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Julkaisija: NIINIMÄEN KYLÄYHDISTYS

     SISÄSIVUJEN AIHEITA:Luminen talvi helli hiihtäjiä 
– ja työllisti lumitöissä
Mennyt talvi jää historiaan runsaslumisimpana vuosikymmeniin. 
Myöskin pakkanen paukkui ajoittain pitkiä aikoja ja räystäät eivät 
tippuneet kolmeen kuukauteen, jos ei sitten lumen painosta! Lumi-
lapiot ja toppahousutkin loppuivat jossakin vaiheessa kaupoista.
Etelä-Suomessa harvinaisen pitkä luminen aika sai innokkaat hiih-
täjät liikkeelle ja alueen ladut olivatkin hyvässä kunnossa, ajoit-
taisista pyryistä huolimatta. Kiitokset siitä Kouvolan kaupungille 
ja Lumikissoille ja erityisesti Penttisen Jussille. Hiihtäjiä on ollut-
kin sekä Niinimäen kuntoradalla että Korialta Leveämäen laavun 
kautta Niinimäkeen johtavalla yhdysladulla, jonka ovat kyläläisten 
lisäksi myös korialaiset löytäneet hiihtoreitikseen. 

Elimäen laturetki hiihdettiin vaihtelevassa pakkassäässä tänä 
vuonna kaksipäiväisenä ja toinen reitti kulki Korialta laavun kaut-
ta Niinimäkeen. Yhteensä laturetkellä oli 150 osanottajaa. Latu-
retken järjestivät tänäkin vuonna kylämme urheiluseura Elimäen 
VauhdinTarmo-osasto ja Korian Ponsi yhteistyössä.

Niinimäen kyläyhdistyksen vuosikokousta ja talvitapahtumaa 
vietettiin tammikuisena iltana metsästysmajalla makkaranpaiston 
ja arpajaisten merkeissä. Mennyt vuosi oli kyläyhdistykselle vilk-
kaan toiminnan aikaa ja hankkeet edistyivät. Niinimäen  marttojen 
vuosikokous pidettiin Mikkelän tilalla ja todettiin, että menneen 
vuoden toiminta oli  vilkasta, myöskin martoilla. 

Niinimäen kinkerit pidettiin tänä vuonna Ruokosen Arjalla 
ja Ilpolla. On hyvä asia, että seurakunta pitää perinteisistäkin toi-
mintamuodoista kiinni. 

Leikkimielinen kuntotapahtuma metsästysmajalla. 
Radan kiertäneille luvassa mehua ja jätskiä.

Keväinen kuntokierros
28.5. klo 18 alkaen Niinimäen pururadalla

Tavoitteena kevyen liikenteen väylän valmistuminen 
tulevana kesänä

Kevyen liikenteen väylän talkootyöt etenivät vauhdilla, kunnes 
runsas lumentulo pysäytti työt. Keväällä työt pääsevät jatkumaan ja 
sitten on vielä ohjelmassa kantavat kerrokset ja luiskien muotoilu. 
Kouvolan kaupunki myönsi hankkeelle materiaaliavustusta, mutta 
kyläyhdistyksen oma varainhankinta on edelleen tarpeen. Hanke 
on työmäärältään ja kustannuksiltaan mittava. Valmistuttuaan se 
lisää liikenneturvallisuutta kapealla ja mutkaisella tiellä, jolla on 
paljon raskasta liikennettä. Väylä parantaa myös liikuntamahdol-
liuuksia matkalla kuntoradalle, metsästysmajalle ja uudelle leikki-
kentälle. Leikkikentän viereen on talkooväellä tarkoitus rakentaa 
pelikenttä, kun väylän työt valmistuvat. Tielaitos päällystää Nii-
nimäen kevyen liikenteen väylän sen valmistuttua.

Huutokauppa- ja kirppistapahtuma sekä kesäretki Kaunissaareen 

Huutokauppa- ja kirppistapahtuma on Riistapoikien metsästysma-
jalla lauantaina 12.6.klo 10-14. Lapsille on talutusratsastusta sekä 
leikkikenttä käytössä. Tilaisuudessa on myös kahvio sekä makka-
ranmyyntiä. Niinimäen kyläyhdistys järjestää tapahtuman ja tuotto 
menee väylähankkeemme hyväksi. 
Kesäretki Kaunissaareen on ohjelmassa heinä-elokuussa. Niinimäen 
kyläyhdistys järjestää retken, joka on avoin kaikille. Katso tarkemmat 
tiedot sivu 2.

Alkanut vuosi tuo mukanaan 
talkoita ja tapahtumia

Järj. Tarmo-osasto
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Kuntaliitos noin vuosi sitten tehtiin voimakkaiden tunteiden ja en-
nakkoluulojen kyllästämässä ilmapiirissä.

Oli tultu tilanteeseen, jossa (Elimäen osalta) kyliltä oli jo leikattu 
kaikki leikattavissa oleva. Silti kunnan tulevaisuus näytti taloudelli-
sesti heikolta, koska palkkamenot vääjäämättä kasvoivat, verotulot 
samanaikaisesti laskivat ja väestö väheni ja vanheni. Myös sosiaaliku-
lujen voitiin todeta varmuudella kohoavan. Varakkaampien kuntien 
maksama ns valtionapukaan ei olisi riittänyt kattamaan kasvavaa 
tarvetta.

Yhdistymisneuvotteluissa sitten saatiin tulos, joka jossain määrin 
lupasi parempaa kehitystä riisutuille kylille. (JEV rahasto, avustukset 
vesiosuuskunnille.)

Uuden kunnan henkilöstömäärä on suuri ja heillä on irtisano-
missuoja. Huomattava osa uuden kunnan henkilöstöstä saavuttaa 
eläkeiän irtisanomissuojan aikana. Säästöjä saadaan henkilöstön 
uudelleen sijoittamisella ja töiden yhdistämisen kautta. Uutta hen-
kilöstöä palkataan vain, jos koulutettua pätevää henkilöä ei löydy 
palveluksessa olevista.

Kesäretki Kaunissaareen la 7.8.2010
HINTA: Aik.45,00  €/hlö (Lapset alle 12v. 20,00 €/hlö)
Sis.bussikuljetukset Kotkaan, laivamatka
Kaunissaareen, lohikeitto, perilläoloaikaa n.2,5 tuntia
 
Sitovat varaukset 20.7.2010 mennessä: Maija Mikkelä, 
puh.040-5104143, Pirkko Paavola, puh.0400-125525
tai sähköpostilla: pj@niinimaki.org
Ilmoita samalla, mistä tulet kyytiin!

AIKATAULU:
Elimäen liikenteen tilausbussi:
klo 8.00 Elimäki matkahuolto
(Teuroisten-Oivonojan kautta, matkalta voi tulla kyytiin)
klo 8.15 Niinimäen ent.koulun pysäkki
klo 8.20 6-tien pysäkki Kuukson risteyksessä
(Hevossuon kautta Korialle, matkalta voi tulla kyytiin)
klo 8.30 Koria, linja-autoasema
klo 10.00 Laiva lähtee Kotkasta (klo 11.10 Saapuminen Kau-
nissaareen)
Lohikeitto+ruisleipää Kaunissaaren majalla (sis.hintaan)
Omatoimista tutustumista saareen
klo 14.00 Laiva lähtee Kaunissaaresta (klo 15.10  Saapuminen 
Kotkaan)
Bussikuljetus Kotkasta samaa reittiä takaisinpäin (Koria-Niini-
mäki-Teuroinen-Elimäki)

LÄHDETÄÄN JOUKOLLA VIETTÄMÄÄN KESÄPÄIVÄÄ 
MERELLE JA SAARISTOON! RETKI ON AVOIN KAIKILLE!

Järj. Niinimäen kyläyhdistys ry

Hyvät kyläläiset!
Pyydämme huomioimaan kevätsiivouksenne yhtey-
dessä  HUUTOKAUPPA- JA KIRPPIS-TAPAHTUMAN 
la 12.6.2010 METSÄSTYSMAJALLA!

-  Mietitään mitä ehjää, puhdasta ja kunnossaolevaa käytettyä 
 tavaraa voisimme antaa kyläyhdistykselle myytäväksi
-  Huutokauppaan isompaa tavaraa kuten maatalousirtaimistoa,  
 huonekaluja ym.
-  Kirpputoripöydille aikuisten ja  lasten vaattteita, leluja, kirjoja,  
 lehtiä, äänilevyjä, astioita, sisustustavaraa ym.
-  Tavaroita voi varata valmiiksi laatikoihin ja miellään myös hinnoi-
 tellakin tai muutoin myyjät hinnoittelevat ne myynnin yhteydessä 
-  Tapahtuman tuotto menee pyörätien hyväksi.
-  Toivomme, että  kauppa käy hyvin, mutta myymättä jääneet 
 tavarat vie jokainen sitten kotiinsa takaisin

Lisätietoja: Maija Mikkelä, puh.040-5104143
tai Pirkko Paavola, puh.0400-125525.

HUUTOKAUPPA- JA KIRPPISTAPAHTUMA lauantaina 12.6.2010 klo 10-14 NIINIMÄESSÄ

Paikka: RIISTAPOIKIEN METSÄSTYMAJA
Ohjelmassa:	 •	 HUUTOKAUPPA
	

•	 KIRPPUTORI
	

•	 KAHVIO	
•	 MAKKRAN	MYYNTIÄ

	
•	 LAPSILLE		
•	 LEIKKIKENTTÄ	JA	PELEJÄ

	
•	 TALUTUSRATSASTUSTA	2,-€/hlö	

TERVETULOA!
Osoite: Kukonojantie 117, 45610 KORIA
Ajo-ohje: OPASTEET HELSINGINTIELTÄ (valtatie 6) Kuukson ris-

teyksestä Kukonojantielle, aja n.1 km, käänny oikealle:

Viitta	kuntorata/ERP-MetsästysmajaJärj.Niinimäen kyläyhdistys ry                          www.niinimaki.org

Tätä taustaa vasten voi ensiksi todeta, että yksi vuosi on liian 
lyhyt aika luotettavan arvioinnin tekemiseen.

Ensimmäinen vuosi päättäjillä menee tilanteen, toimintatavan 
ja kulttuurin sopimiseen ja opetteluun.

Nähtävissä on liittymissopimuksen mukaiset asiat. Vesiosuus-
kuntien avustus on toteutunut, osin viiveellä, mutta siinähän ei 
aikataulua ollut. JEV säätiö on jakanut avustuksia erilaisiin hank-
keisiin mm Niinimäen kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Ter-
veyspalveluiden saatavuus ainakin Korialla on selvästi parantunut, 
(tosin aikavaraus kaikkiin mitättömiltä tuntuviin asioihin hieman 
ihmetyttää, eihän tässä näin pitänyt käydä, että turhaa byrokratiaa 
lisätään vai eikö sitten muuta työtä ole??)

Bussiliikenne toteutunee kyliltä keskustaa ja takaisin kohtuu-
hintaisena.

Elimäki sai tehdä muutamia investointeja velaksi uuden kau-
pungin maksettavaksi.

 Nyt päättäjiltä kysytään halua, taitoa ja viisautta viedä eteen-
päin uuden Kouvolan kehitystä mahdollisuuksia hukkaamatta. Ra-
kenteisiin on uskallettava puuttua, muuallakin kuin syrjäkylillä. 
Palvelut, tarve ja resurssit on kohdennettava oikein. Ne on oltava 
kohtuullisin toimenpitein kaikkien saatavilla.
 
 Reino Koivusaari

Ajatuksia uudesta 
Kouvolasta
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.niinimaki.org
Kylän nettisivut ovat osoitteessa

Tervehdys hyvät Niinimäen Nurkan lukijat!

Kevätaurinko jo paistaa kauniisti tätä kirjoittaessani, vaikka 
vielä on hanget korkeat nietokset ympärillä. Toivottavasti ne 
kuitenkin jo lehden ilmestymiseen mennessä ovat vähenty-
neet ja kevään tulo on hyvässä vauhdissa.

Hyvässä vauhdissa on syksyn ja talven mittaan ollut 
myös Niinimäen kevyen liikenteen väylähanke. Ahkera tal-
kooväki, kyläyhdistyksen oma varainhankinta, JEV-säätiön 
ja Kouvolan kaupungin sekä lukuisten muiden hanketta 
tähän mennessä tukeneiden avustukset ovat olleet tarpeen 
mittavan hankkeen eteenpäinviemisessä. Tavoitteena on, että 
väylä valmistuu tulevana kesänä ja tielaitos voi sen päällystää. 
Kyläyhdistyksen varainhankintaa tarvitaan kuitenkin edel-
leen hankeen loppuun saattamisessa ja  avustuksia otetaan 
vastaan. 

Uuden Kouvolan kaupungin tiimoilta on asioita ollut 
vireillä paljon. Paljon ovat puhuttaneet mm. kouluasiat ja 
muut palveluverkkoon liittyvät asiat sekä kaupungin maa-
poliittiset linjaukset. Myönteisiä asioita on myöskin ollut 
esillä, kuten joukkoliikenteen kehittäminen ja maaseudun 
valokuituhanke. Kaupunki laatii myös maaseutusuunnitel-

Perhekahvila 
– lasten ja aikuisten tapaamispaikka 

112 –päivän tutustumiskäynti 
Korian paloasemalle

Maaliskuussa Korian kirjaston 
Rauni Tiilikainen kävi lukemassa 
satuja lapsille

Korian MLL:n perhekahvila Korian 
Monitoimitalolla torstaisin klo 9.30 - 11.30

MLL:n vuosittainen Kevätilo -keräys alkaa taas 16.4. 
Osallistu lipaskeräykseen, tuotosta 75% menee suo-
raan paikallisyhdistyksen toiminnan tukemiseen!

maa yhteistyössä Ruralia-Instituutin kanssa. Kouvolan kylien 
neuvottelukunta on osaltaan vienyt maaseudun kannanotto-
ja kaupunkiin päin antamalla lausuntoja mm.kouluasioista, 
maapolittisesta ohjelmasta sekä äänestysaluejaosta. Muutenkin 
kuntalaisten kannattaa olla aktiivisia ja käydä vaikka vastaamas-
sa kaupungin sivuilla oleviin nettikyselyihin eri asioista. Hen-
kilökohtainen  yhteydenottokin voi asiasta riippuen tuottaa 
tulosta, ihmisethän niitä asioita kuitenkin hoitavat. Kouvolan 
kaupungin maaseututoimi ansaitsee kyllä erityisesti kiitokset 
ahkerasta työstä sekä perusmaatalouden että erityisesti maa-
seudun kehittämisasioiden hoitamisessa.

Paljon on kuitenkin haasteita vielä edessä alkaneena vuon-
na, mutta paljon myös mahdollisuuksia.

Hyvää aurinkoista kevättä ja kesää toivottaen,
Maija Mikkelä, puheenjohtaja 

Korialla jo useamman vuoden ajan toiminut MLL:n perhekah-
vila on kevään ajan kokoontunut torstaiaamuisin. Kahvilassa 
on monipuolisen ohjelmatarjonnan lisäksi mahdollisuus tavata 
muita lapsiperheitä sekä jakaa ajatuksia kahvikupposen ääressä. 
Perhekahvila on tarkoitettu kaikille äideille/isille ja lapsille, eikä 
sinne tulo edellytä MLL:n jäsenyyttä.

Kevään aikana ohjelmassa on ollut mm. retki paloasemalle, 
temppurata liikuntasalissa, askarteluja jne. Kevätkauden viimei-
nen tapaaminen on torstaina 27.5. Siihen asti tapaamme joka 

torstain Korian Monnarin kerhohuoneessa. Helatorstai-
na Monnarin ollessa suljettuna, retkeilemme ulkona. 
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Korian MLL järjestää yhteistyössä Kevyt Keskosvan-
hempien yhdistyksen kanssa jo perinteiseksi muodostu-

neen Korian Lastentarvikekirpparin Pioneeriravintolassa 
lauantaina 17.4. klo 10-13. Kaikki myyntipaikat ovat jo 

varattuja, mutta tervetuloa paikanpäälle tekemään ostok-
sia. Mukana myös Kestovaippayhdistys Ry Kouvolan seutu, 

Kouvolan Kestovaippalainaamo sekä Kestovaippayhdistyksen 
vaippakirppis. Myös muutamia uusien tuotteiden myyjiä.

Korian MLL:n oman yhdistysnurkkauksen löydät täältä: 
www.mll.fi/koria

Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset 
- osallistukaa tämän lehden tekoon!
Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtumista ja merkki-
päivistä . Edellä mainitut sekä kylissä toimivien yhdistyksien tiedotteet 
ovat ilmaisia . 
MAKSULLLISET MAINOKSET Julkaisemme myös maksullisia ilmoituksia 
hintaan 1 euro/palstamillimetri . Pienin rivi-ilmoitus on 10 pmm=10 euroa . 
Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi palveluita . 
SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy syksyllä, aineistot Näkin Mirjal-
le syyskuun 2010 loppuun mennessä sähköpostilla: mirja.nakki@mnoy.fi. 
Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa tekstit myös lähimpänä asuvalle 
kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle, Teuroisissa Halsolan Pertille .
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Kestovaippayhdistys Ry Kouvolan seutu jatkaa suosittuja Korian Mon-
narin tapaamisia TSI (Tee-Se-Itse) teeman merkeissä joka kuun ensim-
mäisenä maanantaina. Näissä tapaamisissa on mahdollista ommella omia 
vaippoja, piirrellä kaavoja, neuloa tai tulla juttelemaan kestovaipatuksesta, 
kuivaksioppimisesta tai vaikka yhdistystoiminnasta kahvikupposen tai om-
pelukoneen ääreen. TSI-illoista löytyy tietoa kestovaippoihin soveltuvista 
kankaista ja materiaaleista sekä ilmaisia kaavoja. Voit tarvittaessa myös 
käyttää saumuria sekä neppipressiä. Tapaamisissa on käynyt vaippaompe-
luoppia ottamassa niin tulevat mummot, odottavat äidit kuin useamman 
lapsen omaavat konkaritkin.

Kevään viimeinen tapaaminen järjestetään tiistaina 3.5. klo 17-19 
Monnarin kerhohuoneessa, tervetuloa mukaan!

Seuraa ilmoitteluamme Elimäen 
Sanomien yhdistyspalstalla sekä 
omilta nettisivuiltamme osoit-
teesta http://kestoilijatkouvo-
lanseudulla.blogspot.com
Alueella toimii myös aktii-
vinen vaippalainaamo, joka 
auttaa alkuun vaippaviidak-
koon eksyneetkin, lue lisää 
sivuiltamme.
Saija Kaukonen

Tee Se Itse…
TSI-illoissa käy väkeä vauvasta mummoihin, aloittelijasta konkariin

Kouvolan seudun TSI-
vastaava Katja Lumiaho ja 
Kestovaippalehden päätoimittaja Maria 
Wirén-Malo vaihtavat ajatuksia

Puheenjohtaja Maija Mikkelä, puh. 040-510 4143, pj@niinimaki.org
Varapuheenjohtaja Ilpo Ruokonen, puh.040-844 7020, 
ilpo.ruokonen@pp.inet.fi
Sihteeri Päivi Suikkanen, puh. 040-848 3051, 
paivi.suikkanen@ssuikkanen.inet.fi
Seppo Suikkanen, puh. 05-382 1274 tai 0400-804 732, 
seppo.suikkanen@ssuikkanen.inet.fi
Jyrki Näkki,	puh.	0400-354	903,	mirja.nakki@pp.inet.fi
Sakari Värri,	puh.	05-382	1227,	0400-558	987,	Sakari.Varri@kouvola.fi
Matti Ojala, puh.050-582 4630, matti.ojala@gmail.com
Saija Kaukonen, puh. 041-504 2408, kaukonen@kaukonenoy.com
Outi Vainio,	puh.	040-753	5241,	outi.vainio@suomi24.fi
Jana Priha,	puh.	0400-354	957,	jana.priha@pp.inet.fi

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet yhteystietoineen 2010
 

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh.05-381 7766, 040-572 2060
Niinimäessä Reino Koivusaari, puh. 0400-556 762
Tonttiasiamieheen voit ottaa yhteyttä, jos olet kiinnostunut joko myy-
mään tai ostamaan tontin Niinimäen tai Teuroisten alueelta. Tontti-
asiamiesten on tarkoitus saattaa kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, 
itse kaupanteko on sitten kokonaan ostajan ja myyjän välinen asia.

Talkoovastaava Rauno Kaukonen, puh. 0400-657 129, 
rauno.kaukonen@pp2.inet.fi
Rahastonhoitaja Pirkko Paavola, puh. 0400-125 525, 
pirkko.paavola45@kotikone.fi

     KESÄAIKA 2010 / ON ILMOJA PIDELLY
 
      Kesäaika? Mitä, joko valkovuokot kukkii?
      Juoksen ikkunaan, lumivalli näkymän
                                        metsänlaitaan tukkii.
       Entä takapihan vallit, joko loppui huolet?
       Ei, etupihalla näit lumikinoksista korkeintaan
                                                   vain puolet.
 
       Siis ei vielä vuokkoja, eikä leskenlehtiä,
       täytyy tästä lumitöihin jälleen ehtiä.
       Tulee lunta, vaikka allakkaan jo kesäaikaa pukkaa,
       ei auta lumikolaakaan vielä heittää hukkaan.
 
       Lähes päivittäin on ”lumimiehet ” teillä liikkuneet
       ja seuraavana aamuna samat polut auki auranneet.
       Ei ole lumilinkojakaan voinut talliin jättää,
       kun lunta taivahasta metritolkulla vain mättää.
 
       On lumisessa talvessa myös ollut paljon hyvää.
       Kaunis luonto ja arkikin ollut on kuin  melkein pyhää,
       kun auringon säteet tanssivat hangella välkkyen
       oli kuin kulkenut olisit joukossa timattien tuhansien.
       Havupuut olivat pukeneet ylleen puvut valkoiset,
       ja koivunoksilla kimaltelivat huurteet kauniit, hopeiset.
       Taivas oli puhtaan sininen kuin laulussa ikään,
       sille kauneudelle ei vertoja vedä oikein mikään.
 
       Lunta on ollut tarpeeksi myös latuja laittaa,
       on saanut hiihtää ja valkoista taivalta taittaa.
       Pakkasherra on talveen myös haastettaan tuonut,
       kylmillä ilmoillaan on ulkoiluun lepopäiviä suonut.
       On kaikkiaan mielenkiintoinen ollut talvi tää,
       se meille jokaiselle kai muistoihn  jää.
 
       Kun ihmiset kulkiessaan toisensa tapaa,
       silloin on aina sanakin vapaa.
       Ja tietysti puhutaan ilmoista, mistäs muusta.
       No, tänään puhutaan ainakin huhtikuusta
       ja siitä, että kyllä se kesäkin vielä koittaa,
       kun aurinko voimallaan talven voittaa
       ja lämmöllään kasvuun saa vuokot ja muut,
       niin ihmisilläkin tavatessaan on hymyssä suut.
 
        HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE
        Pirkko
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Kukonojantien loppupäässä tien pohjoispuolelta louhittiin syksyllä 
mittava määrä kalliota pyörätien alta. 21-26.10.2009 välisenä aikana 
räjäytettiin peräti 182 kg dynamiittia, jolla saatiin rikottua  403 m³ 
kalliota. 

Louhintatyö tilattiin T:mi Ripa Palvelulta  Risto Penttisen toimi-
essa räjäytystyön johtajana. Ennen ja jälkeen räjäytysten videoitiin 
läheisten talojen perustukset ja muut herkät kohteet. Porauspalvelut 
ostettiin Louhintaliike R Häkämies Oy:ltä ja reikää porattiinkin 
yhteensä 589 m.  Nalleja kului 182 kpl.

Pyörätie-projektin talkoovastaava Rauno Kaukonen toimi työ-
maapäällikkönä ja Kuljetusliike Kaukosen kaivinkonetta käytti Reijo 
Kaukonen. Juha Kaukonen hoiti kaikki kuljetukset.

Takamaalta kotoisin oleva Mika Porvari halusi sponsoroida meitä 
arvokkaassa hankkeessamme ja hän oli mukana louhinnassa kaikkina 
neljänä päivänä. Häneltä saatiin louhintamatot ym. räjäytystyössä 
tarvittavia tarvikkeita. 

Räjäytystyömaa Niinimäessä
Mikalla onkin nykyään panostajan pätevyys ja oma Meotek Oy 

yritys ja hän louhii mm. talojen- ja rakenteiden pohjia, peltokiviä 
ym. Kevääksi jäikin pari kallion nurkkaa jotka Mika on luvannut 
hoitaa pois. 

Louhintaprojekti on siitä harvinainen projekti, että siinä saa 
rikkoa ihan luvan kanssa. Kallio oli tässä projektissa melko ”hau-
rasta” joten reikiä ja dynamiittia jouduttiin käyttämään enemmän 
kun arvioitiin mutta kokonaisuudessa homma onnistui hyvin kun 
rikottiin vain sitä mitä piti.

Niinimäen kyläyhdistyksen pyörätietoimikunta:
Rauno Kaukonen, talkoovastaava puh. 0400-657 129
Ilpo	Ruokonen,	puh.	040-844	7020,	Sakari	Värri,	puh.0400-558	987
Matti Ojala, puh.050-5824630, Maija Mikkelä, yhdistyksen pj, 
puh. 040-510 4143

VOIT KARTUTTAA
 ”PYÖRÄTIERAHASTOA” 
HELPOSTI  MAKSAMALLA 
SOPIVAKSI KATSOMASI 
SUMMAN tilille 
Elimäen Op, Koria, 
501610-227198.
Saaja: Elimäen Niinimäen 
kyläyhdistys ry.
Viesti: Pyörätierahasto

     KESÄAIKA 2010 / ON ILMOJA PIDELLY
 
      Kesäaika? Mitä, joko valkovuokot kukkii?
      Juoksen ikkunaan, lumivalli näkymän
                                        metsänlaitaan tukkii.
       Entä takapihan vallit, joko loppui huolet?
       Ei, etupihalla näit lumikinoksista korkeintaan
                                                   vain puolet.
 
       Siis ei vielä vuokkoja, eikä leskenlehtiä,
       täytyy tästä lumitöihin jälleen ehtiä.
       Tulee lunta, vaikka allakkaan jo kesäaikaa pukkaa,
       ei auta lumikolaakaan vielä heittää hukkaan.
 
       Lähes päivittäin on ”lumimiehet ” teillä liikkuneet
       ja seuraavana aamuna samat polut auki auranneet.
       Ei ole lumilinkojakaan voinut talliin jättää,
       kun lunta taivahasta metritolkulla vain mättää.
 
       On lumisessa talvessa myös ollut paljon hyvää.
       Kaunis luonto ja arkikin ollut on kuin  melkein pyhää,
       kun auringon säteet tanssivat hangella välkkyen
       oli kuin kulkenut olisit joukossa timattien tuhansien.
       Havupuut olivat pukeneet ylleen puvut valkoiset,
       ja koivunoksilla kimaltelivat huurteet kauniit, hopeiset.
       Taivas oli puhtaan sininen kuin laulussa ikään,
       sille kauneudelle ei vertoja vedä oikein mikään.
 
       Lunta on ollut tarpeeksi myös latuja laittaa,
       on saanut hiihtää ja valkoista taivalta taittaa.
       Pakkasherra on talveen myös haastettaan tuonut,
       kylmillä ilmoillaan on ulkoiluun lepopäiviä suonut.
       On kaikkiaan mielenkiintoinen ollut talvi tää,
       se meille jokaiselle kai muistoihn  jää.
 
       Kun ihmiset kulkiessaan toisensa tapaa,
       silloin on aina sanakin vapaa.
       Ja tietysti puhutaan ilmoista, mistäs muusta.
       No, tänään puhutaan ainakin huhtikuusta
       ja siitä, että kyllä se kesäkin vielä koittaa,
       kun aurinko voimallaan talven voittaa
       ja lämmöllään kasvuun saa vuokot ja muut,
       niin ihmisilläkin tavatessaan on hymyssä suut.
 
        HYVÄÄ KEVÄTTÄ KAIKILLE
        Pirkko

 
       

Kouvolan seutu ja Iitti on mukana Viestintäviraston hankkeessa, jonka 
tavoitteena on saada valtioneuvoston päätöksen mukaisesti laadukkaat, 
kohtuuhintaiset ja huippunopeat 100 Mb/s valokuituiset laajakaistayh-
teydet kattavasti koko Suomeen vuoteen 2015 mennessä.

Teuroinen ja Niinimäki kuuluu  hankealueeseen Kuukso-Sääksjärvi, 
jonka toteutus on v. 2011. Kukkomäki, Palokorpi ja Hevossuo kuuluvat 
hankealueeseen  Ahvio, jonka toteutus on jo vuonna 2010.

Runkoverkon rakentamisesta valtio maksaa 33%, kaupunki 33% 
ja operaattori/osuuskunta 33%.  Runkoverkko tulee maksimissaan 2 
km päähän kiinteistöstä ja kuluttaja maksaa osuuden  runkoverkosta 
kiinteistöön.

Laajakaistaillassa Kuusankoskella 30.3.2010 oli asiasta kokous kiin-
nostuneille ja jatkopalaverissa 15.4.2010 onkin tarkoitus perustaa koko 
Kouvolan maaseutua edustava osuuskunta, joka olisi vaihtoehtona ope-
raattorivetoiselle hankkeelle ja joka voisi hoitaa kaapelin kiinteistölle 
asti.

Kylien asukkaille tulee kysely kiinnostuksesta asian suhteen. Vähän 
kun vesi/viemärihankkeessa.  

Mistä siis on käytännössä kysymys:
Hankkeessa on mahdollisuus saada erittäin nopea (100M/100M) kui-
tupohjainen laajakaistaliittymä kotiin.
Hyödyt:
- Saadaan kotiin tekniikka, jonka tekninen ja taloudellinen   
 käyttöikä on useita kymmeniä vuosia.

- Erittäin nopeat yhteydet internettiin, esim. kuvapuheluihin,   
 tv (HDTV) / videon käyttöön, datan siirtoon ym. 
- Käyttäjäkohtaiset operaattorimaksut halpenisivat merkittävästi   
 (ainakin osuuskuntavaihtoehdossa). 
- Yhteys olisi luotettava ja häiriöt (esim. ukkonen) ei juurikaan   
 haittaisi kuituyhteyttä.
- Mahdollistaa nykyiset ja pitkälle tulevaisuuteen yhteiskunnan/  
 työpaikkojen (etätyön)/harrastusten/opiskelun –edellyttämät   
 tietotekniset vaatimukset.
- Kustannukset / kiinteistö on mahdotonta sanoa mutta   
 palaverissa yksi varovainen arvaus oli 1500€. Voi vaihdella   
 paljon ja mm.  osallistumisprosentti ratkaisee paljon.
- Kaapeli vedettäisiin maahan 70 cm syvyyteen laitteella, joka   
 aiheuttaa vain n. 10-20 cm vaon maahan. 

On myös mahdollista, että hankkeen toteuttaa jokin operaattori esim. 
Sonera ja tällöin kukin halukas kiinteistö tekee sopimuksen operaat-
torin kanssa.  Oletettavasti jos asian hoitaa voittoa tavoittelematon 
osuuskunta, niin kustannukset halpenevat liittymän hankinnassa ja 
etenkin käyttökustannuksissa. Myöhemmin liittyvät maksavat tässä-
kin projektissa enemmän kun alussa liittyvät.

Eli vaikka on kaivettu kaapelit nykyisille adsl-yhteyksille, vesijoh-
dolle sekä viemärille niin vielä pitäisi yksi panostus pitäisi tehdä, jotta 
maaseudun perusinfra (palvelut) olisivat tyydyttävällä tasolla.   

Yhteyshenkilö Niinimäessä on Ilpo Ruokonen.

Laajakaistahanke etenee kylillä
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• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

Kukkomäki 59, 45610 KORIA, Puh. 040-5104143

JYRKI VERTANEN OY
KORIA
Puh. 040 522 8808

Kymen Sähköurakointi Oy

S 1 - r y h m ä n  u r a k o i n t i

Kyläpajantie 1 45610 KORIA

Puh. 020 838 2134

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

•	Kotileivonnaisia	•	Jauhoja	•	Ryynejä	•	Käsitöitä	•	Hunajaa	•

Parturi-Kampaamo 

Koskinen Ky
OP:N talo, KORIA
Puh. 05 322 0177

Maansiirto- ja kaivutyöt
sorat, murskeet, sepelit

Puh. 0400-763 008

w w w . k a u k o n e n o y . c o m
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www.lumikissat.net 

Kevään 
odotuksessa……
Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen monelta taholta tuotiin tuotiin 
julki pettymys ettei mitään todellisia sopimuksia ilmaston lämpenemisen 
pysäyttämiseksi saatu aikaan. Luonto on näyttänyt ”kyntensä”, Joulukuun 9 
päivä alkanut pakkaskausi on jatkunut keskeytyksettä helmikuun lopulle ja 
vielä Maaliskuullakin on ollut kireitä pakkaspäiviä.Luntakin on ”siunaan-
tunut” enemmän kuin ”miesmuistiin”,kerrassaan hieno talvi, puita on kyllä 
palanut,kun muistelee edellisiä talvia joille on ollut tunnusomaista ”Ravan 
” roiskuminen kyläteillä läpi talven niin kyllä tämän kestää.

Viemäröintihankkeen osalta ”loppumaksut” saatiin osuuskunnan tilille 
2009 loppuun mennessä lähes 100%:sti .Ensimmäiset lainan lyhennyk-
set erääntyivät 20.1.2010. Loppumaksatus hakemuksella saatiin viimeiset 
avustukset Kaakois-Suomen ELY-keskukselta osuuskunnan tilille 1.2.2010. 
n.121 000,€. Lainoja lyhennettiin näillä suorituksilla Helmikuun alkuun 
mennessä niin että pankkilainaa tätä kirjoitettaessa on 350 000,€ joka on 
kaikki liittyjien käytössä. lainoitus vaihtoehdossahan seuraava koronmaksu 
Heinäkuun 15 pv. ja  vuotuinen lyhennys ja puolen vuoden korko eräänty-
vät Tammikuun 15pv.2011. Avustukset hankkeelle Elimäen kunnalta olivat 
yli 500 000,€ ,ja Kaakkois-Suomen TE-/ ELY-keskukselta yli 400 000,€. 
Kaikkiaan hyväksytyistä kustannuksista 40%. Rahoituksen mallikkaan to-
teutuksen osalta parhaimmat kiitokset Elimäen kunnalle , Elimäen Osuus-
pankille kuin myös kaakkois-Suomen TE-/ Ely keskukselle,unohtamatta 
Liittyjien panosta.

Huollon osalta sopimus TMI: Antti Laukkasen kanssa yhdessä Etelä 
Elimäen vesiosuuskunnan kanssa alleirjoitettiin 11.1.2010.Sopimus on 5 
vuotinen välitarkastus 2:n vuoden jälkeen. Vuosihuolto kierroksen aloitta-
mista ovat siirtäneet kovat pakkaset. Mikäli kiinteistöpumppaamoissa ”pu-
nainen valo”palaa niin ensin yhteys hallituksen jäseneen joka tarvittaessa 
tilaahuollon. Pumppaamoihin on hankittu ja kiinnitetään vielä numerot 
ohjauskeskuksen oveen osoittamaan huollolle minkä kiinteistön pihalle 
on saapunut.

Kouvolan Vesiosuuskunnat ry hallitus päätti lopettaa keskustelut ve-
den hinnasta Kouvolan Veden kanssa,syynä luottamuspula. 16.12.2009 
oli tapaaminen kaupungin valtuustoryhmien edustajien kanssa keskustelut 
käytiin ”Hyvässä hengessä” yhteydenpitoa on jatkettu ja uskon että asia 
saadaan kohtuulliseen päätökseen tulevan ”Suven”aikana, kunhan hetken 
vielä kestetään. Kouvolan kaupungissa on paraillaan työn alla vesihuollon 
kehittämissuunnitelma Ry seuraa tarkasti asian etenemistä. Uusi kuntako-
konaisuus tarjoaa varmaan mahdollisuuksia katsoa vesihuolto asioitakin 
uudesta näkökulmasta.

Vesiosuuskuntien Valtakunnallisen keskusjärjestön perustaminen ta-
pahtui 17.10.2009 Kouvolan Vesiosuuskunnat ry oli yksi perustamiskirjan 
allekirjoittajista. Järjestön rakentaminen on mittava tehtävä ,onhan vesi-
osuuskuntia maassa n.1500 kpl.Toiminnanjohtajana Helmikuun alusta 
aloitti Riitta Virtanen Porvoosta. Parhaillaan luodaan ensimmäistä katta-
vaa rekisteriä osuuskunnista jollaista ei tähän mennessä ole millään taholla 
ollut.
 
Varsinainen osuuskunnan kokous on ti.27.4.2010 
Teuroisten kylätalolla klo. 18.30 alkaen, kahvit 18.00
Tervetuloa!
 

terveiset 
”Detroitista”!
Aluksi hurraahuudot, että Teuroisten uimapaikka säilyy 
vielä kaupungin listoilla. Kouvolan Sanomissa ilmoitettiin 
31.3.2010, mitkä uimarannat ja uimapaikat säilytetään 
kaupungin alaisina. Kyläyhdistys ja Tempo ovat taistelleet 
uimapaikan ja uimaopetuksen puolesta, ja taistelu kannatti. 
Uimakoulu jatkuu vielä ensi kesänäkin kyläläisten talkoilla 
kunnostamassa uimapaikassa. On ruopattu, raivattu, siistitty. 
Rasilaisen Asko apureineen rakensi mökin, jossa on erinomai-
set	pukukopit	niin	tytöille,	kuin	pojillekin.	Vielä	on	pukukoppien	
keskellä tilaa saunalle. Siellä olisi avantouintimahdollisuus!!! 

Saunasta puheen ollen, Teuroisten Kylätalon sauna on 
nyt täydellisesti remontoitu nykyaikaiseen kuntoon. Huhtikuun 
aikana se valmistuu lopullisesti. Olin hieman epävarmalla 
mielellä, että saanko talkoolaisia tähän hommaan, koska 
kylätalolla on tehty niin hirveästi talkootöitä tämän vuosituhan-
nen aikana. Oli todella ilo nähdä, että vielä löytyi mukavasti 
tarpeen tullen miehiä töihin. SUURKIITOS kaikille talkoolai-
sille!  Kyllä tässä järjestetään talkoolaisille ”kiitostilaisuus”, 
kunhan saadaan kaikki nämä kevään tilaisuudet pidettyä.  
Saunan remontti sisältyi vuoden 2007 kyläsuunnitelmaan, ja 
sitä vauhditti terveystarkastajan lausunto, ja entisen vuokra-
laisen epäilyt homeongelmasta, jota kuitenkaan ei löydetty.  
Tervetuloa saunomaan!

Nuuttilan Aarne Tapani on tehnyt kirvesmiehen työt jouhe-
vasti ja asiantuntevasti, ja talkoohommiin myös osallistunut.  
Paavolan Reino on aina kiitettävästi ollut valmis tekemään 
putkihommat, ja aina on ollut myös talkoita mukana. Sähkö-
töihin sain kuin ihmeen kautta tekemään kylään juuri muutta-
neen uuden asukkaan Reino Nevalaisen, ja hän vielä talkoilla 
teki työt. 

Sanotaan, että asioilla on tapana järjestyä!
Kaikki tilat ovat tarkoitettu koko kylän käyttöön, mutta 

vuokraamme	tiloja	myös	ulkopuolisille.	Vuokrasta	sovimme	
tapauskohtaisesti.	Vesi,	sähkö,	lämmitys,	siivous	yms.	toki	
maksavat.	Voittoa	ei	havitella,	mutta	on	tarkoitus	saada	kulut	
katettua, ja saada toimintaa kylälle.

Kylätalon rakennukset ovat niin vanhoja, että tarvitsem-
me todella asiantuntijoita ja talkootyövoimaa, että pystymme 
ne pitämään. Jatkuvasti on jotain remontin tarvetta jossain 
nurkassa.	Vanhin	rakennus	on	jo	vuodelta	1920,	ja	muut	
rakennukset 50-luvulta.

Kylämme kotisivut ovat ilokseni teon alla, että voimme 
markkinoida Kylätaloamme palveluineen eteenpäin. Siihenkin 
sain	apua	Vertasen	Hannu-Matilta	ja	Saijalta.	Kiitos, kiitos!

Olen ollut aivan ymmällä ja iloinen, miten paljon tänne on 
muuttanut viime vuosina niin paljon nuoria perheitä.  Perhei-
tä, joista äidin tai isän juuret ovat täällä, ja perheitä, joilla on 
sukulaisia tai ystäviä täällä. Tämä on hyvä paikka asua ja olla. 

Tervetuloa Teuroisiin!
Heli Räikkönen, Teuroisten Kyläyhdistyksen pjTeuroisissa 1.4.2010

Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Hallitus, psta Pertti Halsola,  puh.  040 572 2060
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Mennyt talvi oli paljoluminen ja oikea pakkastalvi. Mutta martta-
työtä se ei ole kuitenkaan peittänyt nietoksiin, ei sinnepäinkään. 
Marttailtoja olemme kokoontuneet viettämään kerta kuussa. Ja 
mikä on suorastaan upeeta, olemme uutena asiana tutustuneet 
Marttojen taitoavaimien suoritusvaatimuksiin. Kuuden martan 
ryhmä otti asian todesta ja on nyt talven aikana kokoontunut rat-
komaan joskus kiperiäkin kysymyksiä ja vastauksia on selostettu 
paperille ja edelleen tarkastettavaksi Kymenlaakson Martoille.

Käytännön työksi ryhmä valitsi marttapaidan teon ja tarjoilun 
suunnittelun sekä toteutuksen marttailtaan.

Marttapaita valmistui odotetussa ajassa ja viime keskiviikkona 
Ikosen Virpi kävi arvioimassa ja maistamassa yhdessä kylän mart-
tojen kanssa marttaillan pöydänantimet. Arvioinnissa huomioitiin 
tarjoilun esillepano, tuotteiden kotimaisuus ja tietysti tarjottavien 
maku. Tarjolla oli, kaali-kasvispiirakkaa, hyytelökakkua ja suklaa-
paloja. Kaikessa olimme onnistuneet ja kiitoksista suut messingillä 
otimme vastaan kehuja. Loppuraportoimisen jälkeen kesä huilataan 
ja syksyllä punnitaan jatketaanko lisää, vastahan ensimmäinen etap-
pi on suoritettu, kaksi-kolme jäljellä.

Keväällä, helatorstaina, on meillä martoilla suunnitteilla näyttely 
kylätalolla. Tällä kertaa tuomme näytille, kaikki uniin ja yöhön 
liittyvät asiat. Yöpaidat, -myssyt, potat ja unen selvitysoppaat var-
maankin löytyvät sieltä. Ainoana rajoitteena pidämme, että vaatteet 
ja esineet tulisi olla vanhoja ja käytettyjä, ei suoraan kaupanhyllyltä 
tuotuja. Hauskat selosteet käytöstä, missä, miten, miksi, milloin 
olisivat hyvä lisä mielikuvan luomiseen käyttötarkoituksesta. Siis 
penkomaan kätköjämme, jospa jotain löytyisi ja sitten rohkeasti 
yhteyttä meihin marttoihin niin asia tulee tietoon. Jäämme odot-
telemaan.

Marttapaidan teko on tarkkaa puuhaa.

Neuvoja Virpi Ikonen on tuonut tarkastetut kokeet ja tutkimista piisaa....

Näyttelypäivään varaudumme keittämällä kahvia reilusti ja 
pullaakin on luvattu paistaa, niin saa ruumiskin ravintoa sielun-
ravinnosta puhumattakaan. Asiasta kiinnostuneet eikun joukolla 
kylätalolle helatorstaina klo 12 ja 15 välillä.

Kun näyttely on purettu ja tavarat tallennettu kätköihimme 
onkin oikea aika taas kuntoiluun. Ylös ulos ja pyörän päälle, suun-
tana vaikka oman pitäjän kesäteatteri, sinne ovat martat luvanneet 
mennä katsomaan erästä isäntää ja hänen renkiänsä. Jos vaan sää 
sallisi, niin pyöräillään!

Perinteistä martanpäivää juhlitaan taas omalla uimastadionilla. 
Joukolla on aina sinne kokoonnuttu, joskus isolla joskus vähän 
pienemmällä porukalla. On sinne vieraitakin kutsuttu, keillehän 
lähtee tänä vuonna kutsu, saas nähä?? !!.

Kyllä martat ovat ”monessa mukana” niin omalla kylällä kuin 
pitäjälläkin. 

Liisa ja Tuula

Martat kokoontuvat Teuroisissa....

TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUS 2010

Heli Räikkönen, puheenjohtaja, Ropsulantie 92, 45610 Koria, 
puh.0503802745, sp-osoite heliraik@luukku.com
Saija Vertanen, varapuheenjohtaja, Kolmostie 66, 45610 Koria,
puh.0405277242, sp-osoite saija_vertanen@hotmail.com
Jäsenet: Liisa Jyrkinen, sihteeri, Teuroistentie 270, 45610 Koria,
puh.0407052023,	sp-osoite	liisa.jyrkinen@pp.inet.fi
Jenni Liikkanen, Virve Houni, Jarmo Ståhlberg, 
(Petri Karjalainen, 30.5.2010 asti)

Myymme LED -valotekniikkaa

Kukkomäki 23  
45610 Koria
(05) 382 1404
0400 846 288
www.cadnet.fi   
cadnet@cadnet.fi 

LED-lamput, -nauhat ja -valaisimet 
syttyvät heti, ovat pitkäikäisiä, säästävät energiaa eivätkä sisällä elohopeaa.

LED -lampuilla voidaan korvata lähes mitkä tahansa hehkulamput, 
loisteputket tai vanhan teknologian energiansäästölamput.  

LED -lamput edustavat kestävää kehitystä. Tule katsomaan ja kaupoille.

CADNET OY


