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Julkaisija: NIINIMÄEN KYLÄYHDISTYS
     SISÄSIVUJEN AIHEITA:

Tervehdys kaikille Niinimäen Nurkan lukijoille!

Pääsiäinen oli tänä vuonna aikaisin ja saimme viettää sen kovin 
talvisissa tunnelmissa. Talvi tuli vasta, kun emme sitä enää osanneet 
odottaa.

Emme ole voineet olla huomaamatta Kymenlaakson Vuoden 
kylä 2007 kylttejä, jotka on asennettu toinen Kukonojan tien var-
teen ja toinen Teuroisten tien varteen. Myöskin monissa kuutostien 
kulkijoissa ne ovat herättäneet myönteistä uteliaisuutta. Kylttejä 
ei ollut sallittua  asentaa kuutostielle, vaan kunnan kustantamat 
kyltit sai tiepiirin luvalla pystyttää nykyisille paikoilleen muistoksi 
kyliemme saamasta tunnustuksesta.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajana viisi vuotta toiminut Reino 
Koivusaari halusi helpotusta moninaisiin luottamustehtäviinsä ja 
allekirjoittanut valittiin tilalle varapuheenjohtajan paikalta. Halu-
amme kaikki kiittää Reinoa hänen tähänastisesta toiminnastaan  
kylämme hyväksi. ”Eläkkeelle” emme Reinoa kuitenkaan vielä 
päästä. Hän on luvannut toimia jatkossa kylämme kuntayhdys-
henkilönä, tiedottaen meille kuntapuolen asioista myöskin tämän 
kylälehden kautta. Koska kuntaliitos ja suurkuntavaalit ovat tulossa, 
kuntakentällä tapahtuu paljon, ja täällä maaseudulla on erityisesti 
tarpeen olla ajantasalla. 

Odotamme kaikki mielenkiinnolla vanhempien koulujen lak-
kauttamisesta tekemien valitusten tuloksia, jotka viipyvät edelleen. 
Näin myös Niinimäen ala-asteen kohtalo on tällä hetkellä avoin. 
Kylällämme on jatkossakin tarvetta pallo-/urheilukentälle erityisesti 
nuorison liikunta- ja harrastusmahdolllisuuksien turvaamiseksi.  
Koulun pihalla olevan kentän käyttö saattaa olla jatkossa uhattuna, 
mikäli koulun toiminta ei tulevaisuudessa jatku.  Tässä tapauksessa 
kyläyhdistys pyytää kuntaa erottamaan koulun pihalta tarvittavan 
alueen kylän käyttöön. Pyydämme kuntaa myös järjestämään vesi-
ja viemäriliittymän sekä purkamaan tarpeettomat, huonokuntoiset 
ulkorakennukset.  Lähiliikuntapaikat ovat tarpeen uudessa suur-
Kouvolassa. Myöskin tällä hetkellä koulun pihalla oleva Hyötis on 
jatkossakin kylällä tarpeen.

Niinimäelle tulossa uudet nettisivut
Kylälle on alettu tekemään uusia nettisivuja, koska entisiä ei ollut 
mahdollista enää ylläpitää ja päivittää. Sivuja tehdään Kymenlaak-
son Kylät ry:n järjestämällä kurssilla. Sivuilla esitellään kylää, sen 
historiaa, yhdistystoimintaa, metsästysmajaa ja kylässä toimivia 
yrityksiä.

Yritysrekisterin päivitys 
Sivuja varten on tarpeen päivittää kylän yritysreksiteri, joka on 
tehty kyläyhdistyksen perustamisvuonna 2002. Yritysrekisteri 
julkaistaan tulevilla nettisivuilla ja tehdään näin kylän palveluita 
tunnetuksi. Sivuilta on mahdollista laitaa myös linkki yrityksen
omille nettisivuille,  ja hallitus päättää myöhemmin, peritäänkö 
linkeistä mahdollisesti pieni maksu. 

Sivuja kehitetään ja päivitetään jatkossa sitten edelleen.Tarkoitus 
on, että Niinimäen Nurkka-lehti olisi luettavissa myös nettisivujen 

Niinimäen kyläyhdistyksen 
puheenjohtajan palsta

Uudet kyltit ovat ilmestyneet kyläkuvaan

kautta. Tämä palvelisi etenkin kauempana asuvia, entisiä kyläläi-
siä, joita lehden jakelu ei muuten tavoita.

Tällä hetkellä vallitsevasta takatalvesta huolimatta toivotan 
kaikille kyläläisille iloista kevään odotusta!

Maija Mikkelä

Maaliskuisen kuutamohiihdon aikaan oli sentään vähän lunta maassa
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Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset 
- osallistukaa tämän lehden tekoon!

Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtu-
mista ja merkkipäivistä. Edellä mainitut sekä kylissä toi-
mivien yhdistyksien tiedotteet ovat ilmaisia. 

MAKSULLLISET MAINOKSET Julkaisemme myös mak-
sullisia ilmoituksia hintaan 1 euro/palstamillimetri. Pienin 
rivi-ilmoitus on 10 pmm=10 euroa.
Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi palve-
luita. 

SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy syksyllä, ai-
neistot Näkin Mirjalle syyskuun 2008 loppuun mennessä 
sähköpostilla: mirja.nakki@pp.inet.fi . Mikäli et käytä tie-
tokonetta, voit toimittaa tekstit myös lähimpänä asuvalle 
kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle, Teuroisissa Halso-
lan Pertille.

A J A N K O H T A I S T A   
kevät 2008
 

Kuntaliitosasia
Kuntaliitosasia käsiteltiin valtuustossa kahteen kertaan. En-
simmäisen, kielteisen päätöksen jälkeen, kuntaministeri halu-
si kunnan johdolta lisäselvitystä siitä miten 20.000 asukkaan 
vaatimus terveyden-huollon järjestämisestä toteutetaan. Lisäksi 
Korian seudulta kerättiin noin 1400 nimeä adressiin, jolla esi-
tettiin Korian seudun liitämistä perustettavaan suurkuntaan. 
Näiden seikkojen perusteella asia tuotiin uudelleen valtuus-
toon, joka sitten päättikin selvällä enemmistöllä liittyä perus-
tettavaan Kouvolan kaupunkiin.

Seurakuntayhtymä
Vähemmällä keskustelulla etenee myös seurakuntien yhdistä-
minen. Se näyttää toteutuvan yhtymämallin mukaisesti. Pää-
piirteitään se tarkoittaa sitä, että talous- ja kiinteistöhallinto 
yhdistetään. Nykyiset seurakunnat jatkavat toiminnallisesti 
kappeliseurakuntina, poikkeuksen tekee noin 1500 asukkaan 
Jaala jota on ehdotettu liitettäväksi Kuusankosken seurakun-
taan.
Järjestelyllä on se hyvä puoli, että työntekijät ovat tunnettuja 
ja pitkäaikainen asiakas – työntekijä suhde säilyy.

Kuntaliitoksen toteutuminen
Kuntaliitosasiaa on sen jälkeen käsitelty kaikkien kuntien val-
tuustoissa ja se on tullut hyväksytyksi.
Joitakin valituksia on tehty, mutta niiden läpimeno ei ole to-
dennäköistä, koska liittymispäätökset ovat kaikilta osin uuden 
kuntajakolain hengen ja kirjaimen mukaisia.
Nyt on tärkeätä keskittyä uuden Kouvolan rakentamiseen, si-
ten että otamme oppia aiemmin tehdyistä kuntaliitoksista, ja 
vältämme tekemästä samoja virheitä kuin niissä on tehty.
Syksyn kunnallisvaalit ovat ratkaisevan tärkeät. Uuteen valtuus-
toon tulee saada päteviä asiansa osaavia, ja yhteistyökykyisiä 
henkilöitä. Valtuusto ei ole vaihtoehdottomien vastaan sanojien 

eikä turhanpuhujien tai saivartelijoiden paikka. Sellaiset tulevat 
veronmaksajille hyvin kalliiksi.

Jätevesiviemäri
Viemärin rakentaminen varmistui kuntaliitoksen seuraukse-
na, koska kunnan rahoitusosuus kuntaliitoksessa oli sovittu 25 
prosenttiin 10 sijasta. Tämä mahdollistaa myös 10 prosenttia 
suuremman valtionosuuden. (Jos rahaa löytyy, aina 25 pro-
senttiin asti.)
Rakentaminen aloitettiin helmi- maaliskuun vaihteessa. Hy-
vien säiden johdosta jätevesijohdon rakentaminen saataneen 
valmiiksi ennen seuraavaa talvea.

Tilinpäätös
Talousarviossa vuodelle 2007 varauduttiin € 500 000 alijää-
mään. Nyt alustavan tilinpäätöksen mukaan olisi tulossa € 1 
500 000 positiivinen tilinpäätös. Viime vuonna piti koulujen 
sulkeminen tuottaa säästöä, mutta yllättäen sieltä olisikin tu-
lossa reilu tappio. Ilmeisesti säästöt ovat syntyneet investoin-
tien siirtymisestä ja niistä johtuvista arvioituja pienemmistä 
lainanhoitokuluista.
Lopullisessa tilinpäätöksessä sitten näemme, että oliko tämä 
vain ”kaunista” unta.

Kevyenliikenteen väylä
Hitaita ovat herrojen kiireet. Tämä kuvaa sitä päätöksenteon 
vauhtia tai asian vaikeutta, koska lupauksista huolimatta, vie-
läkään ei ole mitään päätöstä kuulunut. Tiehallinnon ratkaisu 
on taas luvattu kevään (tämän) aikana. Aika näyttää.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää kevättä ja intoa viemäri- ja 
muihin talkoisiin.
 
Reino Koivusaari

“Minkä helmi helpottaa, sen maalis maksaa”
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Urheilunurkka

Mennyt talvi oli harvinaisen vähäluminen, joka haittasi tal-
viharrastuksia. Tarmon ylläpitämällä Niinimäen kuntoradalla 
oli kuitenkin lumitilanteesta riippuen ajoittain mahdollisuus 
hiihtoon. Laturetki/kuntoilutapahtumaan helmikuun lopulla 
osallistui lumettomuudesta huolimatta reilut  parikymmentä 
henkeä, samoinkuin maaliskuun lopulla kuutamohiihto/käve-
lytapahtumaan. Kuutamohiihdossa oli sentään vähän lunta ja 
hiihtomahdollisuus, joskin osa oli kävellen liikkeellä.

Korialta Leveämäen laavun kautta Niinimäen pururadalle kul-
kevaa yhdyslatua ei lumen puutteen vuoksi voitu  ajaa latuko-
neella, kuin vasta maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Myös-
kin moottorikelkkailijoita lumenpuute haittasi, vaikka kyllä 
kelkkailijoista oli muutama havainto  parin kovan pyryn jäl-
keen. Tätä kirjoitettaessa maaliskuun viimeisellä viikolla on 
kyllä takatalvi, mutta se jäänee lyhytaikaiseksi kun huhtikuu 
jo kolkuttelee ovella.

Koska Niinimäen koululla ei aina-
kaan tällä hetkellä ole toimintaa, 
käytetään ilmoitustauluna Maa-
miesseuran kuivurin luona olevaa 
puuseinäkettä eli kaikua, josta on 
kätevä vaikka ohimennen käydä 
katsomassa ilmoituksia. Taulun 
siistinä pitämiseksi pyydämme 
ilmoituksen laittajaa huolehtimaan 
myös vanhentuneet ilmoitukset 
pois taululta! 

Leikkimielinen kuntotapahtuma metsästysmajalla. 
Radan kiertäneille luvassa mehua ja pullaa tai 

jätskiä.

Koko kylä mukaan kuntoilemaan!

Järj. Tarmo-osasto

Keväinen 
kuntokierros

28.5. klo 18-20
Niinimäen pururadalla

NIINIMÄEN
uusi ilmoitustaulu kuivurin luona

Niinimäen kyläyhdistyksen 
toimintasuunnitelma 2008

• Kylälehti keväällä ja syksyllä

• Köyri-ilta 1.10.08 majalla. 

 Ojalan pojat ja Salmiset musiikkivastaavat

• Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  

 talkoilla tielaitoksen saatua suunnitelman  

 valmiiksi

• Viemäriputken rakentaminen aloitettu

• Yhteistoiminta Teuroisten ja muiden  

 halukkaiden kylien ja toimijoiden kanssa

• Teatteriretki tai muu virkistysretki, jos on  

 halukkuutta ja kiinnostava kohde löytyy

• Vuosikokous 28.2.08

• Hallituksen kokoukset

• Muuta toimintaa tarpeen mukaan

NIINIMÄEN KYLÄN NETTISIVUT 
OVAT TEKEILLÄ JA VALMISTUNEVAT 
KEVÄÄN AIKANA

Katsomassa voi käydä toukokuun puolella
osoitteessa www.niinimaki.org
 

www.niinimaki.org
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Heikki Saarela Kulhuasta on luonnon ystävä. Poika jatkaa lypsy-
karjatilan pitoa, mutta  Heikki ei ole jäänyt eläkepäivinään toi-
mettomaksi. Hän jatkaa mehiläistarhausta ja hunajantuotantoa, 
uusi tuotantotilakin on rakenteilla. Harrastusmielessä Heikki on 
keräillyt erilaisten kasvien ja kukkien siemeniä ja siirtänyt niitä 

uusille kasvupaikoille. Hän on myös innokas veteraani-
urheilija.

Hunajantuotanto ei tarkoita vain ”makeaa elämää”, vaan 
myös paljon erilaisia työvaiheita. Heikille nämä ovat tul-
leet 30 vuoden aikana tutuiksi. Hänellä on tällä hetkellä 
n.70 mehiläispesää.

”Heikki ja pikkuoravat”

Liito-oravia Saarelan Heikki on tarkkaillut usean vuoden 
ajan ja rakennellut niille myös pönttöjä. Pönttöjä on ko-
tipihassa ja metsissä, asukkaatkin ovat ne löytäneet.

Liito-oravia havaittiin viime keväänä myös Mikkelän tilal-
la Heikin alueelle kaksi vuotta sitten tuomissa pöntöissä. 
Huhtikuisena sunnuntaina Mikkelän maisemanhoitoalu-
een uutta asukasta saivat todistaa myös  Kyynäräisen Voit-
to ja Mikkelän Lasse. Pöntöstä ponnahti suurisilmäinen 
olento, joka Heikin housunpuntista vauhtia ottaen liiteli 
läheiseen mäntyyn.

Vaikka liito-orava on lainsäädännössä määritelty uhan-
alaiseksi, on se nykyään yleinen etelä-Suomessa. Yöllä ja 
hämärissä liikkuvana siitä ei usein onnistu kuitenkaan 
saamaan näköhavaintoa.

Heikki ja mehiläispesät

HEIKKI SAARELA
-Luonnonystävä ruohonjuuritasolla

Saarelan Heikin hunajaa saa myös suoraan tilalta
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Marttanurkka

Niinimäen marttojen vuosikokous pidettiin Mikkelän tilalla

Niinmäen martat on kokoontuvat 

2-3 viikon välein kesätaukoa lukuun 

ottamatta. Viime vuoden teemana oli 

hemmottelu ja sitä toteutettiin mm. 

turvesaunassa, avantouinnissa ja suola-

huoneella. Kuusankosken teatterissakin 

käytiin katsomassa Lumikit-näytelmä. 

Joissakin marttailloissa oli leppoisan 

yhdessäolon lisäksi tuote-esittelyä. 

LIITO-ORAVA (Pteromys volans)

- Siperialainen laji, Suomessa esiintyy laikuttaisesti Kemijoen eteläpuolella
- Koko: Paino n.130 g (95-170), Pituus: Ruumis 135-205 mm, häntä 90-
140 mm
- Väri: Kokonaan vaalean harmaa, talvi- ja kesäpuku lähes samanväriset
- Häntä: Ylhäältäpäin litistynyt. Silmät: Suuret ja mustat
- Liitopoimu: Etu- ja takaraajoja yhdistää leveä liitopoimu
- Elinympäristö: Vanhat kuusivaltaiset, järeitä haapoja sekä leppää ja 
koivua kasvavat, iältään monipuoliset sekametsät. Myös puistot ja puutar-
hat, mikäli kolopuita on tarjolla. Naarailla elinympäristön suuruus 1-3 ha, 
koirailla suurempi.
- Ravinto: Talvisin lepän ja koivun norkot sekä silmut. Kesällä lepän ja 
haavan lehdet sekä kukat ja marjat. Kerää varastoja pesäkoloon tai kuu-
sen oksille.
- Elintavat: Liikkuu yöllä ja hämärissä. Ketterä puissa, kömpelö maassa.
Liitää liitopoimunsa varassa puusta toiseen. Liidot jopa 40 metrin pituisia.
1-2 pesuetta vuodessa huhti-touko- ja touko-kesäkuussa. Yleensä 1-3 
poikasta. Käytää usein useampaa pesää.  Pesii myös pöntöissä. Pesä 
vuorattu sammalilla ja naavalla. Elää 3-5 vuotiaaksi.
- Elinpiirin tunnistaminen: Kellanruskeat, riisiryynin kokoiset pitkulai-
set papanat suurten kuusten ja haapojen juurella sekä virtsaamisjäljet. 
Ruokailupuiden juurella pudotetut ja osaksi syödyt lehdet.
 

VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMA

 

- Martta-illat, joka toinen maanantai, vaihtuvat teemat.

-  Tilataan Kymenlaakson Martoilta 1 kurssi, 

 esim. “Risuista koristeita” tai “Kahvipussit uusiokäyttöön” kurssi.

-  Pirjo Värrin puutarhaneuvontaa keväällä.

-  Martan päivän vietto heinäkuussa.

-  Markkinat tai jokin muu varainkeruu tapahtuma.

-  Kesä- tai syysretki.

-  Teatteriretki, mahdollisesti yhdessä kyläyhdistyksen kanssa.

-  Puurojuhla joulukuussa
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Puheenjohtaja Maija Mikkelä, puh. 05-3220 318, 040-5104 143, 
fax: 05-3821 854, lasse.mikkela@mikkelafarm.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Ilpo Ruokonen, puh.040-8447020, 
ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 
Sihteeri Nina Immonen, puh. 040-5183126, nina.immonen@elimaki.fi 
Rahastonhoitaja Pirkko Paavola, puh. 0400-125 525, 
pirkko.paavola45@kotikone.fi 
Seppo Suikkanen, puh. 05-3821274 tai 0400-804732, 
seppo.suikkanen@ssuikkanen.inet.fi 
Jyrki Näkki, puh. 05-3817 719, 0400-354 903, mirja.nakki@pp.inet.fi 
Sakari Värri, puh. 05-3821 227, 0400-558 987, Sakari.Varri@kouvola.fi 
Heli Koivusaari, puh. 040-5812 048, heli.koivusaari@luukku.com
Katri Henttinen, puh. 040-7388 175, katihenttinen@hotmail.com

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet yhteystietoineen 2008:

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. Tont-
tiasiamiesten on tarkoitus saattaa kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, 
itse kaupanteko on sitten kokonaan ostajan ja myyjän välinen asia.

Ilmoitusnurkka

Veijo Vanhapelto, puh. 05-3817 889, 045-6771 889
veijo.vanhapelto@pp.inet.fi 
Rauno Kaukonen, puh. 0400-657 129, rauno.kaukonen@reppu.net

Kuntayhteyshenkilö Reino Koivusaari, puh. 0400-556 762, 
reino.koivusaari@pp.inet.fi 

• AAMIAISMAJOITUS 

• TILAUSRUOKAILUT 

• KOKOUKSET

Kukkomäki 59, 45610 KORIA, Puh. 040-5104143

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

• Kotileivonnaisia • Jauhoja • Ryynejä • Käsitöitä • Hunajaa •

PVK-KAIVU OY

PAIKKAKUNNAN HUNAJAA
Heikki Saarela, Ritasuontie 107, 45610 Koria, Puh. 3818008

E L I M Ä K I

• Maanrakennus • Kunnallistekniikka
• Kiviainestoimitukset

Puh. 0400-552 141, 0400-819 542

Maansiirto- ja kaivutyöt
sorat, murskeet, sepelit

www.kaukonenoy.com

Merkkipäiviä

Onnea Ilpo 50v
28.4.2008
Arja
Jasse ja Maria
Riia ja Marko
Joona ja Reetta

PS. Juhlat perhepiirissä

Rouva Takatalvi 
            2008
 

Rouva Takatalvi, turkin helmat heiluen

ja turkislakki kutreillansa keinuen.

Näin meidät tapasi pääsiäisen aikaan,

se trullien kai oli, jotain omaa, kevään taikaa.

 

Meni pääsiäinen ja kauniit pakkaspäivät sen,

siitä muistot meille  jäi vain mielehen.

Kohta tipotiessään oli loiste auringon,

vain harmaat pilvet, roikkui yllä kuusikon.

 

Rouva Takatalvi, jälleen uudestaan,

näin päätti tulla meitä katsomaan.

Tullessaan toi myrskyn mahtavan

ja lumisateen, kaikki tienoot tukkivan.

 

Sai auramiehet koneet kaivaa piiloistaan

ja pihoja ja teitä näin käydä aukomaan.

Tuli lunta enemmän kuin osasi odottaa

ja suksiladutkin jo hiihtäjille  voitiin kunnostaa.

 

Nyt rouva Takatalvi jo meidät jättää vois,

ja antaa kevään sulattaa nää kaikki lumet pois.

Näin pihamaatkin jälleen kukkahuntuun puhkeaisi

ja laulut lintujen taas pihapuissa soisi.

 

Oi ystäväin se kevättä näin ois,

siis menethän jo takatalvi pois.

 

Hyvää kevättä

Pirkko
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”Siel on jo auto, jättääkö ne nyt meijät?” Näillä sanoilla alkoi erään 
teuroisten martan musikaalimatka Imatralle. Oli lauantai kahdeksas 
maaliskuuta, Naistenpäivä, mutta ilma ei ollut kylläkään mikään tyy-
pillinen naistenilma. Tuulet ja tuiskuthan usein rinnastetaan naisten-
ilmaksi. Nyt oli tyyntä ja selvää.

Pikkubussi tuli yhtä paikkaa vaille täydeksi jo kylätalon pihalta. 
Päivi tulee joukkoomme vasta Imatralta. Marja oli ennakolta varan-
nut meille liput ja niin tiedettiin mahtuvamme mukaan kello 14 
näytökseen. Esitys oli arvosteltu hyväksi ja näytökset olivat menneet 
täysille katsomoille, joten oli ollut järkevää varata liput ajoissa. ”Kyllä 
olisi ollut naurussa pidättelemistä, jos meidän joukolle lippuluukulta 
vastattaisiin että täynnä on ”. Liput taskussa ja matkarahat maksettu-
amme olimme lähtöön valmiit.

Liekö lähtöajankohdasta johtuen (puolilta päivin), kun kukaan ei 
vielä kuutostielle tultaessa ollut eväsleipien kimpussa. Ennen vanhaan-
han jo Harjun kohdalla ensimmäiset eväskääröt aukaistiin. Mutta 
silloin lähettiin jo aamusta liikkeelle. Se oli silloin.....

Vähä meitä peräpenkkiläisiä rupesi arveluttamaan matka-aikataulun 
pitävyys. Uhkaavasti kello läheni kahta ja matkaa oli vielä jäljellä liiak-
si. ”Ei jää kyllä aikaa tukan suoristamiseen eikä huulien punaamiseen”. 
Mutta... aikaa jäi kaikkeen tarpeelliseen ja muuhunkin.

Itse musikaali ”Sound of Music” oli kerta kaikkiaan hyvä. Arja 
Koriseva ja Kai Hyttinen olivat vailla vertaansa. Olin kyllä näkevinäni 
joissain silmäkulmissakin kyyneleitä, herkisti se niin marttojen mieliä 
ja tuntemuksia. Kattois vaikka uuvestaan, totesi moni kun lähettiin 
kotia kohti.

Väliaikakahveista oli jo aikaa ja niin rohkeimmat esittivät pyynnön 
kuljettajalle, että jos poikettais sopivan paikan tullen haukkaamassa 
”jotain suolaista”. Oli yllättävää kun kuljettaja tokaisi, että en py-
sähtyis, jos miehet haluis, mutta naisten kanssa on eri asia. Ai...että 
meitä kohdellaan eri tavalla, ollaanko se ansaittu? Sietää ihmetellä! 
Totta kai.

Iloinen pulina kuului autosta ja vatsat täynnä köröteltiin kohti Teu-
roisia. Oli joillakin jäänyt evääksi ”juustokanaa”, mutta ei sitä jakoon 
ollut, omiin suihin se meni.

Marttaillat ja tapahtumat saivat taas kyytiä, kun päät yhdessä niitä 
suunniteltiin ja lukkoon lyötiin. Kukaan ei kylätalon pihalla arvos-
tellut matkaa negatiivisesti, vaan iloinen mieli ja kevyt askel johti 
kohti kotia.
Yks mukana ollut martta

TEUROISTEN MARTOISSA 
TAPAHTUU

• Huhtikuun 20 pv. on kulttuuripäivä kylätalolla,  
 vanhojen esiliinojen ja nenäliinojen näyttely sekä 
 ohjelmaa...
• Toukokuussa liikuntailta, liikuntaa sisällä ja ulkona
• Marttailtoja aina väliin, tarpeen tullen

Tempon rakennuttama luistelualue (20x40 m) valmistui joulukuussa kyätalon 
pihapiiriin. Luistelemaan päästiin useita kertoja, vaikkakin lauha sää haittasi 
jään kunnossapitämistä.

17.9-07 Elimäen kunnanvaltuusto päätti avustaa osuuskuntamme vie-
märöinti hanketta 10% alv 0% kustannuksista. Samalla päivämäärällä 
piti saada avustuspaperit myös Kaakkkois-Suomen TE-keskukseen, 
vaan eipäs haku avautunutkaan. Kouvolan seudulle perusteilla ollut 
uusi kunta ilmoitti kohta tämän jälkeen avustavansa tulevia vesihuol-
tohankkeita 25%:n osuudella. Elimäen kunnanvaltuusto 10.12.2007 
uudemman kerran asiasta äänestettyään päätti liittymisestä uuteen 
perustettavaan kuntaan, muuttui tilanne myös osuuskunnan vie-
märöinti hankkeen osalta täysin. Osuuskuntamme hallitus lähestyi 
kuntaa uudemman kerran esityksellä, että Elimäen kunta nostaisi 
“välivuonna” 2008 toteutettaville / aloitettaville hankkeille avustus 
%:n 25:n. Esitys eteni myötätuulessa 28.1.2008 valtuuston koko-
ukseen joka, joka päätti nostaa hankkeiden avustus %:n 25:n, joka 
tarkoittaa meidän kohdalta korotusta 195 000 eurosta enimmillään 
599 800 euroon. Lisäystä aiempaan 360 000 euroa, joka  vaikuttaa 
liittymäkohtaista hintaa 1500 euroa alentavasti. Uusi päätös laski 
myös liittymän hinnan hieman alle aloitus luparajana olleen 8000 
euron. Kaakkois-Suomen TE-keskus avasi myös avustusten haun 
vesihuoltohankkeille Tammikuun lopulla. Osuuskuntamme avustus 
paperit jätettiin sisään 6.2. -08 jonka jälkeen syntyneet kustannukset 
ovat periaatteessa avustuskelpoisia.

Tämän jälkeen päästiin allekirjoittamaan 2007 syksyllä kilpailu-
tuksen jälkeen valikoituneiden urakoitsijoiden ja tavarantoimittaji-
en kanssa varsinaiset sopimukset. Esimerkiksi pumppaamokaupassa 
siirtyminen Maaliskuulle olisi tiennyt lähes 30 000 euron lisäkustan-
nusta. Valvojaksi pestattiin Sand itä / Pentti Immonen Kouvolasta, 
Maanrakennusurakoitsijaksi PVK-KAIVU Elimäeltä, Sähköurakoit-
sijaksi Sähkö Pulkki Elimäeltä, Pumppaamot toimittaa Ab Lining 
Oy Vantaalta, Muoviputkistot Mäkelä-Plast Kuopiosta, Kuhmois-
ten tehtaaltaan, Sähköliittymät linjapumppaamoille Kymenlaakson 
Sähkö, Sorat ja murskeet PVK-KAIVU, Eristeet Ympäristö Prisma. 
Lisäksi kiinteistöillä tehtäviä liitostöitä suorittamaan ovat alustavasti 
lupautuneet Lasse Mäkelä / Reino Paavola ja Seppo Hahl.

Hallitus päätti sihteerin työpanosta kohtuullistaakseen ulkoistaa 
vesilaskutuksen. Tarjouksia tuli 12:sta yrittäjältä, kisan voitti koti- ja 
toimistotyöpalvelu Arja / Arja Ruokonen Niinimäestä, aloittaen työt 
vuoden vaihteen vesilaskutuksesta. Tehtäviin kuuluu myös viemäröin-
nin valmistuttua osuuskunnan lainoitusmahdollisuutta käyttävien 
jäsenten lainan lyhennysten ja korkojen laskutus vesilaskutuksen yh-
teydessä. Alustavien kaavailujen mukaan lyhennykset alkaisivat 2010 
tammikuussa, kerran vuodessa, korko jaettuna vesilaskuille kahdessa 
erässä. Korko olisi kiinteä, mahdollistaen lainan loppuunmaksun 
kesken laina-ajan, ilman sanktioita. Laina-aika ensimmäisestä nos-
tosta 2008 huhtikuu 10.v. Hankkeen rahoituksen hoitaa Elimäen 
osuuspankki. 1,95milj euron lainalle on Elimäen kunnanvaltuusto 
myöntänyt kunnan omavelkaisen takauksen.

Osuuuskunta perustaa ja ylläpitää ajantasalla olevan liittymismaksu-
rekisterin, onhan liittymismaksuissa kiinteistökohtaisia eroja riippuen 
siitä onko liittynyt veteen tai viemäriin tai molempiin. Osuusmaksu-
than kaikilla jäsenillä täyteen maksamisen jälkeen ovat samalla tasolla 
1350:ssä eurossa.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous oli 20.2-08 Kylätalolla, paikalla 
yli 100 henkeä. Kokous päätti yksimielisesti hankkeen aloittamisesta. 
TE-keskuksen avustus voi enimmillään olla 25% avustuskelpoisista 
kustannuksista, edellyttää kunnalta vastaavaa panostusta hankkeen 
toteutus aikana. Neuvottelut TE-keskuksen edustajien kanssa on käyty 
“hyvässä hengessä”, toisaalta tietäen hakijoiden määrän, uskon että 
valtiovallan kohtuullisella panostuksella viemäriliittymän hinta alkaisi 
6:lla. Lopullinen päätös saataneen vasta kesä-heinäkuussa.

Työt aloitettiin 25.2.-08 Hongistosta ja ovat edenneet hyvin.Maat 
ovat olleet sopivasti roudassa. Tätä kijoitettaessa kaivantoa on aukaistu 
jo 26 km:n matkalta. Tarvikkeita on otettu kylävarastoihin, talkoo-
miehet ovat ahkeroineet putkien, pumppaamoiden ja eristeiden levi-
tyksessä. Kunnan  mittamies on GPS paikantimella kulkenut perässä 
siirtäen linjaston sijainti koordinaatit kunnan tiedostoihin. Mikä 
hienointa vanhaa talkooperinnettä noudattaen kylien naisväki on 
talkoopanoksensa täyttänyt järjestämällä päivittäin kahvituksen työ-
maalle. Elimäen kunta on 1/3 osan avustuksesta jo maksanut. Myös 

Vesiosuuskunnan tiedote
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Keväinen liikuntatapahtuma pääsiäissunnuntaina keräsi 
noin 50 innokasta ulkoilijaa, joista suurin osa osallistui myös 
kylän pilkkikisoihin.
Kalojakin tuli sen verran että saatiin mestaruudet ratkottua. 
Alussa kalat taisivat kyllä säikähtää reikien poraamista, mutta 
syönti lisääntyi kun punnitushetki lähestyi. 
Samanaikaisesti lapset laskivat pulkkamäkeä ja kannatusjoukot 
paistoivat makkaraa ja nauttivat marttojen tarjoilemasta kah-
vista ja pullasta.
Tempon väki kiittää kaikkia tapahtumassa mukana 
olleita ja toivottaa hyvää kesää kaikille!

Elimäen kunnan lahjoittama moottorikelkka 60 vuotiaalle 
Teuroisten Tempolle pääsi tänä talvena latuhommissa aika vähällä 
lumenpuutteen ja keskeneräisten latupohjien vuoksi.
Sen verran kalustoa on testattu ja käytetty, että kelkka ja talkootyönä 
rakennettu uusi latuhöylä on toimivaksi havaittu.
Testaustuloksena on todettu että laduilla ei hankaudu monot eikä 
munat.
Tempo kiittää Elimäen liikuntatoimea ja kaikkia niitä 
kunnan päättäjiä jotka mahdollistivat kelkan luovutuk-
sen.

15.3.-08 erääntyneet osuus- ja liittymismaksut ovat osuuskunnan 
tilille tulleet kiitettävällä täsmällisyydellä lähes 100% :sti. Pump-
paamo toimittajan koulutustilaisuus toteuttajatahoille järjestetään 
11.4.-08, tavoitteena on rakentaa kaikilta osin laadukas ja toimiva 
verkosto. Kaivuun edetessä on uusia liittyjiä ilmoittautunut mukaan, 
puhtaanveden ottajiakin on kirjoissa 40 taloutta. Ottaen huomioon 
sen että voi olla viimeinen kerta kun lähitulevaisuudessa tälle alueelle 
avustuksia saadaan  niin olisi toivottavaa vetää vesiputki samaan 
kaivantoon joka “savuun”.

Urakoitsijan tavoitteena on asentaa kiinteistöpumppaamot linja-
pumppaamo-osuuksittain valmiiksi, koeponnistaa putkisto, sähkö-
urakoitsijan hoitaessa pumppaamojen sähkökytkennän ja koekäytön 
(toivottavaa olisi että mahdollisimman moni kiinteistön omistaja 
hyödyntäisi myös kiinteistön pään kytkennöissä Pulkin Esan am-
mattitaitoa). Osuuskunnan valvoja suorittaa lopuksi liittymän tar-
kastuksen, täyttäen liittymissopimuksen kahtena kappaleena kiinteis-
tönomistajan kanssa. Tämän jälkeen voidaan verkosto linjapumppaa-
mo osuuksittain ottaa käyttöön, Vesinäytteet osuuskunnan toimesta 
otettiin ennen töiden aloitusta Niinimäen,Teuroisten ja Hongiston 
alueelta, analyysituloksissa ei ollut huomautettavaa.

Rakennustöiden aikana, suoritettaessa vesijohtojen liitostöitä 
joudutaan vedenjakelu paikallisesti keskeyttämään. Tästä paikal-
liset hallituksen jäsenet ilmoittavat kiinteistöille edellisenä päivänä. 
Myös ennalta-arvaamattomat katkokset on mahdollisia.Töitä tehdään 
arkisin klo 7-16 välisenä aikana. Sellaisten laitteiden valvomatonta  
käyttöä, joissa on ylikuumenemisvaara veden puutteesta johtuen toi-
vomme välttämään em. aikoina. Normaalisti veden jakelu hoidetaan 
Hongiston paineenkorotusasemaa hyödyntäen, Kukkomäen korkeus 
huomioiden ent. AZEL kodin pääsulkuun saakka. Tilapäisesti on 
mahdollista syöttää Korian vesitornin vettä myös Hongistoon päin, 
tosin veden paine on tällöin alhaisempi.

 
Osuuskunnan kokous järjestetään tiistaina 27 toukokuuta 
klo 18.30 alkaen Teuroisten kylätalolla. Kahvit 18.00 
Tervetuloa!
4.4-2008
Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Hallitus

psta: Pertti Halsola, puh. 040 572 2060
 


