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Maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina 7. lokakuu-
ta 2019 Itärata tuli maakuntakaavaan ohjeellisena pääratana. 
Rautatieyhteys pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kou-
volaan merkitään Kymenlaakson maakuntakaavaan kokonai-
suudessaan ohjeelliseksi pääradaksi. Ratakäytäväselvityksessä 
Koskenkylän-Koria välillä on kaksi ratalinjausvaihtoehtoa, 
itäinen ja läntinen.

Kaavaehdotuksessa pyydetään seuraavaksi lausunnot, joiden 
antamisaika alkaa 21. lokakuuta ja päättyy 29. marraskuuta. 
Lopullisesti maakuntakaavasta päättää maakuntavaltuusto 
ensi keväänä.

Tutustu ja vaikuta Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 
Koskenkylä-Koria- ratakäytäväselvitykseen osoitteessa 
https://www.kymenlaakso.fi  Maakuntakaava > Maakun-
takaava 2040 > Selvitykset, Liikenne, Koskenkylä-Kouvola 
ratakäytäväselvitys (2019).

Tuleeko itärata halkaisemaan 
Teuroisten ja Niinimäen kylät?

Karttakuva linjauksesta

Kuva: Rauni Pakkala

Ratalinjauksien vaihtoehdot sekä alustavasti tarkastellut lisävaihtoehdot.
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Syksyn päällimmäinen puheenaihe Kouvolassa on ollut kau-
pungin taloustilanne ja sen vaatimat säästötoimenpiteet. Rat-
kaisut tulevat jollain tavalla koskettamaan kaikkia asukkaita, 
keinovalikoimaa löytyy kunnallisveroprosentin nostosta tiea-
vustusten pienentämiseen. Kylällämme on onneksi jo totuttu 
siihen, että lähipalvelut saa varmimmin itse tekemällä, joten 
leikkikenttien tai liikuntapaikkojen lakkautukset eivät koh-
distu tänne. 

Korian asuntomessut elävöittivät kesää monin tavoin. Toivot-
tavasti myönteinen kehitys Korialla jatkuu, auttaahan se pal-
veluiden säilymisessä. Puustellin uimahalli on ollut ahkerasti 
niinimäkeläisten käytössä, löytyisiköhän sen säilyttämiseksi 
vielä keinoja? 

Ensimmäinen esitys junaradasta Korian ja Porvoon välille 
tehtiin tasan sata vuotta sitten. Tuolloin hanketta perusteltiin 
seuraavasti:”Rata olisi suuressa merkityksessä koko maan tur-
vallisuudelle sekä Savon ja Karjalan teollisuudelle ja kaupalle”. 
Uusimmassa versiossa ratakäytävä on maalattu karttaan leveäl-
lä pensselillä odottamaan tarkempaa suunnittelua. Seuraavana 
on vuorossa YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely. 
Mahdollisesti lunastettavaksi tulevan 30 metriä leveän linjan 
sijainti olisi hyvä saada nopealla aikataululla selväksi. Elämä 
kylillä jatkuu tuli sitten rataa tai ei. Ensimmäisistä ratasuunni-
telmista aikanaan mielensä pahoittanut isäntä näki yöllä unta, 
että kiskot olivat valmiit ja lapset olivat menneet leikkimään 
sinne. Aamulla herättyään hän varmuuden vuoksi piiskasi 
lapset, että he muistaisivat olla menemättä lähellekään rataa. 

Tähän ei nyt ole syytä ryhtyä, onhan Koriallakin opittu 
elämään radan varressa.

Aurinkoisia syyspäiviä ja talven odotusta toivottaa 
varapuheenjohtaja.

Asuntomessut Korialla

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot: 
Loviisan Sanomat 24.1.1922

Korian seudun 
uutisia
...
”Muuan paha vika Korian seudussa on nimittäin 
se, että siellä kärsitään veden puutetta, ellei 
tahdota käyttää täysin massapitoista Kymijoen 
vettä. Siitä on johtunut, että osa janoavista on 
alkanut liikehtiä Korian läheiselle suolle jano-
ansa sammuttamaan. Mainittu suo on Vilppulan 
kylän Hevossuo. Hevosella sinne ajetaankin ja 
kukapa sitä öiseen aikaan jalan tarpoisi, jos jano 
on kerran kova.
Mutta yksi paha vika tässä Hevossuon vedessä-
kin on, ja se on se, että sitä nauttineet tulevat 
pelkäämättömiksi. Eivät pelkää junaa, eivät tam-
mikuun pakkasia eivätkä kaiketi poliisiakaan.”
...

Vanhoja sanomalehtiä vuoteen 1929 asti voi se-
lailla osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi

Veikko ja Vilja Bäckman lähettää mamman kanssa 
ihania syysterveisä Oivonojalta!
 

Kuva: Rauni Pakkala

Kuva: Arja Anneli Ruokonen
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Turinaillan tunnelmia

Kari Valtonen kertoi isoisänsä Ilmari Valton vaiheista.

Teodor Granqvistin 
hautajaiset 1929.

Kyläkirjan tekoaikana kuulimme kyläl-
tä tarinoita kieltolain ajalta. Lennokkaat 
jutut kertoivat vilkkaasta pirtukaupasta, 
mutta samoista tapahtumista oli kuitenkin 
useita versioita, joiden todenmukaisuutta 
oli vaikea varmistaa. Kari Valtonen on pe-
rehtynyt hyvin isoisänsä Ilmari Valton elä-
mään ja kuulimme valaisevan kertomuksen 
väkijuomakaupan syistä ja seurauksista.

Kukonojalla oli jonkin aikaa runsauden-
pulaa pirtusta, kun Ilmari Valto ja Theo-
dor ”Teutori” Granqvist asuttivat naapu-
ritaloja. Perehdyimme myös Granqvistin 
veljesten uraan, vauhtia ja vaarallisia tilan-
teita ei heidänkään elämästään puuttunut. 
1920-luvun lehtimiehet kuvailivat värik-
käästi kylän elämää, esimerkiksi komment-
ti Oivonojan nurkkatansseissa syntyneestä 
tappelusta:”Syynä tähänkin tapahtumaan 
on pääasiassa viina, jota mainitulla nurkka-
kunnalla tuntuu olevan hyvinkin runsaasti 
ja autoilla kuulutaan tuotavan lisää, kun se 
toisinaan vähenemään pyrkii.” Osansa sai-
vat myös naapurikylät, Takamaalta yksi tila 
nimettiin Kouvolan Sanomissa paheiden 
pesäksi tanssien ja pirtun kanssa läträä-
misen ansiosta. Lehti sai tästä palautetta, 
useampikin kirjoittaja vakuutti, että kyllä 
täällä muissakin taloissa on sama meininki, 
joten on väärin että vain yksi paikka saa 
moisen kunniamaininnan.

Trokarit olivat välillä hyvissä varoissa, 
Teutorilla kerrottiin olevan rajattomasti 
rahaa. Välillä käry kävi ja hevosia, rattaita 
ja autoja takavarikoitiin. Eräällä Kouvo-
lalaisella välittäjällä oli mieluinen mutta 
huono-onninen hevonen. Isäntä joutui 
lunastamaan tämän valioyksilön neljä eri 
kertaa takavarikkohuutokaupasta takaisin 
kotitalliin, ilmeisesti jokin kuorma pääsi 

Tunnistatko 
ketään 
hautajais-
vierasta? 
Yhteydenotot 
p. 040 503 1417.

perille asti että kyseiseen menettelyyn oli 
varaa. 

Jos rahaa tuli runsaasti niin sitä myös käy-
tettiin samalla mitalla. Lopputulema oli 
tyly, Teutori ammuttiin velasta syntyneen 
riidan takia ja Ilmari joutui myymään 
tilansa sakkojen ja vahingonkorvausten 
maksamiseksi. Näin yksi vaiherikas jakso 
kylämme historiassa päättyi.

Kuva: Rauni Pakkala

Kuva: Rauni Pakkala
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Tarmo-osaston 70-vuotisjuhlien liikunnallisena osuutena opiskelimme frisbeegolfin saloja.

Juhani Penttinen, Matti Perttola, Juhani Kattelus, Lasse Mikkelä, Jyrki Näkki 
ja Hannele Mikkelä Tarmon 70-vuotisjuhlilla

Teorian jälkeen siirryttiin harjoittelemaan 
radalle.

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

PakinaPeltipoliisit
Se sai sitten kuutostiekin kesällä valtakunnallista julkisuutta 
kun ensimmäinen superpeltipoliisi aloitti toimintansa Napal-
la. Vuosi sitten tuli katseltua että mitä hittoa nuo värkkäävät 
tien vieressä kunnes paikalle nousi pylväs. Kuten myös Alp-
piruusun kulmille, Pukarolle ja Lapinjärvelle eli paikkoihin 
joissa on 80:n rajoitus. Tai alempi kuten Napan ja Keltin liit-
tymän välillä. Nyt on jo jokaisessa entisen Elimäen kunnan 
alueella olevassa tolpassa, myös Juvosen mutkassa, tuo tutkaan 
perustuva kamera ja mikäli tämä raapustus ylittää julkaisu-
kynnyksen, niin tätä lukiessa kamerat ovat räpsäisyvalmiina 
Koskenkylään asti.

Koska omaan vankan taipumuksen vahingoniloon niin on ol-
lut hauskaa katsella kuinka salamavalo välähtää edelläajavalle. 
Ei noissa auta jarruttaminen reilu parisenkymentä metriä en-
nen tolppaa kuten vanhoilla tolpilla sillä tutka mittaa nopeu-
den kauempaa. Sitä temppua että kierretään vastaantulevien 
kaistan kautta en ole vielä nähnyt käytettävän näillä uusilla 
kameratolpilla. Tuskinpa se toimisi sillä tutka mittaa nopeudet 
useammalakin kaistalla. Käsittääkseni tulevaisuudessa kamera 
räpsähtää myös normaalia nopeutta ajaville jotta poliisi pääsee 
katsomaan onko turvavyö kiinni tai kännykkä korvalla

En ole itsekään viaton noihin ylinopeuksiin vaikka Siperia on 
yrittänyt opettaa. Ainakin sen ettei kannata ottaa kolmea use-
ampaa ylinopeussakkoa vuoden sisään. Viranomainen on järkäh-
tämätön vaikka puhuisi kuin Runeberg. Niinpä sitä  harjoitan 
silmänpalvontaa eli höllään kaasujalkaa sopivasti ennen kame-
raa. Jarrua käyttävät vain huonot kuskit eli tyypit jotka keskit-
tyvät johonkin muuhun ajamisen sijaan. Mutta kameroista ei 
ole vielä tullut ensimmäistäkään sakkoa vaikka olenkin kahdesti 
saanut salamavalon välähtämään. Vieläpä vuorokauden sisään 
vierailla teillä ajellessani. Suurempi vaara  sakkojen saamiseen 
on taajama-aluein tuntumassa. Kuten tuolla Poralin kieppeillä 
jossa 60 km/h rajoitus alkaa nykyään puolisen kilometriä ennen 
Sopen risteystä. Ja joskus nuo pirulaiset pistävät tutkansa lähes 
taajamamerkin taa. Tuli näet Anjalassa koettua se että kiireissäni 
hölläsin kaasua vasta taajamamerkin luona ja parinsadan metrin 
päässä oli jäätelöautokuskin kaveri lapa pystyssä. Auton hidas-
tuvuus ei ollut riittävä.

No, oishan tässä juolahtanut enemmänkin tarinaa mieleeni 
mutta turha täyttää tätä aviisia joutavanpäiväisillä jorinoilla. 
Säästelen niitä myöhemmäksi.

Aukeaman kuvat: Rauni Pakkala
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Lettukestit Järvenmäellä Martanpäivänä. 

Pururata kunnossa pitää

Niinimäen metsissä pururata kiertää,
Liikkumaan, liikkumaan, ajatukset hiertää.
Kesällä voit lenkit tehdä sauvoin taikka ilman,
lenkillä voit tavata myös” Villen taikka Hilman”.
Juttu lentää ja askel kiihtyy,
koko jengi hyvin viihtyy.
Talvella kun lunta sataa,
silloinkin voit kiertää rataa,
kun sinulla valmiina on baanat oivat,
voit vaikka luistellen mitata voimat.
Vaikka mäet mukavasti alas vie,
kohta jo ylöspäin käy tie.
Hengitys kiihtyy ja voimat karttuu,
siitä ne lihakset oivaksi varttuu.

Riistapoikien metsästysmaja, pururadan kupeessa,
kovassa on käytössä, aivan upeessa.
Siellä seuran hirvikeitot keitetään,
kokouksissa ideat, uudet, ilmoille heitetään.
Monet on juhlat siellä järjestetty,
sopat, kahvit juhlaväelle keitetty.
On vietetty köyrit ja liikuntapäivät,
ja työviikon jälkeen pois heitetty huolien häivät.
Ylioppilaaksi on päästy ja juhlittu vuosia,
kun on vaihdettu uutta vuosikymmenen kuosia.

On mukavaa kun kylässä on paikka missä kokoontua voi,
sinne myös minun askeleeni monta kertaa toi,
kun vuosikymmeniä monia kylällä asustaa sain,
nyt kotini on muualla ja sinne ajoittain haikailen vain.

Pirkko

Mahtavat juuret oli tämäkin lupiini kasvattanut

Talkooväkeä ahkeroimassa leikkikentän siivoustalkoissa
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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 keväällä 2020, aineistot Nä-
kin Mirjalle huhtikuun 2020 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

Riistapoikien hirvipeijaiset 
lauantaina 2.11.2019 klo 14-17

metsästysmajalla.
 

Jäsenet ja maanvuokraajat perheineen
tervetuloa.

Metsästys koko perheen harrastuksena, syksyn ensimmäisellä 
kaadolla Tatu Lääveri joukkoineen.

Ni in imäen kyläläis ten 
puuro juhla

Ti  10. 12.2019 klo  18 
Mikkelän t i lal la

 
Kyläyhdistys tarjoaa puuron ja kahvit.

Pikkupaketin voi ottaa mukaan.
Ilmoittautuminen 2.12. mennessä 

Maija Mikkelä p. 040 510 4143

Tervetuloa pikkujouluun!



7

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

Vesiosuuskunnan kuulumisia
Takana on toinen poikkeuksellisen vähäsatei-
nen kesä. Paikallisia kuuroja tosin on saatu. 
Osuuskunnalle on tullut muutamia kyselyjä 
vesiosuuskunnan verkostoon liittymisestä, 
pohjaveden pinnan laskun seurauksena. Vet-
tähän osuuskunnan verkosta riittää tarvitta-
essa. PVK- kaivu hoitaa liittämisen sutjakasti 
sähkömuhvi liitoksin. Jokainen toimitettu lisä 
vesi – jätevesi kuutio vaikuttaa myönteisesti 
kustannuksiin.
 
Kiinteistöpumppaamojen vuosihuolto vuo-
rossa oli Hongiston puoleinen alue, Wick-
holm Oy:n tiimi on homman hoitanut. 
Suptek Oy:n, Keltakankaalta, vastuulla on 
ollut kaksipumppuisten linjapumppaamojen 
vuosihuolto, mukana Suurpää Oy:n paineau-
to pesemässä kohteet. Lisäksi näissä kohteis-
sa huoltojen välillä tehdään pesu – tarkistus 
käynti paineautolla.
Osuuskunnalla on ollut vuodesta 2009 läh-
tien LabcoNet reaaliaikainen kaukovalvonta 
paineenkorotusasemilla, 2012 mukaan liitet-
tiin 2 pumppuiset jätevesipumppaamot. Jär-
jestelmä on osoittanut toimivuutensa. Meillä 
huoltoraportit tähän asti on saatu paperisina 
molemmilta toimijoilta. 
Hallitus teki vastikään periaatepäätöksen siir-
tyä huoltojen raportoinnissä sähköisen alus-
tan käyttöön. Molemmat sekä Wickholm että 
Suptek ovat ilmoittaneet valmiutensa kirjata 
huoltotapahtumat LabcoNet kohde kohtai-
sille laitekorteille. Huoltoliikkeille annetaan 

huoltopuolelle kullekin tunnukset päästä 
omaan osioonsa, ( huoltomies ja esimies ). 
Lisäksi osuuskunnan hallituksen jäsenille pää-
sy tunnuksin koko aineistoon.

Viime vuoden puolella hankittu varastokontti 
on pääosin maalattu ja käytössä. Pyritään pitä-
mään varaosavarasto sellaisena että on tarvit-
taessa mistä ottaa.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle 6.9.2018 teh-
tyyn kanteluun määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöstä, kunnallisten vesilaitosten 
osuuskunnille tapahtuvien palvelujen hin-
noittelussa tuli vastaus 26.8.2019.
Mukanahan on yli 40 osuuskuntaa vaatimas-
sa oikeutta. Ongelma on valtakunnallinen, 
toisin kuin väitetään. Maassamme on hyvin 
harvalukuinen joukko lakimiehiä, asian osaa-
jia, vesipuolella, hyvin usein sekoitetaan ve-
sihuoltolaki vesilaitosten väliseen palvelujen 
hinnoitteluun. Selvyydeksi sanottakoon että 
vesihuoltolaki koskee kunkin vesihuoltolaitok-
sen omille kuluttaja asiakkailleen tapahtuvaa 
hinnoittelua  käyttömaksua mm. koskien. 
Valitusviranomaisena on kuluttaja-asiamies. 
Vesilaitosten välisten palvelujen hinnoittelu 
tulee perustua yksityisoikeudelliseen osapuol-
ten väliseen sopimukseen. Kummallakaan osa-
puolella ei ole saneluoikeutta. Nykytilanne pe-
rustuu nimenomaan saneluun. Lähtökohtana 
aiheuttamisperiaate, jossa pohjana veden tuo-
tantokustannus, siihen lisättynä kunnallisen 

vesilaitoksen taseesta niiden verkoston osien 
kustannuksesta johdettu osuus jonka osuus-
kunnat aiheuttavat (esim. Kouvolan vedellä n. 
5 %, puhtaalla sekä jätevedellä samaa luokkaa) 
ja enintään kohtuullinen tuotto kaupungin 
verkostoon sijoittamalle omalle pääomalle, 
1-2 %. Onko sitä ?

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät ovat 
31.1-1.2.2020 Turun Caribialla, eiköhän 
lähdetä !

Eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoa 
lukiessani jäi yleisvaikutelmaksi lähinnä 
edellisten, kilpailu- ja kuluttajaviraston ja 
Markkinaoikeuden käsittelijöiden pään silit-
tely myötäsukaan, ettei mene jakaus sekaisin. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen loppukaneet-
tia lukiessa jäi vaikutelmaksi kun hän viittasi 
vesihuoltolakiin, eikö hänkään ymmärtänyt 
että asiamme ei liity vesihuoltolakiin. Hän ei 
varsinaiseen vaatimukseemme vesihuoltopal-
veluiden hinnoittelusta ottanut kantaa.

Vesihuolto asiathan kuuluvat maa- ja metsäta-
lousministeriön alaisuuteen. Vastuuministeri-
nä maa- ja metsätalousministeri.

Olen sopinut Jari Lepän kanssa lähetystö 
käynnistämme pääkallon paikalla pikapuolin.

Terveisin Pertti

Tetroitin syksy

Pimeys on vielä päidemme yllä,
ajatukset ovat jo aamussa,
on tarkoituksensa tälläkin syksyllä,
joka saapui hämärän kaavussa.

Jotenkin täytyy irti kädestä kesän,
päästää, ja jatkaa uuteen aikaan,
sisältä lähteä lämpimän peittopesän,
valmistautua ajoissa talven taikaan.

Mutta nyt nautimme syksystä Tetroitin,
elämme parasta aikaa säilöjäinʼ, 
jotain myöskin minä purkitin,
kun tutkin taru kätköjäin.

Keskellä syksyn, kylän kotoisan,
lataan runon vakkaani,
keskellä hämyn lokoisan,
ja lisään puita takkaani.

Tämä aamu Tetroitin,
on taas yksi lisää,
juuri niin kuin odotin.
pääsimme syksyn sisään.

Kalle Turkia

VANHAN KOULUN JUMPPASALIN KÄYTTÖ
• Maanantai-perjantai klo 10–20
 Huom! tiistaisin kansalaisopiston kuntojumppa klo 19.15–20. 
 Syyslukukausi (syys-marraskuu) ja kevätkausi (tammi-huhtikuun alku)
• Lauantai klo 10-17
• Sunnuntai klo 12-17
• Joulunpyhinä suljettu 24.12-26.12.
• Pääsiäispyhien aikaan pitkäperjantai ja 1. pääsiäispäivä suljettu

Muusta käytöstä sovimme/varaamme erikseen
- Otamme huomioon seinän takana olevat vuokralaiset näissä aikatauluissa.
- Jumppasalin käyttö on kyläläisille maksutonta. Huolehdithan omalta osaltasi 
 siisteydestä! Merkitse käyntisi eteistiloissa olevalle ilmoitustaululle.
- Kylätalon tilojen varaukset puh. 050 380 2745 / heli.raikkonen@outlook.com
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Teuroisten Marttojen kuulumisia 
Teuroisten martat ovat olleet aktiivisia myös kesän aikana. Alkukesällä vierailimme 
Valkealassa Mouhu-Voikoski -marttojen vieraana, heinäkuussa järjestimme yhdistysten 
yhteisen JEV-apurahan turvin Kesäillan Laulajaiset kylätalolla, jossa Salmisen Liisa ja Aimo 
vetivät illan komeasti ja tilaisuudessa esiintyivät myös vauhdikkaat Kimolan Kantritanssijat. 
Laulajaisiin saimme salin täyteen, josta olemme kaikille tapahtumaan ja järjestelyihin 
osallistuneille kiitollisia. 

Elokuussa Elimäen kotiseutumuseon tanhuvilla oli jälleen Aleksanteri II aikaan 
kansanooppera, jossa elimäkeläisten yhdistysten yhteiskanttiinissa Teuroisten martat olivat 
vahvasti edustettuna. Yhteistyö oli tuttua jo edellisvuodelta, joten homma hoitui hienosti. 
Kävimme myös virkistäytymässä Tallinnan päiväristeilymatkalla ja tärkein kohteemme oli 
suuri käsityökauppa Karnalux, jossa hämmästelimme kaupan suurta valikoimaa. 
Osallistuimme elokuussa yhdessä muiden Teuroisten yhdistysten kanssa Teuroisissa ajettuun 
ralliin kanttiinin merkeissä. 

Syyskuussa matkailimme jälleen ja vierailimme Marttailuviikon lauantaina 14.9.2019 
Helsingissä Marttatori-tapahtumassa. Torilla oli melkoinen meininki, marttoja oli saapunut 
paikalle ympäri Suomea. Marttatori tarjosi paljon tapahtumia ja esittelyjä ja aktivoimme myös 
toista kotimaista kieltä osallistumalla kaksikieliseen yhteislauluun.  

Tuleva syksy on myös aktiivista aikaa meillä martoilla. Lokakuun 31.päivä järjestämme 
avoimen marttaillan, jossa valmistamme Eiran ja Seijan Kananmunasta on moneksi 
-ketjukoulutuksessa saamien oppien mukaan ruokaa kananmunista. Ruokailun vapaaehtoiset 
maksuista kertynyt tuotto käytetään kansainväliseen Tyttöjen päivä - keräykseen. 

Kulttuuriretki suuntautuu tänä vuonna Lappeenrannan teatterin näytökseen Cabaret. 
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Seija aina 28.10. asti. Matkan hinta on 100 euroa Teuroisten 
marttayhdistyksen jäsen ja 120 euroa ei-jäseneltä. Hinta sisältää matkan, pääsylipun ja 
ruokailun. Lisää tietoja löytyy Teuroisten marttojen sivuilta. Näytös alkaa 13:00  ja kesto 
väliaikoineen 2,5 tuntia. 

Syksyllä perinteisesti osallistumme kylän  Köyrituliin, lokakuun  on  puurokuu ja tietysti 
olemme mukana kylän Kauneimmissa joululauluissa keittämässä puuroa ja rusinasoppaa.  

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

Teuroisten marttojen sähköpostiosoite on: teuroisten.martat@gmail.com. Postia lukee koko 
hallitus, joten viestien perillemeno on taattu juttu! 

Mediamartta Riitta Vuorinen 

Tätä lehteä toimittavat:  Jarmo Pakkala, Rauni Pakkala, Arja Ruokonen, Seppo Suikkanen ja Pertti Halsola. 
 Taitto: Mirja Näkki. Painopaikka: Korian Kirjapaino.

 
TEUROISTEN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUS 2019

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

HAEMME TEUROISIIN 
YRITTÄJÄÄ,

joka olisi valmis huolehtimaan 
Teuroisten kylän teiden kokonais-

valtaisesta kunnossapidosta, 
lanauksista talviaurauksiin. 

Jos kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä !

Terveisin, Teuroisten tiehoitokunnan 
puheenjohtaja Timo Jansson. 
Timo Jansson p.  0458527292 
email. timojansson@suomi24.fi

Teuroisten Marttojen 
kuulumisia

1.8.2019 kokoontui 50-luvulla 
Teuroisten koulua käyneitä yhteen 
muistelemaan aikoja entisiä. 

Kuvassa mukana myös Teuroisten marttoja, 
jotka kahvittivat vieraat. Kuvia voi kysellä 
Heli Räikköseltä joko puhelimitse tai sähkö-
postitse.

Teuroisten kyläyhdistys ry:n 
yleinen/sääntömääräinen 
syyskokous Kylätalolla 
torstaina 28.11.2019 
klo 18, kahvitus klo 17.30 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja lisäksi Kylätalon omistusoikeuden 
siirtoasia. 

Huom. ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa 
saada jonkin asian yhdistyksen syys-
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 
hyvissä ajoin”

Kaikki kyläyhdistyksen jäsenet ja 
kyläyhdistyksen toiminnasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Teuroisten kyläyhdistys ry:n hallitus

Ps. Jäsenrekisterin ajan tasalle saattami-
nen onnistui hyvin. Jäseniä on nyt 107. 
Liittyä voi maksamalla 2,00 €/hlö 
tilille FI91 5016 1020 0467 01/Teuroisten 
kyläyhdistys ry, sekä ilmoittamalla viesti-
osaan nimen sekä syntymävuoden.


