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Julkaisija: NIINIMÄEN KYLÄYHDISTYS

Tarmo-osasto 70 vuotta
Tarmo-osasto perustettiin 2.2.1949. Kuntoradan rakentamisen 
yhteydessä toiminta siirtyi Niinimäkeen.
Osasto juhlii 70-vuotista taivaltaan liikunnan merkeissä kunto-
kierroksella tiistaina 21.5. klo 18 alkaen.
Timo Pukkila tulee perehdyttämään kyläläisiä frisbeegolfin saloihin.
Jaamme samalla kuntovihkoarvonnan palkinnot voittajille. Tarjoilua.

Kyläyhdistyksen 
jäsenet osallistuivat 
kirkon paanukaton 
tervaustalkoisiin. Kelit 
suosivat ensimmäisiä 
talkoolaisia ja ruoka-
huolto toimi hyvin, jopa 
vappumunkit oli varattu 
vapaaehtoisten iloksi.

Kuntokierros

ti 21.5. 

klo 18 alkaen

Niinimäen kuntoradalla

Tervetuloa!

Frisbeegolfrata valmistui loppukesästä 2018. Radan yhdeksän väylää sijoittuvat 
vaihtelevaan, kaikenikäisille sopivaan maastoon.

Talkoilla tehty kuntorata 
otettiin käyttöön vuonna 1981.
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

Pakina

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Näinhän se taas talven selkä taittui ja ollaan vauhdilla 
menossa kohti kesää. Tätä kirjoittaessa arvuutellaan, 
alkavat peltotyöt jo ennen vappua. Ja varsinkin ihmetel-
lään, mistä nämä kaikki tien vierien roskat oikein taas 
tulivat…. 

Vuosikokous pidettiin ja samalla katseltiin kuvia men-
neiltä ajoilta Ilmo Suurnäkin kokoelmista – jokunen uusi 
tunnistuskin löytyi kuvien henkilöille.  Kyläyhdistyksen 
hallitus sai uusia voimia, ja sihteerikin löytyi.  Kylän 
yhteistä toimintaa on taas suunnitteilla; Tarmo-osaston 
toteuttamalla frisbee-radalla opastettua kierrosta, kesäistä 
tapahtumaa Järvenmäellä ja jonkinlaista retkeilyäkin, 
kunhan sopiva kohde löytyy – olisiko se kesäteatteria, 
luontoretkeilyä, soppailua, näiden yhdistelmää vai jotain 
ihan muuta. Tätä hallitus vielä pohtii ja ottaa mielellään 
ideoita vastaan.

Kinkeriperinne elää kylällä edelleen – kinkereillä on 
ihan mukavasti osallistujia. Kinkerikierros lähti Ruoko-
selta jatkamaan matkaa Hevossuon suuntaan. Tämäkin 
perinne on yksi kylien yhteisöllisyyden muoto. 

Tämän vuoden ensimmäiset vaalit olivat ja menivät – 
Kouvolasta valtakunnan päätöksentekoon lähtee kolme 
uutta edustajaa. Nyt sitten vaan odotellaan, miten maan 
hallitus järjestäytyy, ja mitä mahtaa tapahtua maku-sote 
–uudistukselle. Kouvola – Kotka tierahat olisivat kovasti 
tarpeen, kun tuo vaativampi terveydenhuolto suuntau-

tuu Kotkaan. KymiRingin osalta ollaankin ihan paalupaikalla 
– ehkäpä jo ensi kesänä pörähtää.

Kaupungin tasolla etsitään jälleen säästöjä – eletään toi-
vossa, että meidän lähipalvelumme pysyisivät ennallaan; 
kirjastoauto, jätekeräyspiste, Korialla ja kirkonkylällä kirjasto, 
terveysasema ym.  Kyläyhdistysten toiminta-avustuksista 
ja yksityistieavustuksista ei saisi leikata. Haja-asutusalueen 
yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys on loppujen lopuksi aika 
paljon siitä kiinni, mitä teemme itse – toiminta-avustuksella 
olemme maksaneet yhteisissä tapahtumissa käytetyn metsäs-
tysmajan vuokraa. 

Tänä keväänä on myös elimäkeläisten yhteisten perinteisten 
talkoiden aika.  Kirkon katon paanujen tervaus on ajankoh-
taista jälleen ja meidän kylälle on osoitettu kaksi talkoopäi-
vää. Näyttäisi siltä, että saadaan joukot liikekannalle ja oma 
osuutemme tehtyä tässä tärkeässä projektissa.

Lähdetäänpä ulos lintujen konserttia 
kuulemaan, pyöräteille tai purupolulle 
liikkumaan tai muuten vaan keväistä 
luontoa katselemaan.

puheenjohtaja
Seppo Suikkanen

Kun sitä on ikänsä asunut näillä kulmilla 
niin tulee otettua itsestäänselvyytenä tuo 
maakunnan läpi virtaava Kymijoki. Ainakin 
niin minä tein kunnes löysin harrastuksen, 
joka sai ajelemaan pitkin poikin maata ja 
siinä samalla tuli verrattua muiden paikka-
kuntien jokia tähän omaa jokeen. Vuosien 
mittaan retket ovat ulottuneet rannikkoa 
pitkin Virolahdelta Kalajoelle ja mielipi-
teenäni lausun ettei eteläisessä Suomessa 
ole Kymijoen voittanutta. Siis sellaista jo-
kea, joka laskee mereen maamme rajojen 
sisäpuolella. Ellei Vuoksi virtaisi rajan taa 
niin se olisi kyllä tämän sarjan voittaja. Ja 
tulva-aikoina Pohjanmaan joet näyttävät 
kyllä kelpo joilta mutta kuivina kesäaikoi-
na ne ovat aika huomaamattomia. Pienenä 
vinkkinä mainitsen että jos matkustat jul-
kisella kulkuneuvolla Pohjanmaalla niin ei 
kannata kanssamatkustajilta kysäistä että 
mikäs puro se tuossa oli. Voi tulla sangen 
kipakka vastaus tyyliin:”Ei soo mikää puro. 
Soon joki.” Vaikka virta on kuin Taasia tuol-
la Lapinjärven kulmilla. Herkkähipiäisiä 
nuo pohjanmaalaiset. 

Yksi Kymijoen hienous on joen maisemi-
en monipuolisuus. Sekä se, että vesi ei ole 

savenharmaata. Eikä enää yhtä kuohuvaa 
kuin olut, kuten joskus muinoin Kuusaan 
tehtaiden päästäessä ylimääräistä veteen. 
Paljon on parantunut mutta eivätpä teh-
taat ole vieläkään rakentaneet kalaportai-
ta patoin ohitse. Mutta sentään Kimolan 
kanavaa kunnostetaan huvikäyttöön sopi-
vammaksi. Asia mitä itse en katso pahalla 
silmällä.

Ja nyt on aika pohtia että miten tuossa 
muutaman kilometrin päässä virtaava Ky-
mijoki liittyy tähän kyläyhteisöön. No, 
tuossa talvella satuin Kymijoki-hakusanalla 
törmäämään termiin Valapaton tulva ja 
uteliaisuuttani tutustuin Pasi Pykälistön 
pro gradu-työhön. Minkä mukaan: ”Vielä 
vuonna 1495 Kymijoki tulvi talvitulvassa 
Korian Pärnäjoen kautta Elimäenjärveen, 
avaten uudelleen käyttöönsä muinaisia tul-
vaväyliään suurella Elimäen lakialla, joka on 
Kymijoen laajaa tulvakenttää.”

Ja toisena syynä oli sitten ajatus joka 
syttyi, pieni piru pienessä päässä, muinoin 
80-luvulla Alppiruusun valmistuttua: 

”Kymenlaakso – Suomen Egypti. Suisto-
maalla Kairo, yläjuoksulla pyramidit, val-
lassa muumiot”
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Sota-ajan muistoja lasten silmin
Kyläkirjan tarinat ovat herättäneet henkiin 
sota-ajan kokeneiden omia muistoja. Aika 
oli pelottavaa mutta uteliaille mielille myös 
hämmästelyn aihe.

Korian pommituksia pystyi seuraamaan 
kotipihalta. Välillä koneet kaartoivat ky-
lämme yltä niin matalalta, että lentäjän 
nahkapäähine erottui ohjaamosta. Tarkkai-
lutehtävään soveltui näköalapaikaksi jokin 
vähän korkeampi kohta. Kellarin katto oli 
sen verran matalalla, että pienempikin lapsi 
pystyi sinne kiipeämään. Vanhemmat eivät 
tätä aina ymmärtäneet, vaan seurauksena 
saattoi olla kiidätys navetan jauholaariin 
kannen alle turvaan. Sieltä näköalat olivat-
kin aika rajalliset. Pommitusten tarkkuus oli 
välillä aika summittaista, tälle kylälle saak-
ka ei pommeja onneksi hairahtunut muuta 
kuin yksi Järvenmäen lähelle päätynyt.

Desanteista lapsia varoiteltiin, ja ensim-
mäinen ajatus vähänkin oudommasta kul-
kijasta oli tihutyöntekijän mahdollisuus. 
Kun sitten desantteja todella pudotettiin 
kylämme kohdalla maihin, oli koko kylä 
kohta hälyytetty, jos ei desanttijahtiin, niin 
ainakin tarkkailutehtäviin. Siviilien osuus 
kiinniotoista jätettiin mahdollisten kosto-
toimien pelosta pois virallisista raporteista. 
Kunniaa ei tullut, mutta muutamia konk-
reettisia muistoja jäi. Hannulan Hilma 
hyödynsi laskuvarjosilkkikankaan oival-
lisesti ompelemalla siitä alusasut kolmelle 
tyttärelleen. Jossain talossa saattaa olla vielä 
tallella desantin varusteista löytynyt linkku-
veitsi. Takavarikoituja ammuksia ja räjäh-
teitä ei tiettävästi ja toivottavasti enää löydy 
talojen varastoista.

Ranta-Ahon Virpi ja Perttolan Pentti jou-
tuivat todelliseen läheltä piti-tilanteeseen. 
He olivat Virpin isoäidin Hietalan Ilmin ja 
Pentin äidin Martan kanssa matkalla taksilla 
kohti Iitin hautausmaata. Tillolan paikkeilla 
metsästä hyppäsi kaksi lumipukuista miestä 

pyrkien pysäyttämään auton. Kuljettaja oli 
ilmeisesti tietoinen siitä, että desantteja saat-
taa liikkua seudulla ja hän kiihdytti vauhtia. 
Kulkupelin tarpeessa olleet miehet avasivat 
tulen auton perään ja luoteja kopsahteli au-
ton koriin. Hyvää tuuria oli, että kukaan 
matkustajista ei haavoittunut. Seuraavan 
mutkan jälkeen taksinkuljettaja pysäytti 
auton ja hyppäsi ulos puukko kädessään. 
Pelkällä puukolla aseistettuna ei toki kan-
nattanut käydä selvittelemään välejä desant-
tien kanssa. Auton voimanlähteenä tuolloin 
toiminut häkäpönttö oli saanut useamman 
osuman ja matka uhkasi katketa paineen 
laskiessa pöntössä. Kuljettaja veisteli nope-
asti oksista puutappeja, joilla paikkasi pönt-
töön tulleet reiät ja matka pääsi jatkumaan 
turvallisimmille seuduille.

Jatkosodan aikaan Korian kasarmi kävi 
ahtaaksi koulutettaville nostomiehille ja hei-
tä majoitettiin kylämme taloihin. Lapsille 
näiden miesten harjoitusten seuraaminen 
toi vaihtelua päiviin, ja miehet suhtautuivat 
ymmärtävästi uteliaisiin tarkkailijoihin. Pa-
juista punotuista matoista ja mäntyrangoista 
rakentui korsu Teuroistentien varteen. Sen 
eteen hiekkakankaalle kaivettiin pitkä uoma 
tuliasemaksi ja piikkilangoista viriteltiin 
etenemisesteitä viholliselle. Rauhan tultua 
piikkilangat purettiin tilojen aitauksia var-
ten, samoin esiin kaivettu muuraushiekaksi 
sopiva aines katosi rakennustyömaiden tar-
peisiin. Kun Korialta tuotiin ruokaa mies-
ten ruokkimiseksi, saattoi jonon päähän il-
mestyä reilusti alaikäisiä asevelvollisia omien 
lautastensa kanssa ruokailemaan miesten 
joukossa tarinoita kuunnellen. Ymmärrys-
tä riitti sillekin pojalle, joka kaupitteli itse 
tekemiään pipareita pientä maksua vastaan. 
Yritteliäs miehenalku teki kauppoja, vaikka 
piparien raaka-aineeksi oli löytynyt pelkäs-
tään savea ja paistokin oli suoritettu tuvan 
rappusilla auringon paahteessa.

Niinimäen 
tapahtumat 
sähköpostiisi
Haluatko pysyä ajan tasalla kylän 
tapahtumista? Ilmoita kiinnostuk-
sesi sähköpostiosoitteeseen 
niinimaenkyla@outlook.com 
niin olet mukana.

Kuukson kylän 
muistoja 
kootaan
Kuukso -nimen muodostumiselle on 
monta tarinaa. Suomen kielessä kuukso 
on sana, joka on paikannimi ja kylänni-
mi. Kuukso nimi on myös sukunimenä 
noin 20 henkilöllä Suomessa.

Kuukso on tunnettu paikannimi niin 
ruotsin- kuin venäjänkielessä. Van-
hoista kirkonkirjoista selviää erilaisia 
kirjoitusasuja mm. ruotsiksi Kuxo-by tai 
venäjänkielellä Kyykco.  Perimätiedon 
mukaa kylän halki virtaavaa joki oli 
Skogså, josta kansan suussa on muo-
dostunut Kuukso. 

Mielenkiintoinen löydös on Saame-
laiskulttuurin ensyklopediasta, jossa 
kerrotaan, että Kuukkelia, onnenlintua, 
on kutsuttu myös nimellä Kuukso. 
Viimeaikojen tutkimuksissa on tullut 
esille, että monet alueen paikannimet 
ovat saamelaisperäisiä kuten esim. 
Elimäki. Täydellistä varmuutta siitä, 
mistä Kuukso-nimi on peräisin tuskin 
saadaan, mutta lähtökohtia nimen 
muodostumiselle on monia.

Jos sinulla on tietoa Kuukson nimen 
muodostumisesta tai muita mielen-
kiintoisia muistoja tai tarinoita ky-
lästä ja sen ihmisistä niin laita viestiä 
seuraaville henkilöille; 
Auli Hackman, 
hackman.auli@gmail.com, 
040 706 1984 tai 
Ilmo Suurnäkki, 
ilmo54@gmail.com, 
040 5791199.
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Vanhoja valokuvia 
kaivataan
Olen joskus silmäillyt Niinimäen Nurkkaa. 
Mukavasti toimitettu aviisi. 

Sukuni muutti Niinmäen Kukonojan torp-
paan 1900, isäni Urmas Laakso (1931-2016) 
syntyi siellä. Joskus taannoin löysin saitilta 
isäni koulukuvan, mistä suuret kiitokset. 
 
Löytyisikö vanhoja valokuvia
Laakson talo paloi sodan aikana, ja ulos 
saatiin vain asukkaat, suolasäkki ja suo-
jeluskuntakivääri. Vanhoja valokuvia oli 
kuulemma ”kenkälaatikollinen”, eikä suu-
rimmasta osasta ole löydettävissä kaksois-
kappaleita. 
 
Yhden kuvan sain Kanadasta: Laakson per-
he alkukesästä 1937. Sukuhistoriallisesti 
merkittävä kuva, mutta itse valokuvanakin 
hyvin onnistunut. Isoisäni Eerik – tuohon 
aikaan Erkki – Laakso, puoliso Aino Laakso, 
lapset Urmas, Ernest, Sirkka ja Kirsti. Va-
semmalla Erkki Laakson siskonpoika Aake 
Laakso ja Ainon vieressä tämän sisarenty-

Laakson perhe alkukesästä 1937

Postia Jenni Haukiolta!

tär Saima Priha. Ja istumassa talon wanha 
mummo Anna Laakso, 1856-1938. 

Mietin sitä, että lukijakunnalla on var-
maan kuvia, sotaa edeltäneitä, joissa on 
Laakson väkeä. Ja jos on, kopioita ottaisin 
vastaan suurella ilolla. 
  

Yhteystietoni ovat 
Timo Laakso
Kaivonkatsojantie 2 B 51
00980 Helsinki
timo.s.laakso@kotiportti.fi

Kevään keiju

Kevään Keiju kivellä istuu ja sulhoaan odottaa

kuulee metsästä pauhun pienen, ylös itsensä kurottaa.

Sieltä tuleeko sulho, ei tulekaan,

vain puro pieni jo puhkoo keväisiä uomiaan. 

Puro matkaa jatkaa ja runsaaksi kasvaa

kohta jo äänikin voimistua jaksaa.

Jokea kohti puro solisten käy,

Kevään Keijun sulhoa ei vieläkään näy.

Näkee sulho puron iloisen virran

hän hyppää päälle pienen puisen pirran

ja puron voima vie hänet luokse Keijun,

joka ilosta hihkuu, nyt minä leijun.

Näin tapaavat keväässä pienet Keijut

Kun kevät on, kai sinäkin leijut.

Kesän odotusta

Pirkko
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Terveiset Tarton Maamess näyttelystä
25-27 huhtikuuta järjestettiin Virossa 
maatalousnäyttely, johon minulla oli 
tilaisuus tutustua. 

Maatalouskoneet olivat pääosassa mutta klapiko-
neita, kaivureita ja järeitä metsäkoneitakin oli hyvin 
esillä. Kotieläinosastoa unohtamatta. Traktoreiden 
ja puimureiden suuri koko herätti huomiota. Suurin 
puimuri oli 13.5 metrinen kumitelainen jyviennie-
lijä. Myös minitraktoreita ja kaivureita oli paljon. 
Suomi-konetta löytyi, etenkin klapikoneet oli pää-
osin meikäläisiä. 

Sää suosi näyttelyä, lämpöä oli riittävästi ja au-
rinko paistoi. Viron toukotyöt näytti sujuvan hyvin, 
suuri pölypilvi seuraili koneita. Toivotaan Viroon-
kin suotuisaa kasvukautta, nyt pellot näyttivät kai-
paavan vettä.

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin metsästysmajalla 
sunnuntaina 24.2. Ilmo Suurnäkki esitteli vanhoja va-
lokuvia Kannusjärveltä. Hänet valittiin myös kyläyhdis-
tyksen hallitukseen erovuorossa olleen Riia Bäckmanin 

Kyläyhdistyksen vuosikokous
tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Seppo Suikkanen.

Koska MM-hiihdot ja muut yhteensattumat saattoivat 
verottaa osanottoa, kuvien katseluun järjestettiin toinen-
kin mahdollisuus yhtenä arki-iltana.



6

Puheenjohtaja Seppo Suikkanen, 0400-804732, 
sakari.suikkanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jarmo Pakkala, 040-5031417, 
pakkala.jarmo@gmail.com
Sihteeri Rauni Pakkala, 040-5596065, rauni.pakkala@gmail.com
Talousvastaava Arja Ruokonen, 040-5580642, arja.tolmunen@gmail.com
Juhani Heikkinen
Mikko Laine
Marita Nieminen
Ilmo Suurnäkki
Pauli Turkia 
Pirjo Värri

TONTTIASIAMIEHET:
Teuroisissa Pertti Halsola, puh. 040 7746111
Niinimäessä Seppo Suikkanen, puh. 0400-804732 
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 2019:

KIRJASTOAUTO
pysähtyy 2019 parittomien viikkojen maanantaisin:

Teuroistentie 261, kylätalo 18.15 – 18.30

Teuroistentien-Ropsulantien th 18.35 – 18.50

Jänkhäntien th, Niinimäki 19.00 – 19.15

Pärnäojantie 374, Kukkomäki 19.25 – 19.40

Käyttäkäämme kirjastoautoa!

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

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 syksyllä 2019, aineistot 
Näkin Mirjalle syyskuun 2019 loppuun mennessä sähköpostilla: mirja.
nakki@mnoy.fi. Mikäli et käytä tietokonetta, voit toimittaa tekstit myös 
lähimpänä asuvalle kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle, Teuroisissa 
Halsolan Pertille.

• AAMIAISMAJOITUS 
• TILAUSRUOKAILUT 
• KOKOUKSET

Kukkomäki 59, 45610 KORIA, Puh. 040-5104143, www.mikkelafarm.net

Ilmoitusnurkka

p.020 7959750

Kylän tienvieret ja pururadan ympäristö 
siivottiin talkoilla, kuvassa innokkaita 
talkoolaisia.

Hyvin suunniteltu on puoliksi siivottu.
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www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Vesiosuuskunnan kuulumisia
Takana on poikkeuksellisen runsaslu-
minen talvi. Erityisiä tulvia ei tullut, 
edelliskesänä kuivanut maa pidätti osan 
vedestä itseensä. Viljelijät, ikuisina opti-
misteina, kahden katovuoden jälkeenkin 
kylvävät uutta siementä maahan.

Vesihuolto alueellamme on talven ai-
kana sujunut ongelmitta. Jätevesi puo-
lella on joitain tukkeumia ollut. Jyrkiset 
tarvitsivat siilovaraston omaan käyttöön-
sä. Osuuskuntamme hankki vuoden 
lopulla Merikontin joka sijoitettiin Ky-
lätalon tontille vuokraa vastaan. Kontti 

myös katettiin.
Vesiosuuskunnille on laadittu uudet 

mallisäännöt, ne käydään läpi myös hal-
lituksen toimesta, mahdollisesti pieniä 
päivityksiä tulee aikanaan.

Ry:n työryhmä on selvittänyt etäluet-
tavien mittarien asiaa. Käytössä on kah-
denlaista tekniikkaa tiedon siirrossa, joko 
puhelinkorttien välityksellä, tai operaatto-
reiden mastoja hyödyntäen.

Kunnallisten vesilaitosten yhtiöittämi-
nen on ollut virhe. Oikea menettely olisi 
ollut osuuskuntamuoto, hallinto olisi 

valittu vaaleilla ja toiminta olisi ollut 
avointa. Ei vaaraa valtauksesta Cayma-
nsaarille.

Kantelu määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöstä on edennyt eduskunnan 
oikeusasiamiehen käsittelyyn, vireille 
6.9-18. Olen vakuuttunut siitä, että voi-
tamme asian, mikäli asia suomen lakien 
mukaan tutkitaan. Mikäli toisin käy en 
pidä isänmaatani oikeusvaltiona.

Terveisin !
Pertti

Teuroisten kylätalo, Teuroistentie 261, 45610 Koria

Kylätalokiinteistö käsittää kolme eri ra-
kennusta. Varsinainen Kylätalo (v. 1949), 
ns. Vanha koulu (v. 1920) ja asuin/sauna/
varastorakennus (v. 1955). Maakaasuläm-
mitys 2012. Rakennusten päädyissä on 
vuokra-asunnot. Yleisiä tiloja ja asunto-
ja on remontoitu tarvittaessa vuosittain 
ajanmukaiseen kuntoon. Grillikatos. Inva-
luiska. 

KYLÄTALO:160 m2, jossa istumapaikkoja 
n.90 hengelle. Ilmalämpöpumput, valo-
kuituyhteys, videotykki, piano. Keittiös-
sä: kaksoiskahvinkeitin, vedenkeitin, kaksi 
korkeaa jääkaappia, pakastin, sähköliesi, 
mikroaaltouuni, astianpesukone. Kesti-
ruokalautaset 100, Arctica-kahviastiasto 50 
hengelle, tarjoiluastioita, kattiloita, paistin-
pannu, kaksi pumpputermosta. Kouluai-
kaiset lasten astiat/pienet aterimet mm. 
muovisia syviä/matalia lautasia, peltimuke-
ja ja juomalaseja. Kuohuviinilasit n 50 kpl. 
Lisäksi Teuroisten Martat vuokraavat kah-
viastiastoa, ruoka-astiastoa, perkolaattoria, 

termoskannuja 2x10 l, pöytäliinoja 12+1 
iso, työpöytiä ja ulkokatosta 3m x 3m. 

Vanhan koulun puolella on äänieristetty 
jumppasali ja eteisaula, suihku/wc, kuto-
motila kangaspuineen.

Keittolarakennuksessa 2010 rakennet-
tu saunaosasto, 2 suihkua, oleskelutila/
pukuhuone, wc. (yht. 35 m2). Saunalle 
rakennettu suurehko vilvoitteluterassi 
2017-2018.

Soveltuvuus: monenlaisiin juhliin, koko-
uksiin, liikuntaryhmille, leirikäyttöön ja 
saunaosasto pienimuotoisiin illanviettoi-
hin. Kylän uimapaikka kahden km:n pääs-
sä, jossa puusauna/pukukopit, sähköt, wc.

Teuroisten Tempon urheilukenttä noin 
kahden km:n päässä. Urheilukentällä on 
huoltorakennus/wc, grillikatos, frisbeegolf-
rata, lentopallokenttä, jalkapallokenttä.  

Vuokrahinnat: Kokous/tilaisuus < kolme 
tuntia/50 €, <kuusi tuntia 100 €, yli kuu-
si tuntia 150 €. Kylätalon saunatilat 5€ / 
henkilö / 1½ h, tai sopimuksen mukaan. 
Uimapaikan sauna 10 €/3 tuntia, sisältää 
puuklapit. Urheilusalia vuokrataan sopi-
muksen mukaisesti. Hinnat ovat voimassa 
toistaiseksi ja kyläyhdistys pidättää oikeu-
den muutoksiin. 

Tilat on luovutettava siinä kunnossa, 
kun ne ovat vastaanotettaessa. Siivo-
uksesta peritään lisämaksu. Vuokraaja 
korvaa aiheuttamansa vahingot täysi-
määräisesti.

Kotisivuillamme teuroinen.fi sekä face-
bookissa on ajankohtaista tietoa kyläm-
me toiminnasta.

Yhteystiedot 2019: Kyläyhdistyksen pj 
Henry Vertanen, vertanen.jaalanyhteismet-
sä@gmail.com, vuokraukset, tiedustelut Heli 
Räikkönen, p. 050 380 2745, heli.raikko-
nen@outlook.com (päivitys 02/2019)
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Monenlaista tietoa ja ajankohtaista asiaa teuroinen.fi

Henry Vertanen, pj. vertanen.jaalanyhteismetsa@gmail.com, 0400 562887
Timo Jansson, varapj. timojansson@suomi24.fi, 045 8527 292
Heli Räikkönen, sihteeri, rahastonhoitaja, heli.raikkonen@outlook.com, 050 3802 745 
Kalle Turkia, Olli Vanhala, Heli Helmanen
Varalla: Tapio Perttola, Marja Henttonen

Marttajärjestö täyttää tänä vuonna 
120 vuotta ja vuoden toiminnassa 
juhla yhdistyy vaikuttamiseen ja 
vaikuttavuuteen.

Teuroisten Martat aloittivat juhlavuoden 
tammikuussa osallistumalla Maailman 
suurimpaan marttailtaan  31.1.2019 Arja ja 
Ilpo Ruokosen kotona.  Syyskuussa vietäm-
me  Marttailuviikkoa, jonka päättää Mart-
tatori- tapahtuma 14.09.2019 Helsingissä. 

Jäsenten hyvinvoinnin edistämiseen Teu-
roisten martat saivat JEV-säätiöltä apura-
haa. Avustuksen turvin kävimme 9.2.2019  
Perheniemen evankelisella opistolla ja kuu-
limme kaksi luentoa kehon ja mielen  hy-
vinvoinnin huolehtimisesta. Hyvinvointi-
teemaa jatkamme loppukesällä Teuroisten 
marttojen Tallinnan päiväristeilymatkalla 
17.8.2019. Matkan hinta on 55 euroa, 
yhdistys tarjoaa aamupalan menomatkal-
la laivassa. Matkailmoittautumiset Seija 
Ampujalle p.  050 3403 530. Tarkempia 
tietoja marttojen nettisivuilta (martat.fi, 
sieltä valitse meidän yhdistys ja toiminta).
 
Vuosikokouksessa muistimme pitkään toi-
mineita marttoja vuosimerkein ja ruusuin.

Yhdessä tekemisen meininki näkyy yh-
distyksemme toiminnassa. Helmikuussa 
ompelimme neljään entisen Elimäen kun-
nan alueella sijaitsevaan hoivakotiin ul-
koiluviittoja ja jalkapusseja pyörätuolissa 
istuville hoivakotien asukkaille ulkoilun 
mahdollistamiseksi. Viitat luovutettiin 
juhlavin menoin Elimäki-kodilla kaikille 
hoivakodeille. Osallistuimme helmikuus-
sa yhdessä muiden Teuroisten yhdistysten 
kanssa Teuroisissa ajettuun Talviralliin 
kanttiinin merkeissä. Teuroisten Martat 
ovat myös aktiivisesti ilmoittautuneet 
Aleksanteri II aikaan kansanoopperaesityk-
sen kahviovuoroihin. Elimäen yhdistykset 
järjestävät kesän aikana kolme erilaista 
musiikkitapahtumaa, johon JEV-säätiö 
on myöntänyt avustusta. Teuroisten Mar-
tat ottivat  vastuulleen lauluillan järjestä-
misen Teuroisten kylätalolla. “Kesäillan 
Laulajaisissa” Aimo ja Liisa Salminen 
laulattavat yleisöä 11.7.2019 klo 18-20. 
Tilaisuus on maksuton.  Martat pitävät 
tilaisuudessa puffettia, Kesäkuun 4. päi-
välle saimme kutsun Mouhu-Voikosken 
Marttayhdistyksen vieraaksi Repovedelle. 
Yhteiskuljetus Elimäen liikenteen autolla 
Helmimarttojen ja Takamaan marttojen 
kanssa. Lähtö kylätalolta klo 14.15. 

Hyvä arki kuuluu kaikille 
- Marttojen 120 vuotisjuhlavuosi

Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullis-
ta ja turvallista ruokaa sekä valintoja jotka 
vaikuttavat myönteisesti ympäristöön sekä 
lähellä että kaukana elävien hyvinvointiin. 
Toukokuun marttaillassa Seija Ampujan 
kotona 22.5.2019 klo 17 alkaen harras-
tamme nyt niin suosittua Hortoilua eli 
keräämme villiyrttejä ja opettelemme käyt-
tämään niitä arjen ruokailussa.

Syksyllä osallistumme kylän  Köyrituliin, 
lokakuu  on  puurokuu, suunnittelemme 
syksyksi  kulttuurimatkaa, olemme mu-
kana kylän Kauneimmissa joululauluissa 
keittämässä puuroa ja rusinasoppaa. 

Kesäillan Laulajaiset
Teuroisten Kylätalolle

Tule laulamaan
To 11.7.2019 klo 18-20

Teuroistentie 261

Tapahtumaa tukee:

Järjestää:
Elimäen yhdistyksetjärjestämisvastuussa Elimäen Teuroisten Marttayhdistys ry

Laulattamassa Aimo ja Liisa Salminen

Marttatapahtumista ilmoitamme martto-
jen verkkosivuilla, ilmoitustauluilla, Teu-
roinen.fi- sivuilla sekä Facebook- sivuilla ja 
Keskilaakson seuratoiminta palstalla. 

Yhdistyksemme omat yhdistyssivut löy-
tyvät osoitteesta: https://www.martat.fi/
marttayhdistykset/elimaen-teuroisten-
marttayhdistys-ry/.

Teuroisten marttojen uusi sähköpostiosoite 
on: teuroisten.martat@gmail.com 

Mediamartta Riitta Vuorinen


