 
mukavaan marttailuun. Toisiamme kiitellen ja uusia suunnitelmia 
viritellessä poistuimme rentoutuneina kotejamme kohti.
 
Syksyisin terveisin
Eira Vertanen
Teuroisten marttojen puh. johtaja


