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Kyläkirja, 
se toteutui! Sami Perttola

Toisinaan järjestettiin Niinimäen ja Teu-
roisten koulujen yhteinen vanhempainilta. 
Näissähän piti olla jotain kultturellia oh-
jelmaa. Näinpä ekaluokkalaiset Elina Mik-
kelä ja Satu Ojala, sekä tokaluokkalaiset 
Vesa Koivusaari ja Sami Perttola joutuivat 
sinne esiintymään kvartettina. Kappale 
oli sinänsä herkkä ja kaunis Aleksis Kiven 
Oravan laulu. 
Tietenkin harjoittelimme esiintymistä pit-
kään ja loputtomasti. Hetki koitti, pienet 
koululaiset marssivat kateederille satapäi-
sen yleisön eteen. Hienosti sujuu, juuri 
kuten on harjoiteltu. Kunnes koittaa kol-
mannen säkeistön alku ja kaikille neljälle 
täydellinen black-out: miten se laulu tästä 
jatkuu! Opettaja Marjatta istuu yleisön 
joukossa jossain kolmannessa rivissä ja aut-
taa: ”Miikää..”. Jo palautuu mieleen ”Mikä 

elo onnellinen keinuvassa kehtolinnas!...” 
ja laulamme kappaleen loppuun. Oli se 
karmaiseva kokemus: ylipäänsä joutua 
esiintymään ja sitten vielä tuo unohdus. 
Syyskuussa 2017 metsästysseura Elimä-
en Riistapojat vietti 40 -vuotisjuhliaan 
nyt kylätaloksi muuttuneella Teuroisten 
koululla. Juhlien aikana tajusin istuvani 
kolmen metrin päässä tuosta kateederista, 
missä tuo karmea unohdus sattui 43 vuot-
ta sitten. Kävin Veskulta kysymässä, että 
muistaako hänkin. Muisti, ja trauma oli 
yhteinen. Kerroin muulle pöytäseurueelle 
mitä silloin 43 vuotta sitten tapahtui. Ves-
kun vaimo Heli ehdotti, että tehän voisitte 
käydä laulamassa kappaleen nyt uudestaan. 
Salmisen Liisa innostui ja lupasi tulla säes-
tämään haitarillaan. Emme laulaneet. 

Perinteinen Kuntokierros
Niinimäen kuntoradalla 
perjantaina 25.5. 
klo 18 alkaen

Tervetuloa!

Tarjolla keväisen lenkkeilyn 
lisäksi jäätelöä, mehua, kahvia, 
pullaa ja makkaraa.

Samalla jaamme 
kuntovihkoarvonnan  
palkinnot voittajille.

Tarmo-osasto

Toimintatoiveita kartoitettiin kyläyh-
distystä perustettaessa. Kyläkirja tuli jo 
silloin toiveissa esille, mutta nyt se on 
melkein parin vuoden työstön jälkeen 
saatu aikaiseksi. Wanhoja ja uudempia 
kuvia on runsaasti ollut valittavissa.  
Vanhempien kertomia, omia lapsuus- 
ja uudempia muisteloita on paperille 
pantu, yhdistysten ja koulun historiik-
kejä työstetty. Kiitokset kaikille monin 
tavoin mukana olleille.
Niinimäen kyläkirja on vielä Niinimä-
en Nurkan ilmestyessä viime vaiheissa, 
mutta julkistamispäivä on päätetty pi-
tää lauantaina heinäkuun 21 päivä klo 
14.00 Riistapoikien metsästysmajalla. 
Nyt on lähes kahdestoista hetki tilata 
tämä kyläkirja. Uutta painosta tuskin 
heti, jos koskaan otetaan, ja hinta aina-
kin on sitten painosmäärän mukainen, 
suolainen.

Vanhempainilta  

Lisää tarinoita pian ilmestyvässä Kyläkirjassa
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Tarkoitus oli kirjoittaa kevään ihanuudesta mutta niin 
kuin mattimyöhäiselle usein käy alkoikin kesä. Ja mikäs 
siinä, lupaavalta näyttää. Lämpöä on mukavasti ja luonto 
vihertää.

Kylän kynäilijät ovat tehneet kovan urakan ja kyläkirja 
on kohtsillään valmistumassa. Aiheesta virallisempaa faktaa 
toisaalla lehdessä. Hienoa että kylän historia ja lukuisat 
tarinat saatiin talteen ja vieläpä kansien väliin.

Kyläläisille on suunnitteilla uutta liikunta-aktiviteettia 
frisbee-golffin muodossa. Rata sijoittuu kuntoradan lähi-
piiriin. Suunnittelu alkaa näillä näppäimillä ja kuten tie-
detään hyvin suunniteltu on vähintäänkin puoliksi tehty. 
Radan teossa tarvitaan taas innokkaita talkoolaisia mutta 
kyläläiset tuntien se ei ole ongelma.

Lähestyttiinpä taas allekirjoittanutta sillä 
asialla, että lehdessä on tilaa tuhlattavak-
si. Kun Keskiäkäisellä äijällä on reippaasti 
klappia korvien välissä, niin eipä sitä tar-
vinnut enempää yllyttää nakkisormien 
virittämiseen. Puuttui vain aihe, mutta 
silloin tuli mieleeni vanha sanonta:”Jos 
et tiedä mistä puhua, niin puhu säästä.” 
Muutamia vuosia sitten olisin karttanut ai-
hetta sillä sitä toi aikoinaan Kymenlaakson 
radiossa  innokkaasti esiin eräs toimitta-
ja. Niin innokkaasti, että radioni vaikeni 
nopeasti heti kun kuulin hänen kommen-
toivan säätä. Joskus jopa lievää väkivaltaa 
käyttäin, sillä olin oppinut että vuorossa 
oli minuuttien mittainen ylisanojen heh-
kuttama kommentointi sään  ollessa hyvä. 
Huonolla säällä taas kommentointi oli 
yhtä pitkää juputusta kelin kurjuudesta. 
Onneksi nykyään meistä jompikumpi on 
rauhoittunut mutta en tiedä johtuneeko se 
sitä että toisella on parempi lääkitys.

Eli aiheena on sää. Ei länsisuomalaisten 
versio yksikön toisesta persoonasta vaan 
ilmiö. Ilmiö jonka takana on aurinko, 
maan kallistuskulma ja pyörimisliike, kuu 
sekä lukematon määrä pienempiä tekijöi-
tä. Joiden yhteistuloksena on kaoottinen 
soppa jonka luotettava ennustaminen pa-
ria päivää pidemmälle on sangen hankalaa. 
Joskus sääilmiöt yllättävät jopa kokeneet 
meteorologitkin kuten kävi viimeeksi Asta-
myrskyn kohdalla jolloin myrsky kehittyi 
muutamassa tunnissa paljon ennustettua 

Kesäistä ohjelmaa on luvassa mm. Martanpäivänä Järvenmäki 
tapahtuman tiimoilta. Tulevaisuuttahan on vaikea ennustaa mut-
ta siihenkin löytyy vaikutusmahdollisuus.

Jos mielessänne pyörii ideoita ja toiveita kylän kehittämiseen 
niin eikun yhteydenottoa. Edelliset kyläsuunnitelmat on viety 
suuriltaosin läpi ja toteutettu. 

Josta kiitokset ja rispektit kyläaktiiveille 
toivoo puh.joht.

Hyvää kesänjatkoa!
Puheenjohtaja Seppo Suikkanen

Joutavia jorinoita – Sää
suuremmaksi. Mutta periaatteessa aurin-
ko lämmittää maata jolloin lämmin ilma 
nousee ylös ja kylmä virtaa tilalle. Samasta 
syystä syntyvät nuo merivirrat, jotka siir-
tävät tehokkaasti lämpöä. Ilman Golfvir-
taa täälläkin talvet olisivat kuin Siperiassa. 
Maapallon kallistuskulma antaa meille 
vuodenajat, joista on menossa kevät. No, 
huhtikuun alussa ei siltä tuntunut kun 
pian pääsiäisen jälkeen tuli lunta sen ver-
ran että jämähdin autolla kotitielle muo-
dostuneeseen kinokseen. Mutta pian alkoi 
lämmin viikko ja lumi sai kyytiä.

Tällaisia keväitä on ollut aiemminkin. 
Esimerkiksi löysin isäukon muistiinpanoja 
puolen vuosisadan takaa keväältä 1966, 
jolloin lunta oli maassa vielä vappuna. 
Onneksi tämä talvi ei alkanut jo pyhäin-
miestenpäivänä kuten se silloin alkoi, vaan 
alkutalvi oli sangen vähäluminen. Kunnon 
pakkaset tulivat vasta hiihtolomaviikolla, 
maaliskuun loppupuolella oli jo lauhaa ja 
huhtikuun alun lumisateen jälkeen alkoi 
lumien lähtö. Eli onneksi vappu oli lume-
ton. Kuten toivon mukaan myös tuleva 
juhannus.

Ja sitten lopuksi keskiäkäinen sääennus-
te kesäksi: Aurinko paistaa liikaa tai liian 
vähän. Sadetta tulee runsaasti tai kuivuus 
piinaa. Helteet voivat kiusata tai sitten 
halla. Parhaat lomailmat ovat silloin kun 
et pysty niitä hyödyntämään. Ja talvi tulee 
ennenkuin ehdit huomatakaan.
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Herra Harakka, uusavuton kai,
puolisoksi rouvan uusavuttoman sai.
Päättivät yhdessä he rakentaa pesää, 
valmiiksi aikoivat sen jo ennen kesää.

Alkoi armoton kuljetus kohti kuusta, 
tontti varattu oli näet pihapuusta.
Olivat rakennuspuut pitkiä, totta kai, 
niitä yhden vain nokkaansa kerralla sai.

Kesti valmistusprojekti viikon, vähän toista, 
se totuutta sitä ei kuitenkaan poista, 
että lopputulos oli kuin harakan pesä
ja alussa oli jo kaunis kesä.

Piti pesä yhdessä kolmea pientä puuta
ja kiikkui lähellä maata, sekä kissan suuta.
Oli piirustukset luettu huonosti kai 
ja lujuuslaskelmatkin olivat ihan hui hai.

Näin käy kun uusavuttomat ryhtyvät hommiin,
hyvä aikomus menee kuitenkin pommiin.
Mutta jos pesästä, tästäkin, lapset selviävät maailmalle,
niin puheistani, näistä, vedän kyllä suuta soukemmalle
ja onnittelut annan Herra Harakalle, uusavuttomalle.

Hyvää kesän odotusta.
Pirkko 

Minä luotan ihmisen ihmeeseen
iloon, valoon ja rakkauteen.
Siihen, että elämä kantaa
ja Luoja siunauksensa antaa.

Nyt viereesi istun kuunnellen,
tätä elämää korvin herkin.
Kevät saapui taas luoksemme ihmeineen, 
antoi luontoon kasvun merkin.

Tuo kevät ja nuoruus ja hulluus,
niistä irti mä päästäisi en.
Sillä silloin kevätaurinko
ihan aukaisee sydämen.

Vaikka voima kuuluu nuoruuteen, 
sen viisauden vanhuus tuo.
Minä huomisen ihmeistä tiedä en,
ne silti vastaan otan, kiittäen.

Irene Mikkola

Uusavuttomat 
harakat

Kevään 
ihmeitä

Muistoja kuutostien 
rakentamisen ajoilta

Hei! 
Olen Milla Raunio, Niinimäen kyläkummi ja en-
simmäisen kauden Kouvolan kaupunginvaltuutettu 
sekä maakuntavaltuutettu. Syntyperäisenä Kouvola-
laisena arvostan alueen monimuotoisuutta ja luon-
nonläheisyyttä. Kävin välissä opiskelemassa pää-
kaupunkiseudulla biotekniikan insinööriksi, mutta 
palasin takaisin paikkakunnalle melko pian valmis-
tumiseni jälkeen. Työhistoriani sisältää muun mu-
assa kymmenisen vuotta yrittäjyyttä, joista valtaosa 
Kouvolassa, sekä myös etätyöskentelyä pk-seudulle 
kotitoimistosta käsin. Elämä on kuljettanut minua 
useisiin eri haasteisiin, mutta kotipaikkani on aina 
Kouvola. Nykyisin työskentelen kouvolalaisen KSS 
Energian palveluksessa yritysmyynnin myyntipääl-
likkönä. 

Arvostan kovasti kaupunkimme kaunista luontoa 
- vapaa-ajalla minut saattaakin löytää luontopolulta 
lenkkeilemästä. Laitoin merkille, että Niinimäessä 
on aktiivinen kyläyhteisö. Hienoa yhteisöllisyyttä, 
sillä yhteen hiileen puhaltamalla saadaan upeita asi-
oita aikaan! Tulen kesällä Martanpäivänä käymään 
Niinimäellä. On kunnia päästä tutustumaan teihin 
paremmin! Ihanaa ja aurinkoista kesää kaikille! 

Nähdään! 

Milla Raunio
Luottamustoimet:
Kouvolan kaupungin-
valtuutettu
Maakuntavaltuutettu
Kouvolan kaupungin 
tarkastuslautakunnan jäsen
Kouvola Teatterin hallituksen 
varapuheenjohtaja

Pirkko Paavola

Valtatie 6:n  rakentamisen 
aikaan asuin Vähä-Moision 
kylässä.  Tien rakentamisen 
ajalta minulla on muistiku-
va siitä kun pääsin ensim-
mäisen kerran autolla kul-
kemaan kuutostietä pitkin.  

Oli kesäpäivä 1950 lu-
vun lopulla, meillä kotona 
oli lehmä sairastunut ja piti 
kutsua eläinlääkäri. Eläin-
lääkäri Hammerman tuli, 
häntä kyyditsi taksillaan 
Helkalan Tenho, Tenssuksi 
sanottiin.  Lehmä tutkittiin 

Runonurkka

Eläinlääkintää

ja sille määrättiin lääkkeitä. Minun piti niitä lähteä apteekista hakemaan.  Kirkonkylässä 
oli lähin apteekki. Kun eläinlääkäri oli menossa takaisin kirkolle, niin minut otettiin 
asian jouduttamiseksi taksiin mukaan. Tenssu istutti minut etupenkille ja eläinlääkäri 
meni takapenkille ja näin lähdettiin ja mentiin kuutostietä pitkin. Tie oli vielä päällys-
tämättä, joten kivet vaan sinkoilivat kun vauhti oli niin kovaa. Välillä kuljettaja kysyi, 
että pelottaako tyttöä?  Ei tietenkään minua pelottanut vaikka autoissa ei siihen aikaan 
ollut vielä turvavöitäkään.  

Kirkolle päästyäni kävin apteekissa ja palasin Vanhantien kautta kotiin, lehmä sai 
lääkkeet ja parani ja minä sain ensimmäisen automatkani kuutostiellä. 



4

Kuluneen vuoden toimintasuunnitel-
ma meni uusiksi kuntorataa runnelleen 
myrskyn takia ja pääpaino siirtyi tuhojen 
korjaamiseen. Edellisten korjaustöiden 
hintalappu tuoreena mielessä otettiin yh-
teyttä kaupungin liikuntatoimeen avun 
saamiseksi. Työnjako onnistuikin, Tarmon 
varastosta löytyi kaapelia ja pylväitä, kau-
pungin puolesta luvattiin valaisimet ja säh-
kömiehet työmaalle. Sateinen syksy hidasti 
korjaustöitä, urheiluseuran toimesta radan 
pohja korjattiin ja märimpiin paikkoihin 
laitettiin uusia ojarumpuja. Myrskykorja-
ukset työllistivät sähkömiehiä siinä määrin 
että vasta tammikuulla KSS:n työporukka 
ehti virittämään valaistuksen valmiiksi. Tu-
hoalueen korjauksen lisäksi uusittiin radan 
varrelta muutamia kuntotarkastuksessa 
heikoiksi havaittuja pylväitä.

Hiihtokausi oli jo totuttuun tapaan rik-
konainen. Valaistu latu oli hiihtokunnossa 
jouluna ja pääsiäisenä ja vaihtelevasti siinä 
välillä. Jatkossa latujen kunnosta pyritään 
tiedottamaan latutilanne.fi-palvelussa niin 
pururadan kuin Korian yhdysladun osal-
ta. Palveluun voivat kaikki käyttäjät lait-
taa kommentteja laduista ja mahdollisesti 
korjattavista paikoista. Laturetken järjestä-
minen on toistaiseksi tauolla, syksyllä kau-
pungin liikuntakalenteriin merkityt päivät 
ovat aiheuttaneet enemmän peruutuksia 
kuin onnistuneita tapahtumia. Kuluneena 
talvena yhdyslatu oli parhaimmassa kun-
nossa maaliskuun lopussa.

Frisbeegolfradan suunnittelu jäi mui-
den töiden jalkoihin mutta jotain saatiin 
aikaiseksi. Maanomistajilta saatiin positii-
vista viestiä ja ensimmäistä väylää varten 
maisemoitiin syksyllä sorakuopan rinteitä. 
Radan rakentamista varten on perustettu 
toimikunta, johon mahtuu lisää jäseniä, 
yhteydenotot allekirjoittaneelle. Useam-
man radan suunnitellut Timo Pukkila on 
luvannut tulla maastokäynnille katsasta-
maan tilanteen. Tarmo-osaston perusta-
misesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 
vuotta joten tavoitteena on että juhlavuon-
na pääsemme kiertämään valmista rataa. 

pakkala.jarmo@gmail.com

Elimäen Museonäyttämöllä esitetään Aleksanteri II:n 
aikaan kansanooppera kesällä 2018.

Odotamme runsasta yleisöä näytöksiin, joita esitetään 10.8 
– 26.8 välisenä aikana. Näytöksiä on tusinan verran. Ne 
ajoittuvat  tiistai, torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai 
näytöksiin.
Talkoojoukkoa tarvitaan väliaikakahvitukseen.
Olemme päättäneet hoitaa väliaikakahvituksen Elimäkeläis-
ten järjestöjen kanssa yhteistyössä. Elimäen Nuorisoseura  
huolehtii etukäteisjärjestelyistä ja hankinnoista.
Järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa.
Nyt etsimme meidän Niinimäen kyläyhdistyksen talkoopo-
rukkaan henkilöitä, jotka voivat olla mukana talkoovuoroissa.  
Talkoilusta muodostuva voitto jaetaan tehtyjen työvuorojen 
mukaan niille yhdistyksille joiden edustajana  toimii. Minimi 

Tarmon vuosi

Elokuinen myrsky laittoi Tarmon toiminta-
suunnitelman uusiksi.

Frisbeegolfia pääset kokeilemaan kuntokierroksella 25.5. Kuva viime keväältä.

talkooväki näytöstä kohti on 8 henkilöä ja se voi koostua useam-
man järjestön edustajista.
Kutsu koskee kaikkia Niinimäen, Palokorven ja Hevossuon alueella 
asuvia.  Kyläyhdistykseen kuuluvat kaikki asukkaat.
Tule mukaan iloiseen joukkoon. Talkoovuoro kestää koko näytök-
sen ajan, joten voit kuulla myös oopperan musiikin ja olla osallise-
na tärkeässä taustatyössä.
Saadut tulot ovat Kyläyhdistyksen varainhankintaa, joilla mahdol-
listetaan mm. Niinimäen Nurkka lehden ilmestyminen.

Yhteyshenkilöt  Pirjo Värri p. 0405122606  ja  
Marita Nieminen p. 0407017447
Lisätietoja esityksestä www.kansanooppera.fi

Kutsu iloiseen talkooporukkaan Tule 
mukaan!
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Uusia asukkaita Hevossuolle

Lehden haastattelutiimi vieraili Hevossuolla Savo-
laisen perheen ja Näkin Soilen pihapiirissä. Sariin 
hevoskuume iski ala-asteikäisenä, eikä ole helpot-
tanut, vaan jatkuu ainakin toistaiseksi. Perheellä 
on ollut eläimiä akvaarion pikkukaloista hevosiin 
ja paljon siltä väliltäkin. Nykyään hevosaitaukses-
sa käyskentelevät ponit Lilli ja Roosa. Roosa on 
kahdeksan-vuotias ja Teuroisista kotoisin (Nurkan 
levikkialueelta siis). Kuusi-vuotias Lilli on kotoi-
sin Karjalohjalta. Lillin ja Roosan harrastuksiin 
kuuluu pihapiirin tarkkailu, tarhailu, syöminen 
ja satunnaiset kävelyt. Sosiaalisina yksilöinä irtoaa 
ohikulkijallekin joskus hörähdys tervehdykseksi.  
Ponityttöset arvostavat säännöllistä ruokailuaikaa 
ja pitävät hoitohenkilökunnan vilkkaassa liikkees-
sä – varsinkin talvella, kun lämmintä vettäkin tar-
vitaan.
Ponien lisäksi Savolainen/Näkki perheessä on kol-
me koiraa; Otto, Bella ja Elsa. Varsinkin Bellan 
bassohaukunta pitää asiattomat kulkijat vähän 
kauempana. Kanoja on kolme; Olga, Hilma ja 
Tilda – viime kesänä vielä komea musta kukkokin 
tepasteli kanatarhassa. Cara-chincillakin mahtuu 
joukkoon ja kaksi kissaa; Miisu ja Helka  – kul-
makunnalla asuu muuten niin paljon kissoja, että 
hiiret alkavat kohta olla uhanalaisia yksilöitä. Kis-
sojen ja koirien yhteiselo sujuu hyvin – tosin kis-
sojen ruokailu tapahtuu siinä korkeudessa, mihin 
koirien kuonot eivät ylety.
Rakkaudesta lajiin – toteaa Sari tarkoittaen ehkä 
muitakin lajeja kuin vain hevosia.

Jenni Salmenhaara ja Ville Näkki 
Ville muutti Näkin tilan isännäksi 2013 vuoden 
alussa tehdyn sukupolven vaihdoksen yhteydessä.

Rakkaudesta lajiin
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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 syksyllä 2018, aineistot 
Näkin Mirjalle syyskuun 2018 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

p.020 7959750

UNELMAVÄVY
Autohuolto, Päästömittaukset

Bensa, Diesel ja OBD
Rengastyöt, Ruostekorjaukset

Tmi Teuvo Suominen, Ropsulantie 268, p. 040 5191073

NIINIMÄEN KYLÄKIRJAN 
JULKAISUJUHLA

21.7.2018 klo 14
Metsästysmajalla 
Kukonojantie 117

TERVETULOA!

Kymenlaakson Sähkö Oy 
tukee tapahtuman järjestämistä
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Vesiosuuskunnan kuulumisia

Teuroisten Marttojen Patalappu tempaus Kylätalolla 03.05.2018 Martat jakoivat halukkaille patalappuja 
ja ompelivat samalla kestokasseja tulevaa tapahtumaa varten.

Mennyt talvi on ollut meidän suoma-
laisten totutun elämän menon kannalta 
mieluinen. Vaikka alkutalvi oli lauha ja 
loskainen, luntakin on tullut ja pakkasia 
on talven mittaan ollut ihan kohtuullisesti.

Vesirintamalla ei mitään katastrofaalista 
ole tapahtunut. Erään osuuskunnan ver-
kostosta löytyi epäilyttävän korkeita pesä-
keluku määriä, he selvisivät pälkähästä ver-
kostoa huuhtelemalla. Meillä Teuroisten 
vesiosuuskunnassa oli täysi lähtövalmius 
lähteä desifioimaan verkostoa, tehtävästä 
vastuun ottaneena tahona. Kuivaharjoit-
telua suoritettiin. Tarkoitus on asentaa 
desifiointipisteisiin sellaiset pistoliittimet 
joilla laitteisto voidaan kytkeä joko pulssi 
vesimittarin suoraan ohjaukseen tai sitten 
LabkoNet laitteiston kautta analogiseen 
ohjaukseen. Tarkoittaa sitä että veden ku-
lutustieto ohjaa suoraan kloorin syöttöä 
verkostoon.

Meillä sattui Alppiruusun paineen korotus 
asemalla tilanne jossa mennessämme kat-
somaan mistä johtuu epänormaalit luke-
mat kaukovalvonnassa. Niin kannen avat-
tuamme todettiin aseman olevan täynnä 
vettä. Sähköt päällä, merkkivalot kiiluivat 

veden läpi. Asemassa on alun perin ollut 
uppopumppu jonka piti hoitaa veden pois-
to.  Näin ei kuitenkaan tapahtunut kun 
käynnistys vipan johto oli hakeutunut 
erään pultin pään ja putken väliin estäen 
pumpun käynnistyksen. 

Vahinkoakin tuli sähkölaitteille, joudum-
me lähestymään asian tiimoilta vakuutus-
yhtiötä.

Osuuskunnalla on molemmissa paineen 
korotusasemissa hälytys vuoden valvon-
nasta. Järjestelmä antaa hälytyksen mikäli 
kulutus ylittää hälytysrajan klo. 4 aikaan 
yöllä. Lähimenneisyydessä kaukovalvonta 
näytti sekä yöllä että päivällä yli 2 m3 tun-
tikulutusta. Laitettiin tekstiviesti kyseiselle 
alueelle, mihin vettä menee ? Välittömästi 
eräs kiinteistön omistaja ilmoitti että heillä 
täytetään uima – allasta.

Veden hintakiista määräävän markkina- 
aseman väärinkäytöstä on edelleen Mark-
kinaoikeuden käsittelyssä. Päätöstä sieltä 
on lupailtu kevään kuluessa.

Viimeiset liittymä lainat Arja laittoi mak-
suun vuoden vaihteen seutuvilla, muuta-

mista vielä suorituksia odotetaan. Osuus-
kunnan jätevesijärjestelmän maksuun Län-
si-Kymen Op:stä ottama 1 950 000 € laina 
on loppuun maksettu pankille.

Osuuskunnallemme tuli 15 toiminnan 
vuotta täyteen vuoden vaihteessa, siitä 
tuonnempana.

Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Pertti Halsola pj.

ELIMÄEN TEUROISTEN SEUDUN 
VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 

järjestetään ma 28.5.2018 klo 18 
alkaen Teuroisten Kylätalolla. 
Kokouskahvit klo 17 –

Tilaisuus on vesiosuuskunnan 15 v. 
juhlakokous
Ohjelmassa on kokousasioiden lisäksi:
- 15 v. Historiikki
-  Muistamiset

Tervetuloa !

Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta
Hallitus
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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

Kevät on saavuttanut meidät ja luonto 
viheriöi. Talvesta saimme nauttia useam-
man vuoden jälkeen. Hiihtokelitkin olivat 
mainiot.

Me martat olemme ahkerasti kokoon-
tuneet marttailtoihin ja osallistuneet erilai-
siin tapahtumiin. Vuosi alkoi perinteisesti 
kokoontumalla Raili Kultasen kotiin su-
kankudin mukana. Ja samalla  kahvikupin 
äärellä suunnittelimme kuluvan vuoden 
toimintaa.

Vuosikokouksessa muistimme pitkään 
toimineita marttoja vuosimerkein ja ruu-
suilla.

Kevään korvalla meidän oma marttam-
me Pirjo Värri kertoi puutarhan kasvien ke-
väthoidosta. Pensaiden ja puiden valinnasta 
pihapiiriin. Puutarhaan liittyviä asioita on 
paljon, joten yhden illan aikana yksityiskoh-
tiin ei ollut tarkoitus paneutua. Saimme hy-
viä vinkkejä puutarhan hoidosta.

Maaliskuussa vierailimme Heli Helma-
sen, Helisevä työpajassa. Hän kertoi työs-
tänsä, harrastuksestansa ja näytti meille 
broderausta tietokoneohjatulla koneellansa.

Laulun ja soiton merkeissä vietimme 
marttailtaa Liisa ja Aimo Salmisen kotona. 
Esitimme laulutoiveita ja kyllä laulu raikui. 
Musiikki ja laulu antavat meille paljon.

Orimattilan Hellimöön teimme retken 
itseämme helliäksemme. Naurujoogasta 
saimme pintaraapaisun, mitä se oikein on. 
Nautimme runsaan ja hyvän salaattilou-
naan. Lopuksi kätemme saivat lämpimän 
parafiinihoidon. Pehmein, lämpöisin käsin 
matkasimme kotiin. 

Kevään aikana ympäri Suomen maata 
martat virkkasivat, neuloivat, ompelivat, 
kuka milläkin tekotavalla patalappuja. 
Me saimme reilut 100 patalappua ja-
koon. Tapahtuman järjestimme Kylätalol-
la torstaina 3.5. kello 15-20.00  välisenä 
aikana.Tämä tempaus sisälsi lähes kaikki 
marttatyöhön liittyvät elementit; kotityö, 
kädentaidot, opitaan uutta, luovaa, haus-
kaa, innostavaa ja hyödynnettiin kaikkea 
vanhaa varastoistamme. Odotimme run-
sasta kävijämäärää kahvin ja tarjoittavien 
kanssa. Kuka vain olisi voinut hakea pata-
lapun itselleen tai ystävälleen.Tilaisuus oli 
avoin kaikille. Kahvikupin ääressä käytiin 
keskustelua, mitä mistäkin. Sosiaalinen 
kanssakäyminen tämän päivän maailmassa 
on erittäin tärkeä asia. Ei kenenkään sovi 
jäädä yksin neljän seinän sisälle pohtimaan 
asioita. Porukassa kaikki tuntuu helpo-
malle. Aina voi tulla mukaan tapahtumiin 

Elämä on parasta itse tehtynä

ja marttailtoihin. Ei tarvitse olla martta.
Martoille on yhteisöllisyys tärkeä asia ja 
sen eteen tehdään paljon työtä, niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

Ompelemme kestokasseja jakoon. 
Omista varastoista löytyy vanhaa ja uutta 
kangasta sekä lisäksi olemme saaneet lah-
joituksena kangasta kassien ompelemiseen.
Iso pino erilaisia kasseja on valmistunut 
yhdessä tehden ja kotityönä.

Menemme jakamaan kasseja torstaina 
24.5. klo 14-18. Korian K-kaupan edus-
talle. Teuroisten martat ovat haastaneet 
Kymenlaakson marttayhdistykset kesto-
kassien jakoon ja ompeluun.

Tarkoituksena on saada ihmiset vähen-
tämään muovikassien käyttöä. Meidän 
kaikkien tulisi kaikin mahdollisin tavoin 
päästä eroon muovin käytöstä. Pakkaustar-
vikkeissa käytetään paljon muovia.

Jälkipolvilla on todellinen haaste selviy-
tyä jätteistä.

Martat lähtevät kesäretkelle Taidekes-
kus Salmelaan keskiviikkona 11.7.klo 14 

Marttojen vuosikokus Teuroisten Kylätalolla 15.02.2018

Kylätalolta. Aikaa on varattu käydä eri 
taiteilijoiden näyttelyissä. Ruokailemme 
Kesäheinä-ravintolassa ja Waltteri Torikan 
puistokonsertti alkaa klo 19. Konsertille 
on toivottu aurinkoinen ilta. Lippuja on 
varattu 20 kappaletta. Linja-autokuljetus 
järjestetty. Varauksia vastaanottaa Seija 
Ampuja, puh. 050 3403 530.

Elokuussa osallistumme Kansanoop-
peran esitysten kahvituksiin eri näytösten 
aikana. Tämä tapahtuma kaikkine töineen 
on elimäkeläisille näytönpaikka. 

Syyskuussa 10.-16.9. on koko maata kä-
sittävä marttailuviikko. Meidän yhdistyk-
sen suunnitelmissa on yhdessä Takamaan 
marttojen kanssa ruokakurssi, Arkiruoka 
on järkiruokaa.

Marttojen toiminta on monipuolista. 
Teemme yhteistyötä eri yhdistysten, jär-
jestöjen sekä yksityisten ihmisten kanssa.

Olet tervetullut joukkoomme!

Aurinkoista ja hyvää kesää !
Eira martoista


