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Bussin täytyttyä Ilmo Suurnäkki pohjus-
ti matkaa ensimmäisillä tiedoilla alueen 
historiasta. Ajoreitti Ruotilan kautta koh-
teeseen sujui nopeasti, maisemien lisäksi 
ehdimme silmäillä vanhoja valokuvia. 
Kannusjärvellä Kauko Suurnäkki nousi 
kyytiin ja aloitimme kierroksen kylän ete-
läpäästä. Kotterinmäellä tutustuimme par-
haimmillaan 1000 henkeä työllistäneisiin 
linnoitteisiin, panssariestekiviä oli louhittu 
kallioista tonnikaupalla ja kuljetettu Kan-
nakselle junavaunuissa.

Matka jatkui Haukjärven ympäri kohti 
pohjoista. Kaukon selostuksessa vilahteli 
tuttuja sukunimiä kun ohittelimme tila-
keskuksia, ”pidetään tässä kiinni” eli vanha 
hevosmiesten sanonta kuului usein ja bussi 
pysähtyi pidemmän tarinan ajaksi. Ajalli-
sesti vanhimmat kertomukset liittyivät 

isonvihan aikaan, kasakat eivät täälläkään 
olleet toivottuja vieraita. Kaskivalkeiden 
muistomerkki jäi matkan varrelle, se ker-
too vuoden 1551 maakirjoissa olleiden 22 
tilan ponnisteluista elantonsa eteen. 

Kitulan kierrokselle osui taukopaikkamme 
eli Aholan tila. Latopirttiin oli katettu to-
dellinen lähiruokalounas, haapapuiset lau-
taset ja mukipidikkeet herättivät ansaittua 
ihailua. Ruokailun päätteeksi kylätoimi-

Syysretki Kannusjärvi-Kitulan alueelle
Retkiporukka yhteiskuvassa

Tykän 
tuulimyllyn 
pihapiiriä

Kaunis syyssää loi hyvät puitteet kyläyhdistyksen retkelle 
Kannusjärven-Kitulan alueelle. 

. . . jatkuu

Kuvat: Rauni Pakkala
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Syystervehdys lukijoille
Erikoisen kesän jälkeen jatketaan erinomaisella syksyllä, 
lämpöä tätä kirjoitellessa lähes 15 astetta ja plussan puo-
lella ja aurinko paistaa. Ilmaston ääri-ilmiöitä on ympäri 
maailmaa, eikä Suomikaan ole jäänyt vaikutuksitta.

Kesällä on puuhailtu kyläyhdistyksen tiimoilta kaiken-
laista. Kirjajulkkarit keräsi paljon väkeä. Nykyisiä, entisiä 
ja ehkä tuleviakin. Juhla oli mieliinpainuva monille eikä 
vähiten kirjoittajille ja tekijöille.
Kova uurastus palkittiin ja kirjakauppa on käynyt muka-
vasti ja vielä teosta löytyy vaikkapa pukinkonttiin.

Järvijuhlia vietettiin Martanpäivänä Järvenmäen jylhissä 
maisemissa. Sateet ja ukkoset kiersivät juhlijat ja uimave-
si oli todellakin lämmintä. Kyläkummi Milla Raunio vie-
raili tilaisuudessa tuoden terveiset Kouvolan päättäjiltä.

Frisbeegolfratakin alkaa olla lähes valmis. Kävin kokeile-
massa heittelyä ja haastavaahan se oli mutta liikuttavaa. 
Kiekko oli jotenkin kiertävää mallia eli kaarsi komeasti 
mutta väärään suuntaan yleensä.

Tuoreessa muistissa on vielä retki Kannusjärvi-Kitula kyliin. 
Matka onnistui mainiosti, kiitos hyvien oppaiden. Maisemat 
olivat kauniita ja ruskakin oli vielä voimissaan.

Uskon ja toivon että kyläyhdistystoiminta on virkistänyt ja 
viihdyttänyt kansalaisia. Ja että vauhtia piisaisi uusia ideoita 
ja vinkkejä otetaan mieluusti vastaan. Eipä tässä enempiä kun 
nautitaan kauniista syksystä ja toivotaan 
normaalia talvea mikä se nyt sitten onkaan. 
Kun näistä keleistä ei aina ole takeita. 

Toivoo puheenjohtaja
Seppo Suikkanen

kunnan puheenjohtaja Mervi Hietanen 
ja sihteeri Katja Suikkanen kertoivat mitä 
töitä oli tehty vuoden kylä-kunniamai-
ninnan eteen: mittavat järvien kunnostus-
toimet, kyläkuidun tulon varmistaminen 
ja kyläkoulun tietoteknisten valmiuksien 
parantaminen ovat vaatineet paljon talkoo-
työtunteja. Pieni kateuden tunne saattoi 
viivähtää kuulijoissa kun selvisi että alu-
eella olevien noin kymmenen järven lisäksi 
ala-asteen yhteydessä on uimahalli kyläläis-
ten käytettävissä, harvinaisuus Suomessa.

Matkan jatkuessa kuulimme elävän ku-
vauksen pommikoneen putoamisesta ja 
lentäjien kohtalosta, olihan seuraava py-
sähdys Tykän tilalla minkä maille kone 
putosi. Hieno kierrätysmateriaalista ra-
kennettu tuulimylly, kotimuseo ja isännän 
lennokkaat tarinat kiinnostivat kävijöitä, 
pelkästään tässä kohteessa olisi riittänyt 
tutustumista useaksi tunniksi. Kello kui-
tenkin riensi ja viimeinen kohde eli neu-
vostolentäjien hautapaikka katseltiinkin 
vain bussin ikkunoiden läpi. Katso lisää kuvia retkeltä kotisivuilta

Lähiruokalounas Ahola farmilla, kylätoimikunnan työstä kertomassa 
pj Mervi Hietanen ja sihteeri Katja Suikkanen

Kunnallisneuvos Kauko Suurnäkki 
kertomassa linnoitustöistä Kotterinmäellä

Paljon nähtävää jäi vielä tulevillekin retkil-
le: Siliävuoren näkötorni, pakokivi ja hie-
noissa maisemissa kulkevat Portimon polut 
jäivät odottamaan omatoimimatkaajien 
käyntejä. Elimäen Liikenteen auto kuljetti 
paikoin ahtaissa liittymissä varmaotteisesti 
osanottajia eteenpäin. Hyvin valmisteltu 
ja opastettu retki oli antoisa, tällä reissulla 
ketään ei kyllööttänyt.

jatkuu . . .
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Kukonojantie

Metsästysmaja

Kuntorata

Kuuksontie

1.
2.

3.
4.5.

6.

7.8.

9

Kaksi sananjalkaa jutteli metsässä näin;
Tähän kuusen alle minä kasvamaan jäin. 
Minä sisareksesi kasvoin viereesi sinun,
sanoi toinen, siksi on tämä myös kotini minun.

Näin juttelivat:
On kesä jo mennyt ja syksy jo saa,
on kohta puiden lehtiä täynnä koko maa.
Mutta nyt me vietämme riemukasta juhlaa,
kun maa-äiti värejään riemulla tuhlaa.

Kypsyy vierellämme punaiset puolukat
ja ojanteessa siniset juolukat.
Keltavahverot sammaleen alta esiin kurkkaa,
herkkutatti etsii sopivaa nurkkaa 
missä voisi kasvattaa lakin isoksi
ja saada vaikka kehnäsienen siskoksi.

Näin juttelivat kaksi sananjalkaa:
Kohta jo kylmyyskin painaa alkaa.
Sitä ennen syksyn värit puihin puhkeaa,
on aina ruskan aika aivan muhkeaa.
Siis vielä voimme nauttia hetken aikaa
ja katsella kaunista syksyn taikaa.
Jälkeen syksyn voimme levätä hetken
ja keväällä alkaa taas uuden retken.

Hyvää syksyä
Pirkko

Kaksi sananjalkaaKeskiäkäisen 
aika-aatokset
Kun tuossa taannoin tulin kirjoittaneeksi avaruudesta niin loogista on ottaa esille 
seuraavaksi aika. Valitettavasti keskiäkäisen äijän mieli on niin rajoittunut etten pysty 
tarttumaan ajan filosofiaan vaan keskityn pelkästään tähän kesä/talviaikamuutoksiin.

Maassamme kokeiltiin kesäaikaa vuonna 1942, mutta kokeilu jäi vain tuolle vuodelle. 
Mutta 1980 Euroopassa otettiin kesäaika yleisesti käyttöön joten seuraavana vuonna 
alkoi meilläkin joka keväinen ja syksyinen viisareidenvääntely. Sitä on sitten jatkunut 
tulevaan vuoteen asti ja nyt siihen lienee tulossa muutos. Ilmeisesti sokea kanakin 
löytää jyvän viimeistään silloin kun se suljetaan jyväsäkkiin. Niinpä valtiovalta onkin 
esittänyt kysymyksen että kumpi olisi parempi: Kesä- vai talviaika?

Keskiäkäinen äijä on joutessaan lueskellut mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tutkijat 
ovat huolissaan siitä kuinka unirytmi häiriintyy jos olisimme jatkuvassa kesäajassa. 
No, minulla tulee unihäiriöitä noista valoisista kesäöistä kun en malta käydä ajoissa 
nukkumaan ja aamulla aurinko nousee sopivasti paahtamaan makuuhuonettani nuk-
kumakelvottomiin lämpötiloihin. Sen sijaan valoisammat illat olisivat kyllä minulle 
tervetulleita sillä silloin pystyisi puuhailemaan töiden jälkeen ulkona kaikenlaista 
pientä. Lähteä jopa lenkille vaikka ajatuskin tuntuu kovin perverssille. Samat tutkijat 
puolustavat pysyvää talviaikaa sillä aamut ovat muutoin  nykyistä pimeämpiä loka-
kuusta maaliskuuhun aiheuttaen lukuisia terveysriskejä. Liikuntajärjestöt taas ovat 
täysin päinvastaista mieltä ja kannattavat pysyvää kesäaikaa. Vaikka silloin olisimme-
kin samalla aikavyöhykkeellä Moskovan kanssa. Tiedähäntä kumpi vaihtoehto olisi 
parempi sillä lukemani perusteella ihmisen sisäinen kello jätättää aina, miehillä 11 
minuuttia vuorokaudessa ja naisilla viisi.  Niinpä päätänpä jaaritteluni toteamukseen:

Aika juoksee. Minä en.

Frisbeegolfrata 
Loppukesästä pääsimme heittämään ensim-
mäiset kierrokset kylän radalla. Yhdeksän väylää 
sijoittuu vaihtelevaan, kaikenikäisille sopivaan 
maastoon. Rata on luokiteltu yksityiseksi, toisin 
sanoen se on tarkoitettu Niinimäen ja lähikylien 
asukkaiden käyttöön. 

Oheinen kartta löytyy myös ensimmäisen väylän 
luona olevasta laatikosta. Antoisia hetkiä uuden 
harrastuksen parissa toivoo Tarmo-osasto.

Frisbeegolfrataan tutustumassa

Väylät:
1.  60 m
2. 42 m
3. 55 m
4. 56 m
5. 49 m
6. 40 m
7. 47 m
8. 50 m
9. 77 m

Katso lisää kuvia retkeltä kotisivuilta
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Pitkän projektin päätös koitti, kun 
kyläkirja tuli painosta ja oli juhlien aika. 
Paikallistiellä liikenne ajoittain ruuh-
kautui, kun ilahduttavan runsas osanot-
tajajoukko saapui noutamaan omaa 
kirjaansa.

Mikkelän Maijan laittamien makoisten kak-
kukahvien jälkeen ensimmäinen kappale kir-
jasta luovutettiin kirjoittajaryhmän ohjaajalle 
Ritva Sorvalille.

Paikalle kutsutuista opettajista kaikki nuorem-
man polven edustajat eivät päässeet paikalle, 
mutta kirjan kansikuvassa Erri-koiransa ja 
oppilaidensa kanssa oleva Signe Joensuu o.s. 
Lahtinen oli ensimmäisten vieraiden joukos-
sa. Signe opetti Niinimäen koulussa vuosina 
1949-1952 ja monen entisen oppilaan ryhti 
automaattisesti koheni heidän etsiydyttyään 
juttusille opettajansa kanssa.

Opettajien puheenvuoron piti omaan leppoi-
saan tapaansa Pentti Lindqvist ja kollegansa 
Liisa Salminen täydensi tarinoita.  Jokisalon 
Sirpa toi tilaisuuden sponsorin eli Kymenlaak-
son Sähkön terveiset. Mikrofonin varressa olisi 
tämän jälkeen ollut tilaa, mutta kirjalaatikoi-
den avauduttua kaikkien mielenkiinto kohdis-
tui kirjan sisältöön ja vanhojen tuttavien ta-
paamiseen. Pieni virkistävä sadekuurokin osui 
kohdalle, mutta ei yltynyt rankkasateeksi niin-
kuin muutama kilometri idempänä tapahtui. 

Nykyisellä myyntitahdilla kyläkirjan painos 
loppuu jouluksi, joten jos haluat ilahduttaa su-
kulaista/tuttavaa niin nyt on hyvä aika toimia.

Kyläkirjajuhlat

Juhlayleisöä

Jyhlayleisöä, 
kuvan keskellä 
istumassa Signe 
Joensuu

Opettajien puheen-
vuoro, Pentti 
Lindqvist ja Liisa 
Salminen

Sirpa Jokisalo 
piti KSOy:n 
puheenvuoron, 
kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja 
Seppo Suikkanen 
kuuntelee tarkkaa-
vaisena.

Kyläkirja ojenne-
taan ensimmäisenä 
Ritva Sorvalille, 
joka ohjasi työ-
ryhmää

Katso lisää kuvia juhlasta kotisivuilta

Kuvat: Rauni Pakkala
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Kyläkirjajuhlat

Täydennyksiä 
kyläkirjaan  

Kyläyhdistys onnittelee 20-vuotisjuhliaan viettänyttä 
Mikkelän tilan maatilamatkailutoimintaa.

Sivu 3. Kuvassa ”Älä sammuta nuorta liekkiä” -vies-
tiä ovat polkupyörillä viemässä vasemmalta Terttu ja 
Pirkko Tepponen, Eino Hannula ja Pertti Patjas.

Sivu 66. Koulukuvassa eturivissä on Satu Saarimäki 
reunimmaisena vasemmalla.

Sivu 117. Sivun hääkuvassa toisessa rivissä ovat Leila 
ja Maire Lankila. 

Sivu 136. Alakuvan Niemelän talo on kasattu meije-
rin hirsistä 1885-1900.

Sivu 201. Sivun kuva on otettu Oivonojan Tepposen 
pihassa.

Sivu 207. Alakuvan lavakurssi vuonna 1959 pidettiin 
Palokorven Aarne Koivusaaressa.

Sivu 248. 77. Kontula
1940-luvulla Antti Parkkalin perikunta; leskivaimo 
Maria Parkkali o.s. Luukkonen ja lapset Siiri, Kerttu, 
Toivo ja Suoma. 

Sivu 249. 79. Niemelä
1960-luvulla: Eino Tepponen ja Suoma o.s. Parkkali 
ostivat tilan. Tila liitettiin Kontulaan ja asuinrakennus 
toimi Kontulan työväen asuntona.

Ilmo Suurnäkin arkistoista löytyi kaivattuja Niinimäen Näpäyksen 
joukkuekuvia.

Yläkuva Kuukson koulun pihalta. Kuvaaja Mauri Suurnäkki. Kuvassa istumassa 
edessä vasemmalta: Pertti Suhonen, Teuvo Suurnäkki, Risto Sakkara, Pekka Taa-
vila, takana vas: Eero Suurnäkki, Aarno Sakkara, Taisto Suurnäkki, Hannu Käki 
ja Sakari Lojander. Muutamilla pelaajilla vielä peliasuna Niinimäen Näpäyksen 
punainen poolopaita.

Alakuvassa joukkue kiilassa, pelinjohtaja Matti Rantala, pelaajat Aarno Sakkara, 
Risto Sakkara, Taisto Suurnäkki nyk. Mansio, kovana lyöjänä tunnettu Hannu 
Käki, seuraavana nopea etenijä Sakari Lojander, Eero Suurnäkki, Teuvo Suurnäk-
ki, Pekka Taavila ja Pertti Suhonen.

Vieraita 
metsästysmajalla
Eläkeliiton Elimäen yhdistyksellä oli tutustumisvie-
railu kuntoradalle ja Riistapoikien metsästysmajalle 
20.9.
Noin 15 hengen  osanottajajoukolla nautittiin ter-
marikahvit, muurikkaletut ja paistettiin makkaraa 
laavutulilla. Mukavan  yhdessäolon jälkeen kauniissa 
syyssäässä, reippaimmat kiersivät vielä pururadan.
PT.

Kuva Olavi Hemmilä
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Puheenjohtaja Seppo Suikkanen, 0400-804732, 
sakari.suikkanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jarmo Pakkala,  040-5031417, 
pakkala.jarmo@gmail.com
Sihteeri Pauli Turkia, 040-5881915, pauli.turkia@gmail.com
Talousvastaava Arja Ruokonen, 040-5580642, 
arja.tolmunen@gmail.com
Riia Bäckman
Juhani Heikkinen
Mikko Laine
Marita Nieminen
Pirjo Värri

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh. 040 7746111
Niinimäessä Pauli Turkia, puh. 040 5881915 
Tonttiasiamieheen voit ottaa yhteyttä, jos olet 
kiinnostunut joko myymään tai ostamaan tontin 
Niinimäen tai Teuroisten alueelta. Tonttiasiamiesten 
on tarkoitus saattaa kysyntä ja tarjonta kohtaamaan, 
itse kaupanteko on sitten kokonaan ostajan ja myy-
jän välinen asia.

Niinimäen kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet yhteystietoineen 2018:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2018 parittomien viikkojen maanantaisin:

•	 Teuroisten	kylätalo	klo	17.55-18.15
	 os.	Teuroistentie	261
•	 Niinimäki	Hyötis	klo	18.30-18.45
	 os.	Jänkhäntien	tiehaara
•	 Kukkomäki	klo	18.55-19.15
	 os.	Pärnäojantie	374

Käyttäkäämme kirjastoautoa!

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Niinimäen ja Teuroisten kyläläiset    
- osallistukaa tämän lehden tekoon!
Toivomme juttuja, valokuvia, ilmoituksia perhetapahtumista ja 
merkkipäivistä. Edellä mainitut sekä kylissä toimivien yhdistyksien 
tiedotteet ovat ilmaisia. 

MAKSULLLISET MAINOKSET Julkaisemme myös maksullisia il-
moituksia hintaan 1 euro/palstamillimetri. Pienin rivi-ilmoitus on 10 
pmm=10 euroa. Osta, myy, vuokraa, vaihda, mainosta yrityksesi 
palveluita. 

SEURAAVA NIINIMÄEN NURKKA ilmestyy keväällä 2019, aineistot 
Näkin Mirjalle huhtikuun 2019 loppuun mennessä sähköpostilla: 
mirja.nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa 
tekstit myös lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen jäse-
nelle, Teuroisissa Halsolan Pertille.

• AAmiAismAjoitus 
• tilAusruokAilut 
• kokoukset

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

Ilmoitusnurkka Uusia asukkaita

Riistapoikien hiRvipeijaiset 
la 3.11. alkaen klo 14.00 

metsästysmajalla. 

Jäsenet ja maanvuokraajat tervetuloa!

Niinimäen Kyläyhdistyksen puurojuhla
ke 12.12.2018 klo 18 Mikkelän tilalla 

Kyläyhdistys tarjoaa puuron ja kahvit.
Pikkupaketin voi ottaa mukaan.

Ilmoittautuminen 3.12. mennessä Maija Mikkelä 
p. 040 510 4143.

Ilmo Suurnäkki ja 
Päivikki Nurkka 
vuokrasivat hil-
jattain entisen 
Laakson talon.

Oivonojan Lankilan talossa asuvat Satu Kuusikunnas,  
Antti Ikävalko, Joona Kuusikunnas 11v ja Miro Ikävalko 3v.

Kukonojalle Kivikuusentien varteen ovat muuttaneet   
Julia Partanen ja Tino Koskiranta.

Teepuuöljyä sisältävä 
virkistävä parta-
vaahtogeeli
Tea Tree shave gel

Nyt
KyMPILLÄ 

IsÄLLe

Koria-KosKinen • oP:n talo • P. 05 322 0177 • www.PriimaParturit.fi
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Teepuuöljyä sisältävä 
virkistävä parta-
vaahtogeeli
Tea Tree shave gel

Syysterveiset Oivonojalta 22.10.2018. Kuva: Arja Anneli Ruokonen

Vahvana vaikuttimena oli pohjavesien voi-
makas lasku niin paikallisesti kuin laajem-
minkin. Alun perin tavoitteena oli saada 
kasaan kylältä 30 liittyjää jonka ajateltiin 
mahdollistavan vesijohdon kylälle vedon. 
Sama vaiva oli myös naapurikylissä ja kun 
tieto osuuskunnan perustamisesta levisi 
Niinimäen suunnalle niin liittymisestä 
kiinnostuneiden määrä kasvoi kuin pul-
lataikina. Rakennustyöt aloitettiin 2003 
kevään viimeisillä lumilla. Lopulta meillä 
oli 19.7.2003 125 vesiliittymää, ja putkea 
maassa paineellisena 60,km.

Elimäen kunta laati 2006 kesällä vesi-
huollon kehittämissuunnitelmaa. Palave-
rien jälkipuinneissa v.2000 rakennetun 
Hongiston vesiosuuskunnan puheenjoh-
taja Jari Marttila totesi allekirjoittaneelle” 
Eiköhän panna nämä osuuskunnat yhteen 
kun tuo viemäröinti asiakin kaatuu pääl-
le”. Niinhän siinä kävi että Hongiston vesi-
osuuskunta liitettiin Liiketoimintakaupalla 
2007 kesäkuun lopulla meidän osuuskun-
taan. Tehtiin tarvittavat hallinto järjestelyt. 
Liittyjä luku nousi 169:n. Tämän jälkeen 
aloitettiin Jätevesihankkeen suunnittelu 
alueelle, laajennettuna.

Jätevesi verkosto rakennettiin 2008 ai-
kana. Liittyjien luku nousi 270 kiinteis-
töön. Kustannusarvio verollisena lähes 3 

Vesiosuuskunnan 
kuulumisia
Elimäen Teuroisten seudun vesi-
osuuskunta perustettiin 17.12.2002 
Teuroisten kylätalolla pidetyssä 
kokouksessa. Täysiä toimintavuosia 
tuli 2017 loppuun mennessä 15 vuotta.

milj. euroa. Pankkilainaa Länsi – Kymen 
Op:stä 1 950 000 euroa. Osuuskunta on 
tätä kirjoitettaessa velaton. 

Osuuskunta kokousta 28.5.2018 vie-
tettiin 15 v. juhla kokouksen merkeissä.
Tilaisuudessa muistettiin kustakin Kyläyh-
teisöstä jo toiminnasta jo pääosin sivuun 
jääneitä Vesiosuuskunta viirein. Hongis-
tosta, Jari Marttila ja Mauno Puhakka. 
Niinimäestä, Reino Koivusaari ja Arja 
Ruokonen, Teuroisista, Asko Vertanen ja 
Heli Helmanen. Yhteistyötahoista viiri 
Reijo Pekalalle ja Esa Pulkille. Pitkän päi-
vätyön osuuskunnan hyväksi tehnyt Reino 
Paavola oli saanut iäisyyskutsun aiemmin, 
häntä muistamme kiitoksin. Lämmin kii-
tos Teille jokaiselle, jotka kyläyhteisöjem-
me jäseninä olitte mukana yhteisöllisessä 
hengessä työpanoksellanne mahdollista-
massa rakennushankkeiden toteutusta.

2008 viemäröinti hankkeessa talkootyö-
tä kirjattiin ylös: Jalkatyötä 1364, trakto-

rityötä 866, ja naisväen kahvituksia 262, 
tuntia. Edellä mainittu on väkevä osoitus 
yhteisöllisyyden voimasta.

Edellä oleva teksti on lyhennelmä vesiosuus-
kunnan 15 v. historiikista, tarkoitus on saa-
da koko historiikki Teuroinen.fi kotisivuille, 
vesiosuuskunta osioon.

Verkoston vuosihuollosta on sopimus R.A. 
Wickholm oy:n kanssa. Periaatteena on, 
että puolet verkosta käydään läpi vuosit-
tain, vuonna 2018 vuorossa on Niinimäen 
puoli. Huoltajilla on ollut vastoinkäymi-
siä, vapaa-ajan tapaturman takia. Kaikkiin 
huollettaviin pumppaamoihin vaihdetaan 
haponkestävät nostoketjut, mikä edellyttää 
toisen henkilön paikalla oloa, varmistusta. 
Huoltokäynnistä lappu kiinteistön posti-
laatikkoon ja merkintä ohjauskeskukseen, 
on ehto maksu suoritukselle.

Etäluettavista vesimittareista on selvitys-
työ menoillaan Kouvolan vesiosuuskunnat 
ry:llä.

Osuuskunta on tehnyt sopimuksen 
Teuroisten Kyläyhdistys ry:n kanssa varas-
tokontin sijoittamisesta Kylätalon tontille.

Vesihuolto palveluiden hinta kiista 
Kunnallisten laitosten toimituksista osuus-
kunnille on Eduskunnan oikeusasiamiehen 
tutkittavana. Monet kunnalliset laitokset 
toimivat kuin valtio valtiossa. Välittämät-
tä lainsäätäjän ilmaisemasta tahdosta. On 
oikein malliesimerkki ”Hyvä veli” -yhteis-
työstä eri toimijoiden kesken. Valitukses-
sa mukana Kouvola, Kotka alueelta 30 
osuuskuntaa ja Pori – Parikkala akselilta 
12 osuuskuntaa. Hinnoitteluhan tulisi pe-
rustua osapuolten väliseen sopimukseen ja 
Aiheuttamis / Kustannusvastaavuus laskel-
miin.

Muistetaan suojata pumppaamot, lunta ja 
rapsakoita pakkasia odotellessa.
Terveisin Pertti

Vuosikokouksessa muistamisen kohteeksi joutuneet, vasemmalta Asko Vertanen, Heli Helmanen, 
Arja Ruokonen, Reino Koivusaari ja Mauno Puhakka. Kuvasta puuttuu Reijo Pekala, Jari 
Marttila ja Esa Pulkki
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TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
HALLITUS 2018

Monenlaista tietoa ja ajankohtaista 
asiaa teuroinen.fi

Pertti Halsola, pj. pertti.halsola@pp.inet.fi, 040 77 46 111
Timo Jansson, varapj. timojansson@suomi24.fi, 045 8527 292
Heli Räikkönen, sihteeri, rahastonhoitaja, 
heli.raikkonen@outlook.com, 050 3802 745 
Kalle Turkia
Jukka Tallgren
Heli Helmanen
Varalla: Tapio Perttola

Niinimäen kyläyhdistys ja Teuroisten martat osallistui-
vat elokuussa Aleksanteri II:n aikaan –kansanooppe-
ran kahvituksiin. 

Oopperan käsikirjoitus ja sävellystyö oli Jouni Sjöblomin kä-
sialaa. Kuvan kyökkipiikoina Arja Anneli Ruokonen ja Päivi 
Suikkanen sekä kuvanottajana oopperan kahvituksissa ahke-
rana toiminut Marita Nieminen.

Toimintapäivä Kylätalolla
Teuroisten Martat järjestivät toimintapäivän Kylätalolla 
lauantaina 20.10.2018.  

Martat valmistivat nuorten kanssa saippuaa lipeästä, rypsiöljystä  
ja kookosrasvasta. Saippuan teko sujui hyvin, vaikka valmistus 
onkin gramman tarkkaa puuhaa. 

Opettelimme myöskin makrame-solmeilua. Solmeilu harjoituk-
sina ystävännauha ja makrame ovikoriste. 

Nuoret kokkailivat myös keittiön puolella. Keittiössä valmistui 
suolaista ja makeaa pikkupurtavaa, sekä kahta erilaista dippi-
kastiketta. Mukava toimintapäivä syysloman alkuun.

Teuroisten Martat, Jasmin Baarman


