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Niinimäen latotanssit pidettiin Ruokosen ladossa syyskuun 
viimeisenä, vielä melkein kesäisenä viikonloppuna. Tanssien 
tarkoitus oli viihtyä hyvän musiikin ja tanssin merkeissä sekä 
samalla kerätä varoja rakenteilla olevalle keveyen liikenteen 
väylälle.

Tilaisuus keräsikin satakunta henkeä tanssimaan elävän mu-
siikin tahdissa, jota soitteli kouvolalaisten opettajien yhtye 
SIRIUS. Orkesterilta löytyikin ohjelmistoa aina perinteises-
tä humpasta, valssista ja tangosta  iskelmään sekä  poppiin. 
Tanssilattialla olikin innokkaita tanssijoita alkuillasta alkaen ja 
loppuillasta tunnelma tiivistyi  twistin, rockin ja nostalgisten 
kevyen musiikin klassikoiden tahdittamana suorastaan kat-

Se kulkee taas – kirjastoauto
Elimäen maaseutukylissä kulkee jälleen muutaman vuoden poissaolon 
jälkeen kirjastoauto. Tässä on yksi palvelu, jonka saimme lisää uuden  
kaupungin myötä. Yritetään muistaa, että kun käytämme palvelua, niin 
se säilyy paremmin tulevaisuudessakin. Kirjastoautosta löytyy mukavaa 
lukemista, elokuvia ja musiikkia kaikenikäisille.

KIRJASTOAUTON AIKATAULU:
PARITTOMILLA  VIIKOILLA MAANANTAISIN
Pysäkki   klo  
Teuroinen, kylätalo  17.55-18.15
Niinimäki, ent.koulu  18.30-18.45

Kirjastoauto Regina pysähtyy Niinimäessä ja Teuroisissa.

Opettajien orkesteri Sirius tahditti Niinimäen latotansseja

toon! Tanssin välillä oli mahdollisuus nauttia pullakahveista ja grilli-
makkarasta nuotiotulen loimussa. Arpajaisissa onni suosi osallistujaa, 
sillä lahjoituksina oli saatu runsas määrä hienoja arpavoittoja.

Niinimäen kyläyhdistys kiittää Ilpo ja Arja Ruokosta, Orkesteri Si-
riusta ja muuta talkooväkeä sekä kaikkia monin eri tavoin tapahtu-
maa tukeneita yrityksiä ja henkilöitä!
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Niinimäessä on talkoiltu 
vuoden mittaan ahkerasti
Niinimäessä on ollut talkoiden täyttämä vuosi. Alkuvuonna 
oli ohjelmassa  sekä kevyen liikenteen väylään että huuto-
kauppaan liittyviä talkoita. Myöhemmin keväällä oli oh-
jelmassa uuden leikkikentän rakentaminen sekä kunnan 
lahjoittamien leikkivälineiden siirtäminen uudelle kentälle. 
Avajaisten järjestäminen oli vuorossa kesäkuussa. Kesällä oli 
ohjelmassa puuston ja aitojen poistoa uuden väylän alta sekä 
pohjan kaivua.  Myöskin varainkeräys hankkeiden hyväksi 
on saanut aikaan erilaisia tempauksia: mm. on osallistuttu 
heinätalkoisiin, järjestetty romunkeräys ja latotanssit.

Avajaisia ja kuntoiluiltaa vietettiin 11.6.2009 Niinimäen kuntora-
dan vieressä sijaitsevalla uudella kentällä ja metsästysmajalla. Aurin-
koinen sää suosi tapahtumaamme, joka keräsi runsaan osanottaja-
joukon, n. 60-70 henkeä. Leikkikentän laitteetkin olivat ahkerassa 
käytössä ja talutusratsastusta oli mahdollisuus kokeilla. Tapahtu-
massa oli myös edustajat Kouvolan kaupungilta. Avajaispuheen 
piti maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen ja avajaisnauhan 
leikkasi  Saija Kaukonen lasten kanssa.

Tapahtuman järjestivät Niinimäen kyläyhdistys ja Tarmo-osasto. 
Letunpaistosta huolehtivat Niinimäen martat!

KYLÄN UUSI LEIKKIPAIKKA on  rakennettu pururadan lä-
heisyyteen, koska koulun kenttä ei jatkossa ole enää käytettävissä. 
Runsaasti maansiirtotöitä vaatinut kenttä on rakennettu yksityiselle 
maalle kyläläisten toimesta. Kenttä on tarkoitettu yleiseen  käyt-
töön. Leikkivälineiden siirto- ja pystystalkoita pidettiin  useana päi-
vänä ja välineet on pystytetty uudelle kentälle.  Kentällä on myös 
pienemmille lapsille sopivia leikkivälineitä.

NIINIMÄEN UUDEN 
LEIKKIPAIKAN AVAJAISET
JA KUNTOILUILTA
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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 ilmoituk-
sia hintaan 1 euro/palstamillimetri . Pienin rivi-ilmoitus on 10 pmm=10 
euroa . Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi palveluita . 

SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy keväällä, aineistot Näkin 
Mirjalle maaliskuun 2010 loppuun mennessä sähköpostilla: mirja .
nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa tekstit myös 
lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle, Teuroisissa 
Halsolan Pertille .

Niinimäen 
kyläyhdistyksen 
puheenjohtajan palsta
On ollut todella ilahduttavaa havaita vuoden 
mittaan, miten kyläläiset ovat tarttuneet toimeen 
yhteisissä asioissa. Osanotto on ollut vilkasta niin 
leikkikenttä- kuin väylätalkoissa. Sekä leikkiken-
tälle että  hyötikselle on löytynyt uusi paikka yksi-
tyiseltä maalta ja kiitokset siitä maanomistajille.

Suurin ilonaihe kylällä on ollut uuden talkoilla 
rakennetun leikkipaikan valmistuminen kuntora-
dan viereen. Avajaisia saimme viettää kauniina ke-
säkuun iltana yhdistettynä kuntoilutapahtumaan. 
Kevyen liikenteen väylän  rakennussuunnitelmat 
ovat valmistuneet ja työt päässeet alkamaan. Pyö-
rätietä rakennetaan talkoilla käytettävissä olevi-
en voimavarojen mukaan ja tiepiiri päällystää  
väylän, kun se  valmistuu. Väylän rakentamisen 
tarkoitus  liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Kyläläisten oma varainhankinta väylähankkeeseen 
on edelleenkin tarpeen. Viimeksi on asian hyväksi 
tanssittu vauhdikkaat latotanssit.

Uuden kaupungin ensimmäinen vuosi on jo 
kääntynyt viimeiselle vuosineljännekselle. Kes-
kustelua ovat aiheuttaneet monet kuntalaisille 
tärkeät  asiat. On ymmärrettävää, että asukkaat 
haluavat pitää kiinni vielä olemassa olevista pal-
veluista, joita ei maaseudulla paljon ole. Ympä-
ristönkään kannalta eivät pitkät ajomatkat sekä 
niistä aiheutuva polttoaineen kulutus ole suosi-
teltavia ja aikaakin matkoihin kuluu.

Maaseudun pitää kuitenkin myöskin kehittyä ja 
muutua ajan mukana. Elinympäristömme ei ole 
enää samanlainen kuin viisikymmentä vuotta sit-
ten. Kehitys on ollut nopeaa niin autoistumisessa, 
työmenetelmissä kuin erityisesti tietotekniikassa. 
Myös uuden kaupungin etu pitäisi olla se, etteivät 
maaseutualueet jää kehityksestä jälkeen. Maaseu-
dulta löytyy vielä ihmisiä jotka ovat myös itse val-
miita tekemään jotakin yhteisten asioiden eteen. 
Vastaantuloa vaaditaan kuitenkin myös kaupun-
gin puolelta, että uuden laajan kaupungin kaikki 
osat otetaan huomioon.   

Syksyn runsas sato alkaa olla korjattu niin pelloil-
ta, metsistä kuin puutarhastakin. Puolukkasato 
oli tänä vuonna erityisten hyvä ja varmaan niitä 
suppilovahveroita vielä löytyy lokakuussakin.

Hyvää syksyä toivottaen

Maija Mikkelä
puheenjohtaja 

Niinimäen kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen 2009-2010
Rakennettava kohde: Kevyen liikenteen väylä (n.1,5 km) Kukonojan-
tielle välillä valtatie 6 – Kuuksontien risteys. 

Hankkeen tavoitteet: Liikenneturvallisuuden parantaminen Niinimäen 
kylän halki kulkevalla kapealla ja mutkaisella tiellä, jolla on paljon raskasta 
liikennettä. Raskas liikenne syntyy lähinnä Leca-sora-tehtaan savenajosta 
Niinimäen ja Teuroisten kylistä. Savenajo tulee jatkumaan vuosikymme-
niä, sillä tehdas on hankkinut uusia savenottoalueita  entisten lisäksi.

Hanke on osapuolten välillä todettu tarpeelliseksi ja se on nyt edennyt 
toteutusvaiheeseen.

Hankkeen tilanne: Väylän pohja on jo suurimmaksi osaksi kaivettu ja 
uusia liittymiä rakennettu. Rakennustöiden jatkaminen on mahdollis-
ta, koska maanmittauslaitos on heinäkuun alussa haltuunottanut väy-
län  pohjan koko pituudeltaan. Haltuunotto tapahtui, koska kukaan 
maanomistajista ei ollut valittanut tiepiirin tekemästä suunnitelmasta 
eteenpäin. Talkooväki joutui poistamaan väylältä aitoja ja puita siltä osin, 
kuin maanomistaja ei sitä ollut haltuunottokatselmuksessa annettuun 
määräaikaan mennessä tehnyt.

Hankkeen osapuolet: Kyläyhdistys rakentaa väylän talkoilla tiepiirin 
laatiman suunnitelman mukaan maanmittauslaitoksen haltuunottamalle 
tiealueelle. Tiepiiri ja Elimäen kunta/Kouvolan kaupunki ovat maksaneet 
suunnittelun puoliksi. Kaupunki vastaa valvonnasta ja  Tiepiiri päällystää 
väylän sen valmistuttua.

Hankkeen vaikutukset ja tulokset: Rakennettava kevyen liikenteen väy-
lä lisää liikenneturvallisuutta sekä kyläläisille että muille tien käyttäjille ja 
parantaa liikuntamahdollisuuksia.

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

www.niinimaki.org
Kylän nettisivut ovat osoitteessa
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NIINIMÄEN MARTAT RETKEILIVÄT 
KEVÄÄLLÄ JÄRVENMÄELLE

Perinteisellä retkellä Järvenmäelle siivottiin samalla ympäristöä, 
paistettiin makkaraa ja taisipa muutama martta heittää talviturkit-
kin järven raikkaassa vedessä.

Syksyn marttaillat ovat alkaneet. Niinimäen marttojen toimin-
nasta tiedotetaan Elimäen Sanomien seurapalstalla.  

Niinimäen marttoja Järvenmäellä

Maalaishäät Oivonojalla

Riia Ruokonen-Linerva ja Marko Linerva vihittiin Elimäen 
kirkossa 4.7.2009 klo 16, vihkimisen toimitti kappalainen Päivi 
Sipponen ja kanttorina toimi Terhi Paukku.
Hääjuhla vietettiin Riian vanhempien Ruokosen tilalla, hää-
väkeä oli 123 henkeä. Ladoksi nimettyä tilaa kunnostettiin 
maaliskuulta alkaen ja rakennettiin vanhan lantalan päälle 
”häähuussi”. Häiden valmistelu kaatui jostain syystä Arjan ja 
Ilpon harteille ja häistä toipuminen veikin meiltä pari kuukaut-
ta. Mutta häät onnistuivat hyvin pieniä unohtamisia lukuun 
ottamatta (hääkakun koriste ja sulhasen viehe jäivät laittamatta 
paikoilleen). 

Hääjuhlassa tarjoiltiin mm. voileipäkakkua, salaatteja ja muu-
rinpohjalettuja mansikkahillolla. Kyytipoikana oli Riian apen 
Tapion valmistamaa hääviiniä, jota riitti seuraavallekin päiväl-
le, jolloin häät jatkuivat nuorison omina ”punk-festareina”! 
Bändeinä soittivat Omaisuusvahinko (laulu Jasse Ruokonen, 
kitara Riku Ruohoniemi, basso Joona Ruokonen ja rummut 
Tuomas Väänänen), Pahaa verta, Nervous system, Revolting 
berbers, Keripukki, Slüts in the city, Snabdöd ja trubaduuri 
Jasse Johannes.  
Hääjuhlan orkesterina oli kouvolalaisia nuoria, solistina Lii-
sa Seppälä, basso Jesper Anastasiadis, kitara Antero Mentu ja 
rummut Eliel Viitala. Orkesteri soitti häälahjaksi ja muutenkin 
hääparin kaveriporukasta löytyi monen alan taitajaa graafikos-
ta floristiin. Orkesteri oli mahtava, he soittivat musiikkia laa-
jalta skaalalta (Arja-anoppikin intoutui ainoana vanhempana 
henkilönä joraamaan nuorison kanssa loppuyöstä!). Hääparin 
häävalssina soi Uralin pihlaja. Voin suositella orkesteria juhliin, 
he käyvätkin soittamassa häissä ja muissa juhlissa.

Seuraava morsian heittokimpun mukaan on Jonna Happonen 
ja sulhanen Eetu Koskelainen sukkanauhan mukaan.

Maalaishäät olivat monelle vieraalle ikimuistoinen kokemus, 
no hääparista puhumattakaan. Markon Liisa-mummo oli pa-
hoillaan kun pappa ei päässyt häihin huonon kunnon takia, 
hän olisi kuulemma ollut innoissaan näistä häistä, kun nämä 
toivat vanhoja muistoja entisajasta ja puitteet olivat mitä hie-
noimmat.

Arja Ruokonen 
 

NIINIMÄEN HYÖTIKSELLE 
LÖYTYI UUSI PYSYVÄ PAIKKA

Entinen Hyötiksen paikka oli jäämässä rakennettavan pyörätien 
alle. Vaikka Elimäen kunta oli luvannut Hyötiksen saavan jäädä ra-
sitteeksi entisen koulun tontille, aiheutti epävarmuutta Hyötiksen 
säilymiselle kylässä se, ettei koulun tulevasta käytöstä ja omistajasta 
ollut tietoa. 

Iloksemme olemme voineet todeta, että Niinimäen Hyötis on 
siirretty koulun pihalta uuteen  paikkaan Jänkhäntien risteykseen. 
Uutena palveluna on  sinne toivottu myös pahvin keräystä. On 
hyvä asia, että ainoa  kunnallinen palvelu kylässä on saatu näin 
kyläläisten aktiivisuuden ansiosta säilymään ja jopa paranemaan.. 
Kiitokset Kaukosille sekä Kymenlaakson Jäte Oy:lle asian hoita-
misesta!
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Marttojen 110-vuotis juhlamatka ja Pellervo
Seuran jäsenten matka 13. -18.07.2009
 
Bussin kattoon sade ropsii,
väki tyytyväisenä sisällä eväitä popsii.
Kouvolasta kohti Pietaria matka vie,
johtaa sinne suora, leveä tie.
 
Illansuussa suurkaupungissa jo ollaan.
Siellä pian siirrytään me kaikki “jokijollaan”.
Ms Kuibyshevin on nimi risteilyaluksen,
joka meidät majoittaa ja antaa viikoksi
                                             päänalusen.
 
Näin alkaa matka Nevaa pitkin Laatokalle.
Puolelta öin katsellaan Pähkinälinnan raunioille.
Sen jälkeen aava ulappa edessä aukeaa.
Unikin jo maittaa, on hetken yläsängyssäkin raukeaa.
 
Syväriä pitkin matka Ääniselle käy,
maisemat on kauniita, ei kerrostaloja rannoilla näy.
Vain karjalaiskylät uinuvat virran varrella
ja sotien taistelupaikat ovat siellä yhä tallella.
Niitä vanhat miehet katselee ja muistelee
ja muistoillensa päätään hiljaa puistelee.
 
Kizhin museosaari, se Unescon on aarre.
Taitavaa puuarkkitehtuuria kirkon joka kaarre,
Kaksikymmentäkolme kupolia auringossa kiiltää,
ne tehty on päreistä, kaunista, ihan sydämestä viiltää.
Kellonsoittaja tapulissa soittaa Kizhin sävelmää omaa,
kaksitoista kelloa yhdessä, arvaat, että se on aika somaa.
 

Yhteysalus meidät Valamon pääluostariin vie,
on kaunis aamu ja autereinen on vesitie.
Luostariin mennessä on naisilla oltava hameet ja huivit,
jos ei ole, saat munkeita katseet hyvin nuivit.
He kyllä antavat sinulle huivin ja hameen flamingon värisen,
oi mikä väri, minäkin ihan tärisen.
 
Luostarikirkon seinillä ikonit ovat aivan upeat, 
kauniit värit niissä, välkkyy myöskin kullat, hopeat.
Vahinko, ettei niitä saa edes luvan kanssa kuvata,
mutta huomaako kukaan, jos muutaman räpsii, luvatta.
Iltapäivällä vielä luostarin skiitoissa kuljetaan,
ottakaa kuvia, ennen kuin kuvaaminen niissäkin suljetaan.
Pyhän Jerusalemin, Getsemanen ja Öljymäen skiitta,
näihin meitä ohjaa opas ja oikea tienviitta.
 
Illalla lähdetään ja aamuyöllä Laatokka Nevan kohtaa.
Hei, katsokaa miten aurinko säteensä ”mereen” johtaa.
Säde tyynessä vedessä muodostaa hehkuvan sillan,
tämä upeasti kruunaa matkamme viimeisen illan.
Auringonlaskussa yhdessä mietimme matkaamme tätä,
emmehän sitä kai viimeiseksi Karjalan matkaksi jätä.
On aina joka tilanteeseen löytynyt asiantunteva opas
ja makukin on kohdallaan ollut jopa kurkkusopas.
Sopat ja puurot meille laivalla tarjoilivat kauniit tytöt,
heillä huulilla pysyi hymy ja lautasilla jopa leivokset hytöt.
 
Aamulla Pietarin satamaan jäi laiva valkea.
Kaikilla hyvä mieli, eikä kellään naama kalpea.
Läpi kaupungin opas kertoi meille Pietarin historiaa,
kauniit vanhat rakennukset, jo alkoi arkikitehtuuri kiinnostaa.
Joutaisasti bussi kotimatkan kulki,
Viipurissa kauppahalli meidät vielä hetkeksi sisällensä sulki.
Sieltä saatiin tuliaiset, hapankaalit, karkit ynnä muut,
näin myös vastaanottajilla kotona hymyssä oli suut.
 
Kiitos kaikille joiden kanssa sain matkata.
 
Hyvää syksyä kaikille lukijoille
Pirkko
 
 
 
 

Petroskoissa teatteri on kansainvälinen,
siellä kantelekin soi, on ilta tunnelmallinen.
sujuu esiintyjiltä ripaska ja tanssi moni muu,
suomeakin osaavat ja hymyyn taipuu suu.
 
Aamulla taas Syvärillä läpi kanavan sulkujen kuljetaan.
Iltapäivällä Manrogan eli Mantereen kylään saavutaan.
Siellä uusia taloja rivissä, vanhan karjalaisen mallin mukaan.
Niissä käsitöitä tehdään kauniita, tätä uskoisiko kukaan,
että maatuskoita sisäkkäin on kolmekymmentä kuusi,
niissä väritkin on kauniit ja kuosi aivan uusi.
 
Yö jälleen Laatokalla seilataan
ja Iso-Niikkanan lahteen aamulla saavutaan.

Kizhin museosaaren kellotapuli

Kizhin saaren pienempi- eli alakirkko

Marja, Alli ja Ulla Lotinanpellolla Syvärin virran varrella.

Martat ja Pellervot matkailee Karjalassa



6

Puheenjohtaja Maija Mikkelä, puh. 040-5104 143, 
pj@niinimaki.org
Varapuheenjohtaja Ilpo Ruokonen, puh.040-8447020, 
ilpo.ruokonen@pp.inet.fi
Sihteeri Päivi Suikkanen, puh. 040-8483051, 
paivi.suikkanen@ssuikkanen.inet.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
Veijo Vanhapelto, puh. 05-3817 889, 045-6771 889
veijo.vanhapelto@pp.inet.fi
Rauno Kaukonen, puh. 0400-657 129, rauno.kaukonen@pp2.inet.fi

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsenet yhteystietoineen 2009:
 

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh.05-3817766, 040-5722060
Niinimäessä Reino Koivusaari, puh. 0400-556762
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.

Ilmoitusnurkka

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

• Kotileivonnaisia • Jauhoja • Ryynejä • Käsitöitä • Hunajaa •

Autoilija Jukka Niemelä
Puh. 0400-806 219

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

• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

Kukkomäki 59, 45610 KORIA, Puh. 040-5104143

TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUS 2009 

Heli Räikkönen, puheenjohtaja 
Ropsulantie 92, 45610 Koria, puh 050-380 2745
Liisa Jyrkinen, sihteeri  
Teuroistentie 270, 45610 Koria, puh 040-705 2023
Petri Karjalainen, varapuheenjohtaja 
Teuroistentie 261 a 1, 45610 Koria
Hallituksen jäsenet:  Juha Martikainen, Taina Mäkeläinen, 
Kalle Turkia, Raimo Vertanen, Virve Houni ja Saija Vertanen

Puh. (05) 3220 042, toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi
www.pohjois-kymenkasvu.fi

          

•  salaojaputket ja tarvikkeet
•  rummut ja valtaojaputket
•  jätevesijärjestelmät
•  ponospuhdistamot

SALAMARK  KY

      
Varasto: Kaitilankatu 5 - 7, 45130 Kouvola
Puh. 0400 251 016 / Antti Perätalo

Eila Jokivirta
Koria, puh. 05-322 0800

Parturi-Kampaamo

Tervetuloa konekaupoille!

Kaupinkatu 22, Kouvola / www.setto.fi
• Yrjö Halsola puh. 040 565 0908
• Heikki Töyrylä puh. 050 538 7706

Kirjapainontie 4, 45610 Koria, puh. 05-3821 115
Myymälä avoinna: ma-pe 7.00-15.00

• Muuraukset, tulisijat
• Laatoitukset
• Märkätilojen vesieristykset
 
Muurausliike Seppo Suikkanen
Koriantie 539 A, 45610  KORIA
Puh. 0400-804 732
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•  salaojaputket ja tarvikkeet
•  rummut ja valtaojaputket
•  jätevesijärjestelmät
•  ponospuhdistamot

Koria, puh. 05-322 0800

Teuroisten martat aloittivat syyskauden pitämällä betoniva-
luaskartelukurssin. Kymmenkunta marttaa käärivät hihat ja 
Maunon avustuksella sekoitettiin kottikärryllinen valmisbeto-
nia. Sitten vain taikinaa survomaan raparperin ja vuorenkilven 
lehdille ja valmista tuli muutaman päivän kuivumisen jälkeen. 
Ruukkujakin pihakukille saatiin aikaiseksi.

Kulunut kesä on mennyt vauhdikkaasti, luonto on näyttänyt par-
haat puolensa, on ollut lämmintä ja sadettakin on kesän mittaan 
saatu sopivasti. Viljelijänä täytyy todeta että maa on kasvanut 
runsaan sadon seka karja että kasvinviljelytiloilla. Valittamista on 
vain hintapuolella. Metsän antimia on ollut niin runsaasti ettei 
syksyisessä puolukkametsässä tahtonut ”jalansijaa” löytää.

Vesipuolella kesä on mennyt hanketta lopetellessa. Osuuskunnan 
kokouksen 27.4.-09 jälkeen ministeriön ylitarkastaja kävi ”otannan” 
merkeissä tarkastamassa hankkeen 1 maksatushakemuksen paperit 
28.5.-09. Huomautettavaa ei ilmennyt, avustuksia ”rapsahti” Kaak-
kois-Suomen TE-keskuksesta tilillemme 9.6.-09 300 000 €.

Kukkilan kylään johtavassa vesilinjassa ollut paineongelma saa-
tiin poistettua 7.7.-09 linjaan asennetulla paineenkorotusasemalla, 
TE-keskuksen hyväksyttyä menettelyn avustuskelpoisuuden. Ta-
paus ”Nokian” jälkeen on maassa käyty keskustelua vesihuollon 
toimivuudesta poikkeus / kriisi oloissa. Hongiston paineenkorotus 
asemalla pystytään hoitamaan veden jakelu Soppeen, Törön pajalle 
saakka. Mikäli Elimäen KK:n tornista veden jakelu katkeaisi ei 
Korian tornin alempi paine riitä turvaamaan veden saatavuutta 
Sopesta Alppiruusulle päin. Niinpä hankkeen puitteissa hankittiin 
toinen paineenkorotusasema Sopen puoleiseen linjan päähän, mikä 
mahdollistaa vesihuollon toimivuuden myös toisin päin, samalla 
Kukkomäen paineet myös korjaantuvat. Osuuskunnan verkostojen 
”pitävyyttä” verrattiin lukemalla osuuskunnan päämittarit kunnan 
/ kaupungin toimesta 1.1.-30.6.-09 samoin kiinteistöjen mittarit 
hallituksen jäsenten toimesta ”Hävikki” jäi alle 4%:n.

Viimeiset laskut hankkeen tililtä maksettiin 31.7.-09. Tilitoi-
miston ”kiireet”ovat vaivanneet hankkeen ”paperipuolen” etene-
mistä 2008 Joulukuusta lähtien. Toivottavasti saamme Loppumak-
satushakemuksen TE-keskukseen lokakuun aikana, odotamme 
sieltä vielä yli 100 000 € avustuksia, joilla saisimme lainapääomaa 
kuoletettua pois.

Osuuskunnan hallitus päätti 12.7.-09 kokouksessaan käyttöön 
otettavan vesiliittymän lopulliseksi hinnaksi 4300 € ja lepäämään 
jäävän 2000 €, lisäksi käyttöön otettaessa 3000 €.

Hallitus päätti 3.10.-09 kokouksessaan viemäriliittymän hin-
naksi 7250 € johon pöydän puhtaaksi maksaville tulee 30.6.-09 
mennessä maksettujen 1000 €+1000 €+5000 €= 7000 € lisäksi 
loput rakennuskulut 250 € ja 350 € käyttöpääomaksi= yhteensä 
loppulasku 600 € E.P 31.10.-09

Lainoitus vaihtoehdossa päätettiin periä rakennusaikaisia kor-
koja 400 € jotka pöytä puhtaaksi vaihtoehdossa sisältyivät 30.6.-09 
5000 €:n suoritukseen, lisäksi rakennuskulujen loppuosa 250 € ja 
käyttöpääoma 350 €= 1000 € E.P 31.10.-09.

15.1.2010 erääntyy jäljelle jäävästä 4600 €:n lainaosuudesta 
lyhennys n. 512 € ja korko 1.7.-09 - 31.1.2010 135 €=647,00€

Kouvolan vesiosuuskunnat ry on jatkanut yhteydenpitoaan 
kaupungin luottamusjohtoon päin, Kouvolan Veden johtokunnal-
le järjestettiin tiedotustilaisuus keväällä siitä huolimatta johtokunta 
päätti 7.5.-09 myöntää vesiosuuskunnille 20%:n alennuksen ja 
vain puhtaasta vedestä, teimme oikaisuvaatimuksen joka hylättiin. 
Asiasta käytiin 1.6.-09 Kaupungin hallituksen puheenjohtajiston 
pakeilla, myös kaupunginjohtaja läsnä. Suhtautuminen oli huo-
mattavasti myönteisempi. Vaikuttaakin siltä että Kouvolan Veden 
johtokunta on päätöksiä tehtäessä pelkkä ”kumileimasin” jolla ei 
ole omaa näkemystä, jota poliittisin perustein valitulta luottamus-
elimeltä nimenomaan kaivattaisiin mm. alueellisen tasapuolisuu-
den suhteen. Tämän jälkeen on ollut tapaaminen Kouvolan Vedel-
lä 8.9.-09 jossa luovutimme neuvotteluesityksemme, joka lähtee 
siitä että osuuskunnan putken päässä olevan käyttäjän tulisi saada 
palvelu samaan hintatasoon minkä omakotiasuja kaava-alueilla 
Kouvolan Veden palvelun piirissä maksaa. Edellyttää 35%:n alen-
nusta puhtaasta sekä jätevedestä. Uudesta neuvottelusta on sovittu, 
toivottavasti asiassa päästään maaseudunkin asukkaiden kannalta 
myönteiseen ratkaisuun.

Vesiosuuskunnille on tarkoitus perustaa valtakunnallinen kat-
tojärjestö Jyväskylässä 17.10.-09. Kouvolan Vesiosuuskunnat ry 
lähettää edustajansa kokoukseen. Meidän pitää saada edunvalvonta 
toimimaan ”Pääkallon paikkaa” myöten että saadaan se huolestut-
tava kehitys katkaistua joka on ollut viime aikoina havaittavissa 
kaupunkien vesilaitosten taholta ettei ”Tukkualennuksia” myön-
nettäisi vaan vesiosuuskunnat joutuisivat tarjoamaan palvelujaan 
haja-asutusalueilla kalliimmalla hinnalla, kuin taajamissa on saata-
villa. Herää kysymys onko maaseudun asukkaista tarkoitus tehdä 
kakkosluokan kansalaisia. Tämä on torjuttava !
 
Teuroisissa 5.10.-09
Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Hallitus
psta. Pertti Halsola, puh. 040 5722060

Syksyisiä ajatuksia vedestä

Ennen syyspimeiden tuloa saatiin vielä järjestettyä lisävalaistusta 
bussipysäkin lähettyville koululaisten ja muidenkin tiellä liikkujien 
turvaksi. Kiitos maanomistajille ja Kouvolan kaupungille myöntei-
sestä suhtautumisesta asiaan. 

T: Kyläläiset
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Heinäkuussa olikin sitten uimakoulun vuoro ”vesipedot” nauttivat 
lämpöisistä keleistä ja leikeistä vedessä sekä rannalla.

Tätä lehteä toimittavat: Reino Koivusaari, Maija Mikkelä ja Pertti Halsola . Taitto: Mirja Näkki . Painopaikka: Cadnet Oy .

Kaupunki järjesti Teuroisten urheilukentällä kesäkuussa 
lasten liikuntaleirin, jossa oli kiitettävästi osallistujia.

SM-Rallikisa keräsi paljon väkeä kylälle. Tempo osallistui 
järjestelyihin lipunmyynnin roolissa kuten edellisessäkin ki-
sassa. Juha Talgrenin parkkipaikaksi luovuttama peltoalue 
sai paljon kiitosta. Ulkopaikkakuntalaiset pääsivät lähelle 
kisapaikkaa helposti autolla ja moottoripyörillä. Yksityis-
henkilöt tukivat paljon onnistunutta tapahtumaa omalla 
panoksellaan.

TEUROISTEN KYLÄTALOLLA 
RIITTÄÄ TEKEMISTÄ!

Teuroisten entinen ala-aste sai uuden maalipinnan kolmessa päivässä suppean, 
mutta sitäkin tehokkaamman talkooporukan voimin. Viimeisiä vetoja vedettiin kat-
tolipan alla, kun alkoi rankkasade. Ikkunanpokat jäävät ensi keväälle. Kiitos kaikille 
talkoolaisille;  Juhalle, Annemaille, Leenalle, Merille, Kallelle, Hannulle, Railalle, 
Helgalle, Askolle, Petrille ja allekirjoittanutkin oli mukana. 
 
Kolme rakennusta, 1930- ja 1950-luvulla rakennetut, vaativat jatkuvaa huolenpitoa. 
Ilman talkoolaisia ja kylän yhteistä hiileen puhaltamista homma ei tule onnistumaan. 
Meillä on nyt kohtalaisen hyvässä kunnossa olevat rakennukset vielä. Siihen on 
tarvittu paljon työtä.

Pientä pintaremonttia tarvitaan 
jatkuvasti, mutta seuraavaksi 
onkin jo korjattava sauna- ja 
pesutilat uuteen uskoon. Tilat 
ovat kohtuullisen suuret ja niihin 
on suunnitteilla myös takka-
huone. Pihalle on suunnitteilla 
grillikatos. Pihapiiriä yritetään 
muutenkin saada viihtyisäksi 
kyläläisille, vuokralaisille ja Kylä-
taloa mahdollisesti vuokraavien 
vieraiden käyttöön.

Naisenergia jylläsi maalaustalkoissa heinäkuun 
lopulla. Erinomaisen ahkerina kuvassa häärivät 
pensselin kanssa Annemai ja Leena.

Kiitos talkooväelle ja neuvoja ja 
etenkin apua tarvitaan edelleen 
kyläläisten taholta!

Heli Räikkönen

Kekrin nykyisyys
Onneksemme viime vuosina kekrin vietosta on kiin-
nostuttu uudelleen ja monin paikoin vanhoja perinteitä 
elvytetään koko kylän voimin. Kekrin vietosta on tullut 
yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä etenkin maaseudulla. Nuo-
remmat ihmiset ovat innostuneet viettämään tätä juhlaa 
myös kaupungeissa. Kenties kekri edustaa muinaissuoma-
laista uskontoa parhaimmillaan ja puhtaimmillaan; siihen 
ei ole otettu liikaa kristittyjä vaikutteita ja sen vietto on 
ollut sangen samankaltaista ympäri maata. Vielä ei ole 
myöskään liian myöhäistä kysellä vanhemmilta ja iso-
vanhemmilta muistikuvia kekrin vietosta, utelias kyselijä 
saattaa yllättyä, kun tiukasti helluntailainen mummo in-
nostuu kuvailemaan lapsuutensa perinteitä. (teksti lainattu 
Ytimennävertäjiltä) 
   
KEKRI- eli  KÖYRIJUHLAT

Niin Teuroisissakin järjestettiin taas kerran köyrijuhlat 
perjantaina 2. lokakuuta 2009.

Väkeä oli mukavasti liikkeellä vauvasta vaariin.  Pais-
toimme kyläyhdistyksen tarjoamia Korian Palvin täysli-
hamakkaroita ja lisäksi lapset saivat mehua juodakseen.  
Arpoja myytiin reilut sata ja monta iloista voittajaa löytyi 
noin 60 - 80 hengen porukasta.  

Valokuvaamiset unohtuivat meiltä järjestäjiltä, ja il-
meisesti osallistujilta, oli niin paljon tohinaa muutakin. 

Mahtava Köyrituli valaisi yli Uimastadionin koko illan, 
eikä kenenkään tarvinnut pilkkopimeässä kotia köpötellä, 
sillä oli täydenkuun aika. Makkaranpaistoon oli oma nuo-
tionsa nuorisolla ja aikuisilla.


