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Niinimäen kyläyhdistys ja Martat järjestivät kulttuu-
rinvaihtomatkan Rakvereen 2.-4. elokuuta. Matkalaisia 
oli 22 ja heidät noudettiin kotipihasta Esko Laitisen 
ajellessa pikkubussia, mikä olikin oiva valinta Viron 
kyläraiteilla!

Lauantain välinen yö vietettiin laivan kyydissä, josta aamulla klo 
7 lähdettiin kohti Rakverea. Ennen majoittumista Hotell Rakvere 
SPAhan, emäntien piti tietenkin päästä pellavakauppaan, josta saa-
tiin ostettua sylillisiä tuliaisia.

Tudun kylään ehdimme klo 12 alkavaan Metsäteollisuuden muis-
tojuhlaan. Meidät otettiin ilolla vastaan, saimme pussukat ja ohjel-
man kaulaan, meidät ohjattiin istumaan kunniapaikoille katoksen 
alle! Paljon oli puheita, joista osan ymmärsimmekin. Avinurmen 
naiskuoro lauloi ja puhallinorkesteri soitti juhlallista musiikkia. 
Juhlan jälkeen saimme soppaa, mikä maistui hyvältä lämpimässä 
säässä ja antoi taas puhtia eteenpäin.

Tudun kylässä on ollut asutusta vuodesta 1241, se sijaitsee 40 
km kaakkoon Rakveresta. Ystävämme Marika Vartla on kotoisin 
tästä kylästä, hänen isänsä on työskennellyt metsäteollisuuden pa-
rissa. Kylästä aiottiin purkaa työläisten kivisiä asuinrakennuksia, 
joissa Marikakin on asunnut. Purku-uhasta hän sai kimmokkeen ja 
laittoi alulle mm. muistomerkkihankkeen, joka tässä tilaisuudessa 
paljastetiin, ja talotkin ovat edelleen pystyssä!  

RAKVERE-TUDU 
2.-4.8.2013

Tervitused Eestist! Valokuiturakentaminen 
etenee  . . . . . . . . . . . . . . . .    s. 2
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Kuitu tuli kylään. Paljon siitä keskusteltiin, epäiltiin ja ih-
meteltiin mutta viimein ne koneet ensin Hevossuolle ja sitten 
Kukkomäkeen ja Niinimäkeen kaapelia maahan piilottivat. Pa-
ria savua lukuunottamatta koko alue otti liittymän tai ainakin 
varauksen eli vedättivät kaapelin talolle vaikkei heti otakkaan 
käyttöön. Suuri kiitos Markus Näkille aktiivisesta toimimisesta 
asian eteen. Suuri haaste oli saada ihmiset uskomaan se, että 
tulevaisuuden tarpeet ja operaattoreiden tarjoamien mokkuloi-
den nopeudet ja luotettavuudet eivät tule kohtaamaan maaseu-
dulla. Operaattoreilla ei vaan ole intressejä investoida nopeita 
verkkoja maaseudun harvalle käyttäjämäärälle. Tuskinpa kuluu 
montaakaan vuotta kun Sonera tulee lopettamaan kupariyhtey-
det kannattamattomina ja silloin langattoman yhteyden varassa 
voi olla tuskaista olla. Kiitoksia kaikille liittymän ottajille joka 
teki tämän mahdolliseksi. Nyt vain malttamattomina odotamme 
kunnes asentajat laittavat  verkon käyttöön kaikine palveluineen.

Uusia asukkaita on tullut taas Kukkomäkeen elokuussa. Jo kol-
mas uusi talo parin vuoden sisällä. Tämä on yksi osoitus siitä, 
kuinka kysyttyjä on tontit maaseudun rauhassa hyvin kulku-
yhteyksin päässä keskustasta vesi- viemäri- ja tietoliikenneyh-
teyksineen. Niinimäen kyläkokonaisuus onkin siinä suhteen 
harvinainen maaseutu, että täällä on prosentuaalisesti huomat-
tavan paljon uusia ja uudehkoja asuntoja. Ongelmana onkin 
kaavoitus, joka estää lisärakentamisen. Asukkaita olisi tulossa 

jos saisi rakennusluvan. Uudet asukkaat  pitävätkin kylän elävänä 
ja vireänä.

Kyläyhdistys teki retken Rakvereen elokuussa. 20 hengen poruk-
ka vietti 2-päiväisen retken ystäviemme luona upeassa Rakveren 
kylpylässä lämpimän elokuun viikonlopun. Olipa hieno reissu. 
Kiitos mukanaolijoille. Ensi kesäksi kutsutaan taas virolaiset ys-
tävät tänne. Mitäköhän hauskaa sitten taas keksitään. Ehdotuksia 
otetaan mielellään vastaan.

Mustikoita tuli paljon. Puolukoita ei sen sijaan kovin paljon 
näiltä kulmilta löytynyt. Olen niin huono sienestäjä etten niiden 
määrää pysty sanomaan. Toivottavasti pakkasissa on tilaa ainakin 
metsämiehillä jotka tätä kirjoittaessa aloittivat hirvenmetsästyksen. 
Toivotaan onnea hirviporukalle ja odotamme maittavaa soppaa 
majalla. Hyvää syksyä kaikille kyläläisille. 

Ilpo Ruokonen
Niinimäen kyläyhdistys

Juhlan jälkeen menimme saunomaan Neuvostoliiton aikai-
seen kyläsaunaan, jossa kyläläiset käyvät lauantaisin saunomassa 
ja pulahtamassa kylmävesialtaaseen. Saunakokemus oli ainut-
laatuinen alumiinisien vatien ja  ulkopuolelta lämmitettävän 
vanhan saunan kovissa löylyissä. Naisille ja miehille oli omat 
tilat kylmävesiallas oli yhteinen. Hiki tuli vähintään pukuhuo-
neesta pois tullessa eikä ilmakaan suonut rauhaa lämmöltä; ihana 
lämmin kesäpäivä!

Saunan jälkeen lähdimme, muutaman bussilla ajetun kilo-
metrin jälkeen, tarpomaan suon yli pitkospuita pitkin Tudujär-
velle, jossa 64 trialthonistia ui järven poikki jatkaen pyöräillen 
matkaa. Kävivät muuten saunomassa kyläsaunassa suorituksen 
tehtyään. 

Kyläsaunan yhteydessä oli ”metsätysmaja”, jossa nautimme 
Marikan järjestämän paikallisista herkuista valmistetun illalli-
sen. Sieltä siirryimme kylälle seuramaan palkintojen jakoa, se-
remonian kestäessä,  suomimatkalaiset väsyivät ja poistuimme 
takavasempaan törmäten ystäviimme. He veivät meidät vielä 
kylätalolle, jossa hanuristi oli meitä odotellut ja tanssahtelimme 
pari kappaletta hänen säestyksellään.  Hyvästelimme ystäväm-
me ja lähdimme pitkän lämpimän päivän jälkeen rentoutumaan 
SPAhan ja valmistautumaan seuraavaan päivään.

Sunnuntaina lähdimme puolitapäivin Tallinnaan, jossa kä-
vimme kauniissa Katriinanlaaksossa (Kadriorg). Käykäähän 
ihmiset täällä käydessänne Tallinnassa, on hienosti hoidettu iso 
puisto, linna ym.   

Ajelimme vielä Piritan alueella kääntyen TV-tornilla, joka on 
avattu matkailijoille. 

Ensivuonna on taas Niinimäen ja Teuroisten kyläläisten vuo-
ro järjestää jotain kulttuurinvaihtoa virolaisille ystävillemme, 
eikun hoksottimet hyrisemään...

Arja Ruokonen

Valokuiturakentaminen 
etenee
Alueella Hevossuo – Kukonoja – Niinimäki ehdittiin valo-
kuitu urakoimaan 55 kotiin, eli hankkeesta jäi lopulta pois 
vain muutama talous. Kyliä yhdistävä Elimäen alueen 
runkoverkkokin on lähes valmis, joten liittymien kytkemi-
nen päästään aloittamaan hyvin pian. Koitamme saada 
yhteydet käyttökuntoon tämän vuoden puolella, mutta 
malttia kaivataan, sillä asentajilla on työn alla lähes tuhat 
liittymää.

Ensimmäisessä vaiheessa verkossa on saatavilla 
Telekarelian (Elisan) palveluja, joita saa tilattua suoraan 
Kyläkuidun asiakaspalvelun kautta. Avoimessa verkossa 
vaihtoehtojen määrä lisääntyy sitä mukaa, kun verk-
ko kasvaa ja seuraavaksi mukaan on tulossa Sonera. 
Heidän kanssaan yhteistyö aloitetaan pilotin muodossa 
tulevan talven aikana.

Teuroisiin ja Palokorpeen rakentaminen jatkuu ensi 
keväänä, joten nyt sielläkin olisi hyvä aika herätellä naa-
pureita mukaan. Liittymän ehtii vielä tilata yhteiskunnan 
tukemaan hintaan 1990 euroa, kunnes hanke Elimäki-
Ahvion alueella päättyy ensi vuonna.

Markus Näkki
050 551 0055
Hallituksen jäsen, Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 
 
TIEDOTUS TAPAHTUMISTA!
Kyläläiset voivat halutessaan antaa sähköpostiosoitteensa 
kyläyhdistykselle. Kyläläiset saisivat tiedon nopeammin ja tieto 
kulkisi kaikille sitä haluaville. Voit lähettää osoitteesi: 
Niinimäen kyläyhdistys Ilpo Ruokonen ilpo.ruokonen@pp.inet.fi

Polttopuuta metsästä:
Kylältä tuli tälläinen kommentti:
Meitä kyläläisiä on aika paljon sellaisia, joilla ei ole metsää, niin 
olisiko jossakin lähistöllä harvennushakkuita, joista voisi saada 
polttopuita?  Hirvittää kun hyvää polttopuuta jää metsään laho-
amaan ja  itse joutuu ostamaan halkokuorman liiteriinsä! Jos vaik-
ka lähiaikojen hakkuusuunnitelmat on tiedossa, niin isänniltä voisi 
tiedustella millaisella korvauksella polttopuuta saa kerätä?
Eli jos löytyy polttopuun tarvitsijaa ja toisaalta metsänomistajaa, 
joka ei itse kerää hakkuujätettä niin voisi laittaa viestiä Niinimäen 
alueelta  ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 040-8447020 niin ohjataan 
puun tarjoajat ja tarvitsijat yhteen. Teuroisten alueelta  Jukka 
Tallgren  040 587 4962

”Köyri-illan” viettoa Metsästysmajalla pe 11.10.2013.

Talkoolaiset Pauli, Matti ja Ilpo rakensivat portaan 
ympäristötaidetokselle ”Yhdessä Lentoon” la 12.10.2013

Nyt on aika jolloin hirvimiehiä ja naisia on liikkeellä etenkin vii-
konloppuisin. Alueellamme toimii metsästyseura Elimäen riistapojat. 
Alue rajautuu Järvenmäkeen ja 6-tiehen + Kukkomäki 6-tien etelä-
puolella ja lännessä raja on Taasiajoessa. Yhdistyksessä on n. 90 jäsentä 
joista aktiivisia noin 30. Hirvijahdissa metsästysmiehet jakautuvat 
ampujiin joita on 12-13 ja ajomiehiin joita on 9-10. 

Toimintaan kuuluu paljon muutakin kuin hirvijahti, kuten talvella 
eläinten ruokinta ruokintapaikoilla ja erityisten riistapeltojen teko. 
Riistapelloille kylvetään mm. rehukaalia ja erilaisia kasviksia metsän-
eläimille. Etenkin valkohäntäpeura ja kauris ovat sellaisia eläimiä, 
jotka eivät tahdo löytää muuten riittävästi ravintoa talvella. Hirven-
metsästyksen lisäksi pienpeto, jänis ja lintumetsästys on suosittua.

Yhdistyksen toimipaikka on Niinimäessä oleva upea metsästysmaja 
tai oikeastaan kaksi rakennusta nylkytupineen ja grillikatoksineen. 
Seuraan voi hakea sellaiset henkilöt, jotka asuvat toimialueella tai 
omistavat maata alueella. Myös sellaiset henkilöt voivat hakea jä-
senyyttä joiden lähisukulaiset asuvat tai omistavat maata alueelta. 
Jäseneksi osallistumisen hinta ei ole kallis ja riippuu siitä paljonko 
maata on metsästysseuran toimialueella. Mitä enemmän sitä halvem-
pi. Aikoinaan kun metsästysseura rakensi metsästysmajan niin jokai-
nen seuran jäsen antoi rakentamiseen avustusta. Tätä ns. majarahaa 
peritään myös liittymisen yhteydessä jokaiselta uudelta jäseneltä. Se 
on noin 300 €. Liittymisen jälkeen jäsenmaksu on 25 €/v.

Yleensä monet metsästyseurat ovat ukkoutuneita mutta Elimäen 
riistapojissa on aktiivisina jäseninä useita alle 30-vuotiaita ja jopa 
koululaisia on mukana. Tänä vuonna on metsästyseuralla luvat 2:teen 
hirveen ja 2:teen vasaan sekä 2:teen valkohäntäpeuraan. Juttua kir-
joitettaessa ei vielä oltu saatu saalista ja yleensä metsästys saattaakin 
mennä helposti  marraskuun puolella. Yhdistyksen puheenjotaja on 
Kalervo Nuutinen ja sihteeri Heikki Vertanen joilta saa tarvittaessa 
lisätietoja metsästysseuran asioista.

Kirjoitti Ilpo Ruokonen 7.10.2013

METSäSTyS-SEURA ElIMäEn 
RIISTAPOjAT HIRVIjAHDISSA

Maanantaina 14.10.2103 alkoi Kukonojantien päällystystyö Oivonojalta. 
Kylän miehet työn ääressä.
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ASIAA PIHASTA jA PUUTARHASTA

Pihasta ja puutarhasta riittäisi puhetta vaikka miten 
pitkään, mutta yritän tässä nyt käsitellä aihetta lyhy-
esti. 

Lämmin keväthän alkoi rytinällä ja muuttui  kesäksi. Kukkia ja 
kasveja päästiin istuttamaan ajoissa kun myyrien aiheuttamien  tu-
hojen itkuista oli selvitty. Myyrät ovat jo useana talvena järjestäneet 
pihamaat uuteen uskoon, keväällä voi vain ihmetellä niitä kekoja, 
koloja ja käytäviä mitä sinne on ilmestynyt. Jos joku tietää hyvän 
myyrien karkottamiskeinon otan sen kiitoksella vastaan. Taistelu 
myyriä vastaan on jatkunut myös koko kesän. 

Kesäkuun alussa Elimäen Nokkosmartat järjestivät ”Pihat tu-
tuiks” tapahtuman Kirkonkylässä ja etäpihana oli muun muassa 
Paavolan piha Niinimäestä. Päivä oli mielenkiintoinen ja väkeäkin 
kävi. Avoimet puutarhat 2013 päivänä oltiin reissussa joten piha ei 
ollut avoinna, mutta ehkä ensivuonna taas avataan. Pihalle voi toki 
tulla milloin vaan, ei se ole sidottu mihinkään määrättyyn päivään. 

Suurimmaksi osaksi kaikki kukat kukkivat erinomaisesti ja huo-
limatta kuivasta kesästä pärjäsivät kohtalaisesti. Vettäkin kyllä kan-
nettiin niin, että kädet venyivät.  Keltaiset syyssädehatut kukkivat 
vieläkin upeasti   ja myöhäiset syysasterit, jotka eivät halloistakaan 
välitä, aukaisevat vasta nuppujaan.  Auringonkukkia avautuu vielä, 
samoin daalioita ja kosmoskukkia. Pysyköön halla vielä poissa. 

Vahinkoakin välillä tulee kun on kysymys luonnosta. Jänikset 
söivät uuden Tuurenpihlajan taimen talvella ja kuuma alkukesä 
lannisti Pilvikirsikan kasvuun lähdön. Yritetään ensi keväänä uu-
destaan. 

Hyötykasviksista kesäkurpitsaa riitti melkein joka päivä syö-
täväksi ja jaettavaksikin sukulaisille ja ystäville.  Ufo-kurpitsoista 
osa päätyi taidepiiriläisten malliksikin. Talvikurpitsakin teki kolme 

kaunista hedelmää, yhteispainoltaan n. 30 kg.  Saavissa kasvatettuja 
perunoita söimme viisi kertaa, hyviä olivat.

Tässä oli juttua omasta puutarhasta ja kurpitsoista mutta kyläs-
sämmehän asuu Kivikuusentien varrella varsinainen jättikasvisten 
kasvattaja Maarit Eerola. Hän sijoittui jättikasvisten SM-kisoissa  
toiseksi kolmekiloisella punajuurellaan ja neljäkiloisella lantullaan 
sekä 424 korkealla maissillaan.  Ykköstila tuli yli kuusi kiloisella 
mammothilla joka on aivan punajuuren värinen juures. Jättikurpit-
soiden sarjassa Maarit oli viides lähes 230 kiloisella kurpitsallaan. 
Jos olet kiinnostunut tai nyt kiinnostut jättikasviksista tai niiden 
kasvatuksesta ota yhteys Maaritiin, hän toimii myös Suomen Jätti-
kasviyhdistyksen sihteerinä ja kertoo jättiläisistä tarkemmin. 

Pirkko Paavola 

Elokuun lopussa 2013 Käpälämäen tilalle Kukkomäkeen muutti-
vat Heini Nikunen ja Matti Lämsä Taavi-koiransa kanssa Eskolan-
mäestä. Uuteen kauniiseen kotiin tuotiin ensimmäisenä sänky ja 
samana iltana saunottiin ihan omassa saunassa. Tämä sai alkunsa 
siitä, kun Matti kävi jo illan hämärtyessä marraskuussa 2011 kat-
sastamassa tonttia. Käpälämäki täytti pariskunnan kriteerit mm. 
omasta rauhasta ja hyvistä liikenneyhteyksistä. He olivat käyneet 
katsomassa useita tontteja 20 km säteellä Kouvolasta, tarjouskin oli 
jätetty yhdestä jo valmiista talosta Elimäellä, kunnes Käpälämäki 
löytyi. Muutamia viikkoja jouduttiin kyllä jännittämään saadaanko 
lupaa rakentamiselle, kun Kukkomäki on jo niin tiheään rakennet-
tu mutta lupa heltisi! 

Tontin raivaus alkoi tammikuussa 2012, kun Heini tarttui sa-
haan ja alkoi sahata kuusia poikki, tuttavien hieman naureskel-
lessa, jotta tuosta ei tule mitään! Heinipä näytti mitä naisenergia 
on ja pisti tuulemaan suunnitellen ja ahertaen niin tontilla kuin 
rakennuksella. Hän sai vietyä suunnittelunsa loppuun Matin ja 
urakoitsijoidenkin epäilyksistä huolimatta ja talosta tuli heidän 
unelmiensa koti.

Huhtikuussa 2012 Matti opetteli kaivuuhommat ja siitä alkoi 
rakennusurakka. Jetta-talo nousi pystyyn ensin isoksi halliksi, josta 
kattotiilien ladonnasta lähtien loput hoitui Heinin, Matin ja Hei-
nin isän ahertaessa töiden lomassa työmaalla. Ainostaan kahdet 
talkoot pidettiin lähes 30 hengen voimin, jolloin syntyikin nopeasti 
jälkeä ja kuulemma meteliäkin syntyi samalla... Kahteen ulkoraken-
nukseen puutavara saatiin tontilta sahatuista puista. 

Heini on opiskellut sosionomiksi ja sairaanhoitajaksi, nyt hän 
työskentelee vastaavana hoitajana Käpylän palvelukeskuksessa. Mat-
ti on puolestaan Lemminkäisellä putkimiehenä. 

Tervetuloa Heini ja Matti niinimäkeen!

Molemmat pitävät luonnossa liikkumisesta ja Matti on hurah-
tanut etenkin sienestämiseen. Matti harrastaa lisäksi musisoimista 
hevibändissä. Taavikin on aivan innoissaan uudesta reviiristään ja 
liikuskelee vapaana omalla pihallaan. Perheen uusi elämänvaihe on 
alkanut meidän Niinimäen kylässä! 

Onnea ja rakkautta uuteen kotiin! 
Heinä ja Mattia kävivät tapaamassa Arja ja Ilpo Ruokonen 29.9.2013
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Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset 
- osallistukaa tämän lehden tekoon!

Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtumista ja 
merkkipäivistä. Edellä mainitut sekä kylissä toimivien yhdistyksi-
en tiedotteet ovat ilmaisia. 
MAKSULLLISET MAINOKSET Julkaisemme myös maksullisia 
ilmoituksia hintaan 1 euro/palstamillimetri. Pienin rivi-ilmoitus on 
10 pmm=10 euroa. Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityk-
sesi palveluita. 
SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy huhtikuussa 2014, 
aineistot Näkin Mirjalle maaliskuun 2014 loppuun mennessä 
sähköpostilla: mirja.nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, 
voit toimittaa tekstit myös lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsenelle, Teuroisissa Halsolan Pertille.

Kesä on taas mennyt ja marttojen kokoontumisetkin ovat pyö-
rähtäneet käyntiin.

 Keväällä,  toukokuussa tutustuttiin Ojalan Seijan pihaan ja 
ihasteltiin kesäkukkien taimien runsautta  ja vaihdeltiin myös pe-
rannojen taimia totuttuun tapaan. Seijan pihalta syyskausikin aloi-
tettiin ja ihasteltiin kukkien runsautta ja kauneutta. Kesäkuussa 
pienellä joukolla käytiin alppiruusuretkellä Mustilassa, kukinta oli 
jo melkein ohi, muutamat atsaleat olivat vielä kukassa. Marttojen 
tämänvuotinen teema: Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä, 
kuitenkin toteutui.

Keväällä Korian uimahallissa oltiin vesijuoksuillassa ja samoin 
käytiin taas syyskuussa uimassa, tämä on jo tullut tavaksi ja reissun 
päätteeksi aina nautitaan hyvät sämpylät kahvin kera.

Kesälläkään ei ole ihan hiljaiseloa vietetty, vaan yhdessä ky-
läyhdistyksen kanssa järjestettiin elokuussa retki Viroon Rakveren 
kuntaan. Matkalaisia oli kyläläisten lisäksi mukana myös naapu-
rikylistä. Matka oli mukava ja sää suosi. 

Koska martoista on niin moneksi, eli muitakin harrastuksia riit-
tää lähes joka illaksi, niin olemme päättäneet kokoontua ainakin 
nyt syyskauden aikana vain kerran kuussa. Seuraava martta-ilta  
on Paavolan Pirkolla 31.10.2013, Ilosen Päivillä kokoonnutaan 
21 marraskuuta, luvassa on Perfect Home-kutsut, sisustus-asiaa  
ja joulukuun 12 päivä on koko perheen puurojuhla Mikkelässä.  
Ennen näitä iltoja mennään 18.10. Kouvolan teatteriin katsomaan 
Katri-Helena musikaalia.

Lisää toiminnastamme ja hallituksen jäsenistä ja muista toimi-
joista voit kysellä sihteeriltä Paavolan Pirkolta puh. 0400-125525 
tai puheenjohtajalta Ruokosen Arjalta 040-5580642. Otamme 
mielellämme myös uusi jäseniä joukkoomme, jos sinua yhtään 
kiinnostaa soittele. 

Sihteeri Pirkko
 

Tanjan mielestä leikkipaikka on mukava ja rekkitangossa 
kiepitkin onnistuvat vaikka saappaat jalassa

nIInIMäEn MARTOjEn TOIMInTAA

Nytkö jo syksy saapuu
Oli meillä kuiva, kuuma ja kaunis kesä,
oli peipolla pihakoivun latvassa oma pesä. 
Kirjosieppo vieressä pöntössään poikasia passas,
kilpaa keväällä talitintin kanssa pöntön omistuksesta rassas. 
Tietysti sitkein taistelija voiton sai,
näin toimii luonto, sen tiedätkin kai

On poikaset kasvaneet ja vahvistuneet,
jo vanhempiensa kanssa muuttomatkalle lähteneet
Peipot suuntaavat vain  Etelä - Eurooppaan
mutta kirjosiepot lentävät  jopa Afrikkaan. 
On siellä lämpimässä talvella niin hyvä olla,
kun täällä pohjolassa pipoon peittyy joka polla.

On taivaalla kiitänyt myös moni hanhien aura,
on evääkseen maistunut  niille pelloilta kaura.
Ennustus hallasta on alla hanhen siipien,
jälkeen hanhien tulee halla, kuin hiljaa hiipien.
Kun joutsenet  lähtee ja meidät jättää,
pian sen jälkeen saamme luntakin mättää.
Mutta ei vielä, ei vielä ole aika talven tulla,
sanoo aurinko, on siihen sananen myöskin  mulla.

Mietin, nytkö se syksy jo meille saapuu
ja luontokin pukeutuu uuteen kaapuun.
Kaapu on kaunis, siinä värit nyt loistaa,
loistokkaasti luonto  kesää harteiltaan poistaa.
Vaikka muutokset luonnossa viittaavat syksyyn,
laittaa aurinko välillä näytöksen pystyyn
ja lämmittää niin, että perhoset herää,
se meille kesämuistoja lämpimiä mieleen kerää.

Kaunista syksyä kaikille
Pirkko
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• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

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

Koivusaaren tilan tuotteita 
myytävänä Alppiruusun Tuottajatorilla

• Kotileivonnaisia • Jauhoja • Ryynejä • Käsitöitä •

Puheenjohtaja Ilpo Ruokonen, puh. 040-8447020, ilpo.ruokonen@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Pauli Turkia, puh. 040-5881915, pauli.turkia@kymp.net
Sihteeri Päivi Suikkanen, puh. 040-8483051, 
paivi.suikkanen@ssuikkanen.inet.fi 
Rauno Kaukonen, puh. 0400-657 129, rauno.kaukonen@pp2.inet.fi
Jana Priha  puh. 0400-354937,  jana.priha@pp.inet.fi
Matti Ojala puh. 050-5824630, matti.ojala1@gmail.com
Saija Kaukonen 041-5042408, saija.kaukonen@kaukonenoy.com
Teija Laukkanen puh. 040 4146288, teija.laukkanen@yit.fi 
Rahastonhoitaja Pirkko Paavola, puh. 0400-125 525, 
pirkko.paavola45@kotikone.fi 

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh.05-3817766, 
040-5722060
Niinimäessä Reino Koivusaari, puh. 0400-556762
Tonttiasiamieheen voit ottaa yhteyttä, jos olet 
kiinnostunut joko myymään tai ostamaan tontin 
Niinimäen tai Teuroisten alueelta. Tonttiasiamiesten 
on tarkoitus saattaa kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, 
itse kaupanteko on sitten kokonaan ostajan ja myy-
jän välinen asia.

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet yhteystietoineen 2013:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2013 parittomien viikkojen maanantaisin:
• Teuroisten kylätalo klo 17.55-18.15
 os.Teuroistentie 261
• Niinimäki Hyötis klo 18.30-18.45
 os.Jänkhäntien tiehaara
• Kukkomäki klo 18.55-19.15
 os.Pärnäojantie 374

Käyttäkäämme kirjastoautoa!

Niinimäen Marttojen 
perinteinen puurojuhla

Mikkelän tilalla to 12.12.2013 klo 18.30
Joulupuuroa,torttukahvit,joululauluja yhteislauluna. 
Jäsenet ja lapset veloituksetta, muut perheenjäsenet  
5,00 €/hlö.
Ilmoittaudu Maijalle viim. ma 9.12. 
puh. 040-5104143. 

Jäsenet perheineen tervetuloa! 
PS Pikkupaketti mukaan!          Järj.Niinimäen Martat ry

ElIMäEn VAUHTI 80 V  
- TAlKOOlAISIA MUISTETTIIn
PESTOOMARKKInOIllA
80-vuotisjuhliaan viettävä Elimäen Vauhti jakoi Pesoomarkkinoilla
huomionosoituksia lukuisille vuosien varrella aktiivisesti toimineil-
le henkilöille. Huomionosoituksen saivat myös seuraavat kylämme 
urheiluseuran, Elimäen Vauhdin Tarmo-osaston toimijat:  Raimo 
Aarnio, Ulla Katajamäki,Ritva ja Juhani Kattelus, Pekka Niemi, Lasse 
Mikkelä, Inga ja Eino Ojala,  Raija ja Matti Perttola ja Heimo Sih-
vola.  Suurin talkooponnistus vuosien varrella on kylässämme ollut 
Niinimäen kuntoradan rakentaminen talkoilla sekä edelleenkin sen 
kunnossapito. 

Vauhti muisti lukuisia toimijoitaan Pestoomarkkinoilla, kuvassa Matti 
ja Raija Perttola  vuorollaan vastaanottamassa huomionosoitusta.

 Laadukkaita paLvituotteita
 PALVILIHA OY, Kirjapainontie 4, 45610 Koria, 
 Puh. 05-382 1115

Myymälämme avoinna ma-pe 7.00–15.00
Ps. Palvaus, purkitus ja makkaranvalmistus myös rahtityönä.

Niinimäen kuntoradalla valot palavat klo 21 asti.

Parhaillaan Tarmo-osasto raivaa ladunpohjaa Korian yhdys-
ladulle. Myös muutama silta rakennetaan kyseiselle välille.
Lumia odotellessa latupohjatalkoisiin voi ilmoittautua mukaan 
Jarmo Pakkalalle puh. 040 5031417.

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 
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TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N
HALLITUS 2013
PUHEENJOHTAJA Pertti Halsola 
Saarakalliontie 259, 45610 Koria
puh. 040 774 6111, pertti.halsola@pp.inet.fi

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

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

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

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

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

Vedestä…..

Teuroisten kotisivut: 
http://teuroinen.nettisivu.org/

Teuroisten Martoista.......
Kesä on mennyt ja valtavasti mukavia muistoja on jäänyt mieliimme. 
Alku kesä meni meiltä martoilta oman perheen parissa, kuka oli missä-
kin. Mutta Martanpäivää juhlistettiin oikein porukalla. Mentiin yhdessä 
Niinimäen Marttojen kanssa Haminan kesäteatteriin. Puolisoillemmekin 
tarjosimme tilaisuuden päästä mukaan. Kahdenkymmenen viiden hen-
gen voimin katsoimme Kulkurin valssia, kun ensin löysimme kesäteatte-
rin. Se ei ollutkaan niin yksinkertaista,” pää pyörällä kuin haminan kau-
punki” meni yhdeltä jos toiseltakin, mutta miehistä löytyi apu ja kohde 
löytyi. Ennen teatteriin menoa olimme jo ruokailleet Holvi-ravintolassa.

Matka oli kaikkineenkin mukava, ja porukalla reisaten on ratevaa.
Toinen retki jonka teimme marttoina, mukana viisi Teuroisten mart-

taa, oli Turkuun elokuun puolivälissä. Matkalla olimme Kymenlaakson 
Marttojen kanssa. Tutustuimme itse kaupunkiin ja vähän saaristoonkin, 
kun meille oli järjestetty ruokailu vanhaan Majakkasaareen. Sateinen ilta 
vain vähän latisti tunnelmaa, mutta tällaisille ”maakravuille” merimatka 
oli elämys.

Toisenapäivänä olikin kohteenamme Naantali ja presidenttiparin Kul-
taranta. Saimme kuulla paljon Kultarannan historiasta ja tästä päivästä, 
mutta presidenttiparin annoimme olla rauhassa. 

Ja se kukkaloisto, se oli sanoinkuvaamaton, kaikki niin järjestyksessä. 
Mutta porsaanreikäkin löytyi, vartiointi ja turvatoimet ovat äärim-

milleen rakennettu, valvovat silmät joka puolella, mutta kun tulimme 
kukkaloiston keskellä olevan suihkulähteen luo, siinä piti ryhmän tultua 
veden suihkun käynnistyä, mutta oppaan käden viittomisista huolimatta, 
emme saaneet nähdä vesisuihkua. Näin käy joskus. Valkoposkihanhia oli 
tosi paljon syömässä kauniiksi ajeltua nurmikkoa. Löytyi sieltä onnen 
apilakin, neljä lehteä, sen löytäjä SAI korjata taskuunsa talteen. Opas-
tus oli taidolla toteutettu ja oli ilo kuunnella kerrontaa. Sama Opas 
piti meille vielä luennon presidenttien puolisoista ruokailumme jälkeen 
Rymättylässä. Kiitos matkasta Kymenlaakson Martoille.
Emme ole näin ollen paljoa ehtineet kotikylässä touhuttakaan, mut-
ta uusi kausi käynnistyessään tuo toimintaa tullessaan. Varsinaisten 
marttailtojen ohella kokoonnumme lauluiltaan lähetyspiirin kanssa ja 
kanttori Terhi Paukun johdolla, ehkä jo joululauluja harjoittelemme. 
Kaikenlaista tekemistä löytyy kun yhdessä olemme, näin ainakin uskon 
ja siitä sitten myöhemmin,

Marja-Liisa muisteli 

Vesirintamalla ei mitään järisyttävää ole tapahtumassa. 
Toiminta-alue esitys meidän osuuskunnan osaltakin etenee 
kaupungin päättävissä elimissä, sidosryhmien lausunnoilla 
höystettynä. Kiinteistön omistajilla on ollut tilaisuus esittää 
näkemyksensä. Esityksemme toiminta-alueeksi perustuu kiin-
teistön omistajien yhdenvertaiseen kohteluun. Esitykseen on 
otettu mukaan alueet jotka osuuskunta kohtuudella pystyy 
hoitamaan. Osuuskunta ei ole pakottamassa ketään mukaan. 
Päätökset mahdollisista vapautuksista kuuluvat kaupungin 
ympäristöpuolelle. Verkostomme kaukovalvonta alkaa olla 
valmis, myös kukkilan linjan paine on seurannassa. Kouvo-
lan vesiosuuskunnat ry:n hanke, Vesiosuuskunnat Iskuun- on 
kännistynyt, osana valtakunnallisen keskusjärjestön SVOSK:n 
koulutusohjelmaa. Hankealue kattaa n. 7 % maamme vesi-
osuuskunnista. Osuuskuntamme on ollut hyvin edustettuna, 
myös Ikaalisten Valtakunnallisilla vesiosuuskunta päivillä. 
Myös Vesityökortteja on ry:n varsinaisen toiminnan merkeissä 
jäsenistömme suorittanut. Eräillä kiinteistöillä on vaivannut 
alhainen veden paine, osuuskunta on hankkinut laadukkai-
ta kotimaisia ”alentimia” , joilla vaivasta on päästy eroon. 
Tiedossa on että vesialan ulkopuolisia ”ammattimiehiä” on 
tiedusteltu kaupunkimme alueella tekemään laillisen vesimit-
tauksen ”ohituksia”, paljastuminen tietäisi ankaria ”rapsuja” 
osapuolille.

”Ikuisuuskysymys” tukkualennuksista osuuskunnille 
odottaa yhä lopullista ratkaisuaan. Asiasta keskusteltiin ”tiu-
kasti ” Kuntaliiton vetämissä valtakunnallisia sopimussuosi-
tuksia valmistelevissa neuvotteluissa. Perusteet joilla alennus 
voidaan ottaa käyttöön saatiin kuitenkin kirjattua. Uskon 
vahvasti, ei mene pitkääkään, kun ”Pöly laskeutuu” ja asen-
teet kypsyvät niin asia ratkeaa. Osuuskunnassamme ry.n 
esittämä 35 % alennus olisi v. 2012 huoltokustannuksia 
suurempi.

Nautitaan laadukasta vettä !
Pertti

VUOKRATAAN:
Teuroisten Kylätalolla 3h, k, sh, 65 m3. Vapaa, remontoitu 2005. 
Vuokra 480,00 € + sähkö, vesi kulutuksen mukaan. Erillinen sau-
naosasto. 
Lisätiedot 0503802745 / Heli, 0407746111 / Pertti Halsola.

Teuroisten kyläyhdistys ry:n 
SääNTöMääRäINEN SyySKOKOUS 

TORSTAINA 7.11.2013
alkaen klo 18.00 kahvituksella. Mm. Joni Tyviö Kymenlaakson Ky-
lät ry:stä tulee esittämään Kymenlaakson Kyläportaali-portti kyliin-
hanketta, valitaan uusi hallitus ja hyväksytään toimintasuunnitelma 
vuodelle 2014 sekä käsitellään muut esille tulevat asiat!

Tervetuloa vaikuttamaan kylän asioihin!!!
Kyläyhdistyksen hallitus

RANKATAR ALKAA KE 9.10.2013 klo 18.30!
Keskiviikkoisin, ellei toisin sovita!
Monipuolista liikuntaa, tanssia, lihaskuntoa, venytystä ja rentoutusta!
Teuroisten kylätalon jumppasalissa, Teuroistentie 261 a 3
TERVETULOA! Annemai

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 
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Perinteistä Köyri-iltaa vietimme perjantaina 4.10. juuri ruopatun 
uimapaikan rannalla. Köyri-tulet paloivat komeasti, kuva vain jäi 
ottamatta. Paikalle oli saapunut noin 50 kyläläistä ja osa jäi vielä 
saunomaan juhlien päätteeksi.

Toimintaa Teuroisten kyläyhdistyksessä!
Uimakoulu heinäkuussa! 

Heinäkuun alkupuolella Kyläyhdistys järjesti yksityisen 
uimakoulun kylällä, koska Kouvolan kaupunki oli lo-
mauttanut uimakoulunopettajat. Vesiliikunta Virtauksel-
ta saimme innostuneen ja mukavan uimaopettajan Veera 
Lopez-Lehdon (Vapaasukelluksen SE 14.7.2013, hengen-
pidätys 7 min 3 s.) 

Veera oli todella iloinen ja innostunut, kun uimaopetus-
ta järjestetään luonnonrannassa.  (vaikka paarmat purivat 
häntä aika lailla).  Oppilaita olikin sitten kahteen ryhmään 
ja ryhmät olivat täynnä. Ensin oli Vesipeuhula ja sen jäl-
keen Alkeisryhmä.

Viime syksynä valmistunut sauna oli lapsilla kovassa 
käytössä koko viikon ajan. Veera nautti yhdessä lasten 
kanssa saunasta ja jakoi sielläkin ohjeita omalla lempeällä 
tavallaan. Toisinaan oli kaverin kanssa mukavampi olla sau-
nassa kuin uimaopissa ryhmässä. Ja tapaamani vanhemmat 
olivat hyvillään uimakoulusta. 

Uimakoulusta jaettiin myös todistukset.

”Uimastadionimme” ruoppaus!

”Uimastadionimme” näyttää nyt tältä, kun syyskuussa ruopat-
tiin JEV-säätiöltä saamilla varoilla ja talkootöillä.  Laituri on 
myös hankittu, ja pannaan paikalleen ensi kesäksi. Syvyyttä löy-
tyy sukeltamiseen. Avantouintia on luvassa, kunhan vesi jäätyy 
kunnolla. Saunan lämmittäjiä tarvitaan rinkiin. Puitakaan ei 
tarvitse enää hakea kaukaa, kun Asko & Asko rakensivat vie-
hättävän puukuurin saunan viereen (kuvassa saunan oikealla 
puolella). Kaikki tarvikkeet tulivat lahjoituksena kylältä. 

Romukeräys!

Kiitos kyläläisille Ekoteosta! Saimme taas romua kasaan 
noin 10.000 kg.  Edellisen keräyksen järjestimme kesällä 
2011, enkä olisi uskonut, että kertyy näinkin paljon romua 
parissa vuodessa lisää?  Meillä alkaa olla tosi siisti kylä!
 

Kaunista syksyä toivottaa Heli Räikkönen, 
kyläyhdistyksen hallituksen vpj.


