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Julkaisija: NIINIMÄEN KYLÄYHDISTYS

Kuvat Rauni Pakkala

Kyläkysely 2020
Tämän lehden välissä on kyläkyselylomake, jonka voi täytettynä 
palauttaa 17.5.2020 mennessä joko hallituksen jäsenille 
(tai heidän postilaatikkoihinsa) tai metsästysmajan riista-
katoksen seinässä olevaan postilaatikkoon. 

Vaihtoehtoisesti kyselyyn voi vastata netissä 
https://fi.surveymonkey.com/r/WHYXPR5 
Linkki löytyy myös kotisivuilta. 
Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta 
yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 
3 kpl kyläkirjoja. 

Kyläkyselyllä kehitetään kylää 
Ensimmäinen kyläkysely tehtiin vuonna 2002. Sen pohjalta 
laadittu suunnitelma on toteutunut hyvin. Tuolloin toiveena 
olivat kevyenliikenteenväylä, nopeat internet-yhteydet, vesi- 
ja viemärilinjat tärkeimpinä mainiten. Nyt on aika uusille 
toiveille, historia opettaa että isoimmatkin haaveet voivat 
käydä toteen. Miltä Niinimäen kylä näyttää 2030-luvulla, 
kerro mielipiteesi ja valmiutesi osallistua yhteiseen työhön 
asuinalueemme hyväksi.
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Niinimäen kyläyhdistyksen puheenjohtajan palsta

www.kymenkylat.fi/niinimaki/ 

PakinaTautista aikaa
Eipä sitä syksyllä pieni mieli aavistanutkaan mitä talvi tuokaan. No, 
sitä odotetaan edelleen. Ei ollut latuja hiihtäjille, ei ollut jäätä luistel-
tavaksi syksyn vaihtuessa kevääseen. Mutta se säästä joten säästänpä 
harvalukuiset lukijat sääpohdinnoiltani.

Tämän vuoden kohutuin aihe on tuo Kiinan Wuhanista maailman-
kiertueensa aloittanut virus joka sai poikkeustilan täälläkin. Ensin 
hamstrattiin vessapaperia mutta Corona suuntautuu kyllä toiseen 
päähän. Liekö Noro ja Corona sekoittuneet joidenkin päissä, sitä 
en tiedä. Kuitenkin vähän nolotti pahimman häslingin ollessa päällä 
ostaa vessapaperia kun aamulla alkoi istunnon päätteeksi pahvirulla 
kuultamaan paperikerroksen läpi. Seuraavina hamstereiden kohtei-
na näyttivät olleen pastat, tonnikalasäilykkeet, riisit ja jauheliha. Ja 
saamieni kuvien perusteella isompien kaupunkien myymälöissä oli 
oikea neukkulan meininki kauppain hyllyin ammottaessa tyhjyyttään. 
Näillä pienemmillä paikkakunnilla ei sentään panikoitu vastaavalla 
tavalla. Maalaisjärki onneksi jyllää.

Toisaalta osa väestöstä on vankasti sitä mieltä ettei tuo osu omalle 
kohdella riekkuen kuin maailmanlopun edellä. Sitä viikonloppuna 
lähdetään laumassa ulkoilemaan uskoen siihen ettei virukset elä 
raittiissa ulkoilmassa. Ainakin päätellen kehäkolmosen läheisten 
ulkoilualueiden parkkipaikoista. 

No tuo oli ennen hetkellistä Uudenmaan eristystä. Kyllä kelpaa 
kuutostiellä kokeilla kuinka kosla kulkee konstaapelien kytätessä 
karanteenirajan kontrollissa karkulaisia. 

Koululaisetkin joutuivat etäopetukseen ja eri lähteistä lukemani 
perusteella moni vanhempi on yrittänyt ruveta kotiopettajaksi. Tai 
jopa pyrkinyt antamaan suoraan oikeilta tuntuvat vastaukset lapsen 
tehtäviin yrittäen lakaista piltilleen mahdollisimman sileää tietä tu-
levaisuuteen. Ja sitten on se toinen ääripää joiden lapsiin opettajat 
eivät saa yhteyttä eivätkä vanhemmat välitä. 

No, tämä tällä erää. Syksyllä sitten alkavat näkymään millaiset 
taloudelliset vaikutukset tällä on. Sen ainakin arvaan että kaupun-
kimme talous kärsii ja palveluita tullaan karsimaan.

Keväthän se taas tulee Koronastakin huolimatta. Toukotyöt ovat 
peltoaukeilla alkaneet, hanhiparvia on paikoittain melkoisia määriä 
ja linnutkin laulavat pitkälle iltayöhön, niin että unet siirtyvät sitä 
kuunnellessa (ainakin huonompi unisilla, mutta mukavaa tauko-
musiikkia kuitenkin…). Hevossuon suunnalla on myös bongattu 
varma kevään ja kesän merkki; asfalttikoneet. Karavaani lähti Kou-
volan suuntaa ja toinen kaista Koriantiestä on jo päällystetty – pian 
luultavasti toinenkin. Uuden pinnoituksen tarvetta jo alkoikin kyllä 
olla. Nyt sitten vaan muistetaan varoa uuden pinnan liukkautta 
…. ja sitä asfalttikaravaaniakin kannattaa varoa; siellä näkyy osa 
koneista liikkuvat kauko-ohjauksella. 

Korona-epidemia vaikutti täällä kylillä ja kujilla ainakin liiken-
teen harventumiseen. Nyt aletaan taas hiljalleen palata siihen, että 
kuutostielle ajaessakin pitää keskittyä kummastakin suunnasta 
tulevaan liikenteeseen – Uudenmaan saarron aikana ei juurikaan 
tarvinnut ketään odotella, että pääsi tielle pyyhkäisemään. Alkoi jo 
vaikuttamaan tässä ison tien kupeessakin ihan maaseudun rauhalle, 
kun Sanna Marin sanoi selkeällä suomen kielellä, että NYT EI OLE 
OIKEA AIKA MENNÄ MÖKILLE. Aika iso vaikutus on ollut 
myös työmatkaliikenteen ja kouluun menoliikenteen harvenemisel-
la.  Käytiinpä me maalaiset Helsingissäkin, kun Uudenmaan rajat 
aukesivat – aika helppoa oli ajella sielläkin ihan perjantai-iltana, 
kun liikenne oli kuin sunnuntaiaamuna klo 6.00

Vuosikokous pidettiin helmikuussa oikein mukavalla ja ak-
tiivisella joukolla. Toimintasuunnitelmaa tehtiin ja päätettiin 
osallistua Vuoden kotiseututeos –kilpailuun ja järjestää kylä-
kysely; sekä lomakkeella että sähköisesti – pitäähän meidänkin 
tehdä digiloikka, kun se on nyt kovasti tämän ajan trendi. 
Erilaisia toiminnallisia tempauksia päätettiin järjestää, kuten 
siivoustalkoot pyörätiellä ja Järvenmäen suunnalla sekä leik-
kikentän kunnostustalkoot. Kotkaan meidän piti lähteä mm. 
Merimuseo Wellamoon kesän alussa, mutta sehän nyt Koro-
nan vaikutuksesta joudutaan siirtämään parempaan aikaan – ei 
unohdeta sitä kuitenkaan. Martanpäivän retki Järvenmäelle 
varmaan saadaan toteutettua turvavälit ym. muistaen ja syk-
sylle suunnitellut pirtupolkukävelyt ja pirtuilta vol 2. 

Lähdetäänpä kaikki ulos ja lenkille, pyöräilemään tai puutar-
hatöihin, pysytään terveinä, muistetaan pestä käsiä, pidetään 
turvavälit ja käytetään kukin osaltamme lähipalveluita – se on 
ainoa tapa saada palvelut pysymään meitä lähellä.

Puheenjohtaja Seppo Suikkanen

Kevättöitä Oivonojalla
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Tämä uutinen sadan vuoden 
takaa osoittaa, että torjunta-
keinot eivät ole muuttuneet. 
Sylkyastiat sentään on hävitetty. 

Lähde: 15.01.1920 Kouvolan Sanomat 
no5, Digitaaliset aineistot, Kansalliskirjasto

Kuvat Matti Granqvist

Yksi ensimmäisistä moottoripyöristä pitäjässä oli saksalainen D-rad 398cc flat twin 
sivuventtiilikone vuosimallia 1923. Satulassa pyörän omistaja liikemies Theodor 
Granqvist.

Kulkupelejä kylältä 
sadan vuoden takaa

Autokyytiä varten piti pukeutua vähän 
paremmin. Kuvan henkilöitä ei ole tunnistettu, 
autonkuljettajana mahdollisesti E. Kalliola 
Korialta.

Ensimmäinen polkupyörä oli paikallista valmistetta. 
Varvarintiellä asunut puuseppä Nestori  Granqvist 
oli harjaantunut tekemään rukkeja kehrääjille, 
joten mittakaavaa suurentamalla syntyi puinen 
polkuratas. Tämä pyörä tuli tunnetuksi nimismies 
Johan Granqvistin pyöränä.  Tämä menopeli ei ollut 
helpoimmasta päästä hallittavaksi, joten sarjatuotan-
toon asti ei ollut aihetta. Elimäen kotiseutumuseossa 
on nähtävillä alkuperäinen malli.

Kevättöitä Oivonojalla
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Karin kanssa on syksyksi suunnitelmissa kirjailijailta. 
Kirjan ennakkotilaukset Karin spostiin karivaltonen@kympnet viitteellä ”nouto Niinimäki”.  
Maksu 20€ paikan päällä tilaisuudessa.

Nomen est omen
Näin keväällä moni pohdiskelee omaa tulevaisuuttaan, mitä 
opiskelupaikkaa tai mitä työpaikkaa tulisi hakea. Toisille tämä 
on helpompaa, oma elämänpolku on selvänä edessä jo oman 
nimen perusteella.

Kaikkien tuntemien Aarno Kasvin ja Pekka Poudan lisäksi löytyy 
vähemmän julkisuudessa esiintyviä ammattilaisia, joiden sopi-
vuus tehtäviinsä on ilmeinen. Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija 
Peter Ukkonen sopii hyvin Pekka Poudan työpariksi. Eläimien 
kanssa työuraansa tekevät erätarkastaja Tobias Peura ja lihanja-
lostusyhtiö Atrian tehtaanjohtaja Tapani Potka.

Johtotehtäviin vaaditaan yleensä soveltuvuustestit ja kärkieh-
dokkaiden haastattelu. Valintakomitean työ on joskus helppoa, 
kukapa voisi tyrmätä valtion aseyhtiö Patrian johtoon hakeneen 
Esa Rautalingon pätevyyttä? Projektipäälliköksi ylijäämäruokaa 
myyvään yritykseen haki, ja odotetusti valittiin Else Hukkanen. 
Suomen Pankin johtajanimityksistä on joskus käyty kovaa vään-

töä. Osastopäällikkö Mika Pösön nimitys taisi kuitenkin olla 
läpihuutojuttu. MTV:n uutisten toimituspäälliköksi valikoitui 
taannoin perinteisiä lehtimiestaitoja kunnioittava Karri Lehtiö.

Muutama nimi jättää pienen epäilyksen siemenen itämään. Uni-
tutkija Nils Sandman on Pikku Kakkosensa aikanaan tarkasti 
seuranneen mielestä mahdollisesti Nukkumatin alias. Vahvis-
tamattoman tiedon mukaan Talvivaaran kaivoksen ympäristö-
asiat oli uskottu Pekka Perän veljen Retun huomaan tunnetuin 
seurauksin.

Kohtaloaan voi kyllä yrittää uhmata. Onnistujat ovat harvassa, 
pitkistä parroistaan tunnetun rockyhtye ZZ Topin ainoa sileä-
poskinen jäsen Frank Beard ehkä käy esimerkistä. Englannis-
sa sensijaan yksi liigamestaruudenkin voittanut jalkapalloilija 
varmasti katuu omaa nimeään vastaan kapinointiaan. Poliisien 
haaviin rattijuopumuksensa johdosta jäänyt Danny Drinkwater 
toivottavasti harkitsee jatkossa tarkemmin juomavalintojaan.
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Vuosikokouskuulumisia
Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa metsästysmajalla oli 
mukavasti hirsimajan täydeltä väkeä. Seppo Suikkanen 
valittiin jatkamaan puheenjohtajana ja muutkin hallituksen 
erovuoroiset valittiin uudelleen.

Suunnitelmissa on tehdä retki Kotkan suuntaan vuoden 
2019 Kymenlaaksolaiseksi kyläksi valittuun Tiutisiin sekä 
Merimuseo Wellamoon sitten kun koronatilanne helpottaa. 
Tulevia retkiä ja muuta ohjelmaa suunnitellaan Kyläkysely 
2020-vastausten pohjalta. Nyt kannattaa vastata ja vaikut-
taa toimintaan.

Kuukson muistoja -kirja 
on valmistumassa toukokuun aikana. Mikäli olet kiinnostunut 
kirjasta, niin voit ottaa yhteyttä Auli Hackmaniin sähköpostilla 
hackman.auli@gmail.com. 
Kirjan hinta on arviolta 35 euroa.

Terveisin Kuukson muistoja -kirjan toimitus

Koronakevät

Oli meillä talvi, lumeton,
kuin syksyn jatko, loputon.
Ei ollut lunta, ei liioin jäätä,
aina vain tuulista, märkää säätä.

Nyt ulkona lunta ja rakeita sataa,
on Vappu tulossa, ai, tämä on sitä rataa.
Ei juhlita Vappua toreilla ei turuilla,
kaikki pysykööt vain omilla nurkilla.
Ei patsaatkaan lakkejaan tänä Vappuna saa,
on kielletty monta muutakin mukavaa.

On poikkeustilanne vallinnut koko maailman.
pandemia jyllää, virus nimekseen saanut on
                                   Koronan.
Ei lapset kouluun mennä voi, 
ei liioin vanhukset kerhoon, oi ja voi.
On karanteeri päällä vielä pitkän aikaa,
ei Vappuna marssita, eikä laulu raikaa.

Mutta karanteerin keskelläkin kevät koittaa,
lintujen konsertit ikävät asiat voittaa.
Keltaiset rentukat ojissa jo kukkii,
valkovuokot, kuin tähdet, runsaasti tuikkii.
Sinisorsat läheisellä lammella soutaa, 
sinne minunkin askeleeni usein joutaa.

Koronasta huolimatta, odotamme kaunista kesää,
katselemme kuinka linnut tekee uutta pesää.
Syksyyn mennessä meillekin jo vapaus koittaa,
uskomme niin, että voimme tämän sisulla voittaa.
Toivomme kesäksi Luojalta kauniita säitä,
rukiiseen, vehnään muhkeita päitä,
voimia kaikille jotka sadosta vastaa,
kauniissa säässä viljakin kasvaa. 

Hyvää kesän odotusta!
Pirkko

Kuvat Rauni Pakkala
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Puheenjohtaja Seppo Suikkanen, 0400-804732, 
sakari.suikkanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Jarmo Pakkala, 040-5031417, pakkala.jarmo@gmail.com
Sihteeri ja kotisivujen ylläpito Rauni Pakkala, 040-5596065, 
niinimaenkyla@outlook.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 2020:

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 2020, aineistot 
Näkin Mirjalle syyskuun 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

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

Suu ja sorkkatauti

”No nyt on maailmankirjat sekaisin!”,
tokaisi pappamme paperrossi suupielessä.
Me likat, keimailtiin pihalla edestakaisin
oli vohkittu kynsilakka, hienostelumielessä.

Vaan nyt kun kuultiin papan ennustus:
”Se tulee suu ja sorkkatauti taloon,
kun kynsissänne on punainen ehostus.”
Nyt keksikä vastalääke tähän  menoon.

Me kuusivuotiaat jähmetyimme pihalle.
Pidimme käsiä selkämme takana. 
Hauskuus ja ilo meni kerralla pilalle.
Itkusta kalpeina kuin lakana.

Mummo tuli lehmiä lypsämästä.
Juoksimme vastaan surkeutta itkemään.
Mitä kauheaa meille seuraa tästä?
Pappa nauroi ja rupesi selittelemään.

Näin sitä päästiin pälkähästä,
Nyt itkuiset silmät jo nauravatkin.
Rakas pappamme ei lopeta keksimästä
Kostoksi maalasimme varpaankynnetkin.

”Wanhat runot” 
Marita Nieminen
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Vesiosuuskunnan kuulumisia
Arvoisat lukijat, maassamme on eletty kulu-
neen talven aikana hyvin poikkeuksellisissa 
oloissa. Suomen talveen kuuluvaa lumipei-
tettä ja kunnon pakkasta suotiin meille hy-
vin niukalti. Toisaalta maailman laajuiseksi 
edennyt koronapandemia, kansallisen val-
miuslain käyttöön oton myötä, on rajoituk-
sineen asettanut meidät aivan uudenlaisten 
haasteiden eteen. Onneksi meillä on ym-
märretty varmuusvarastoinnin merkitys 
poikkeuksellisten olojen varalta mm. ruuan 
osalta. On paljastunut myös asioita, joissa 
on korjattavaa. Kaiken kaikkiaan tämä har-
joitus jättää yhteiskuntaamme syvän jäljen, 
josta osa on myös myönteisiä, mm etätyö.

Osuuskuntamme osalta vesihuolto on su-
junut ilman suurempia vaikeuksia. Halli-
tus kävi läpi vesihuoltolain velvoittamilla 
perusteilla käyttö- ja perusmaksujen väliset 
suhteet joulukuun kokouksessaan. Laskel-
mat osoittivat pientä nousua perusmaksujen 
osalta, käyttömaksujen osalta laskua. Hin-
noittelu oli tarkoitus ottaa käyttöön tam-
mikuun 2020 laskutuksessa, kävi kuitenkin 
ilmi ettei tilitoimiston laskutusohjelma tai-
punut taksojen muutokseen kesken lasku-
tuskauden, näin ollen uudet hinnat koske-
vat 1.7.2020 jälkeen tapahtuvia toimituksia 
/ vastaanottoja.

Samassa yhteydessä vertailtiin myös Kou-
volan Veden meiltä laskuttamia määriä las-
kutukseemme liittyjiltä. Vertailussa  ilmeni 
huomattava hävikki vuositasolla. Meillähän 
on välisulku Metsoilassa pääsääntöises-
ti kiinni, näin ollen voitiin rajata vuodon 
kohdetta. Ilmeni että Sopen jakelualueen 

lukemat olivat lähes 100 % yhtenevät. Hon-
giston alueelta seurantamittari joudutaan 
vaihtamaan antureiden vioittumisen vuoksi. 
Koronaepidemian takia putkia ei ole menty 
toistaiseksi aukomaan. 

Vuodon paikallistamiseksi joudutaan lähiai-
koina sulkemaan linjoja vuoron perään öi-
seen aikaan, tästä ilmoitetaan tekstiviestillä.

Osuuskunnan kaikkien linja- ja kiinteistö-
pumppaamojen tekniset tiedot on kirjattu 
LabcoNet-kaukovalvonta ohjelmaan laite-
korteille, sama koskee myös paineenkoro-
tus asemia. Tästa lähin myös Wickholmin 
ja Suptekin huoltotoimet kirjataan suoraa 
sähköiseen muotoon. Tiedostoon on pääsy 
tunnuksilla, hallituksen jäsenillä kaikkeen 
tietoon, huoltoliikkeiden huolto ja esimies 
näkevät omien kohteidensa tiedot.

Vuosihuoltovuorossa ovat tänä kesänä Kori-
an pään kiinteistöpumppaamot, aloituksesta 
ilmoitetaan tekstiviestillä.

Muistuttaisin vielä mahdollisten hälytys-
käyntien ilmoituksesta, aina osuuskunnan 
kautta, mikäli tilataan suoraan Wickholmil-
ta niin lasku tulee tilaajalle.

Kiinteistöillä, joilla ei vakituisesti asuta, tu-
lee huolehtia siitä, että verkostoon lasketaan 
ajoittain vettä ettei tonttijohto tukkeudu.

Osuuskunta pyrkii pitämään varaosa varas-
ton siinä mitassa että on tarpeen tullen mis-
tä ottaa. Osuuskunta on asentanut talven 
aika kolmeen mitta/valvontakaivoon put-

kituet turvallisen käynnin varmistamiseksi. 
Lisäksi kahteen kohteeseen on rakennettu 
kävelysillat.

Suopeaa suvea toivotellen!
Terveisin Pertti

Osuuskunnan kaukovalvontatekniikkaa

Kuvassa Myllyojan paineenkorotusaseman 
nuosutuet.

Kävelysilta jätevesiverkoston linjapumppaamon 17 viemärin yli.
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Pimeässä illassa autojen valot loistavat niiden 
jatkaessa matkaansa kohti Kiviportintietä. 
Siellä pihan ja tuvanikkunoista kajastavat 
valot kutsuvat jo lämmöllään kulkijoita 
viettämään Martta-iltaa Kultasen Railin 
luo. Raili, syksyllä 85v. täyttävä Martta on 
Karjalan Laukkalasta vanhempiensa kanssa 
Teuroisiin muuttanut pitkäaikainen Martta. 
Railille yllätyksenä tulee se, että nyt vietet-
tävän Martta- illan ohessa kunnioitamme ja 
juhlimme häntä 70-vuotisen Martta taipa-
leensa johdosta.

Raili Kultanen os. Akkanen, Antti ja An-
na-Maria Akkasen 10-lapsisen sisarussarjan 
kuopus, muistaa hyvin kuinka heidän tuvas-
saan Teuroisissa pidettiin 8.3.1946 Elimäen 
Teuroisten Marttayhdistyksen perustamisko-
kous. Railin synnyttyä syyskuussa 1935 oli 
hän jo syntyessään siskon sekä veljensä lapsen 
täti. Tuosta on monta talvea ja kesää kulu-
nut, Raili aikuistui ja perusti perheen Kulta-
sen Toivon kanssa, arki kului viiden lapsen 
kanssa koti- ja navettatöitä tehden. Kun karja 
pantiin pois, aloitti Raili silloisella Elimäen 
kunnalla kotiavustajana ehtien 19-vuoden 

70-vuotta Marttana Elimäen Teuroisten 
Marttayhdistyksessä

ajan ajella vanhuksen luota toiselle avustaen 
ja auttaen arjessa pärjäämisessä. 

Sankaritar 70-vuotta Marttana toiminut 
Raili hyörii lämpöisessä tuvassaan tarjoten 
kahvia ja välillä muistellen vanhoja, yhtäk-
kiä on sukkelan emännän käsissä tabletti, 
josta etsitään lapsenlapsen lapsen kuvia, 
kuntoiluohjetta ja vaikka mitä. Käsitöitään-
kin Raili ehtii esitellä, viimeksi valmiiksi on 
tullut neulottua sydänkuvioinen sohvatyyny. 
Kun ihminen on elänyt 8-vuosikymmentä 
ja ylikin ovat tekniikka ja jo arjen hallinta 
muuttuneet kovin monin tavoin. Tuskin 
pikku-Raili osasi 1940-lvulla kuvitella aja-
vansa autolla pitkin Teuroisten raitteja, 
surffailevansa tabletissa tai niinkin yksinker-
taisen asia ja itsestään selvyys; vesi tulee ja 
menee putkia pitkin eikä tarvitse synkässä 
helmikuisessa illassa vesisateessa suunnistella 
taskulampun valossa tietänsä kaivolle. Kahvi 
tuoksuu, automaatti porisee ja iloiset Mar-
tat kahvinsa nautittuaan haasteltuaan tovin 
suuntaavat kukin omille autoilleen ja pime-
ään Teuroisten iltaan kohti kotejaan. Oli 
kiva ilta ja merkityksellinen ilta, olihan yksi 

  Ajan virta vierii vaahdoten
  kenpä lukee määrät mitat 
  Marttojen käden taitojen.
  Kylmä kolkko elo usein ois
  ellei Martta sille herkkujansa sois.
  Pääsisikö Marttailun henki sammumaan
  kun niin suurella joukolla
  sitä asiaa ajetaan.
  Tämän kylän Martoilla 
  on juurensa Laukkalassa.
  Sieltä saatiin pontta Teuroisissa.
  Railikin on Karjalan tyttönen,
  kerkeävä ja tosi iloinen
  Autollansa ajaa huruuttelee
  Teuroisten raitilla usein kurvailee.

  Raili, tulimme tuomaan sinulle onnittelut
  Olethan 70 -vuoden ajan marttailut.
  Olit silloin vielä nuori tyttönen
  nyt läpikäynyt jo monen vuosikymmenen.
  Nimitämmekin sinut iltamme kuningattareksi
  ja annamme sinulle mitalin kiitokseksi.

  Monia armorikkaita vuosia Railille
  terveyttä ja pitkää ikää toivottelemme!

  Teuroisten Martat ry

MARTTAILTA  13.2.2020 
Raili Kultasen luona

Railille 70 v Marttana -muistaminen, 
vuosimerkki

Teuroisten marttayhdistyksen toiminta-
suunnitelma lupailee vilkasta ja monipuolis-
ta toimintaa vuodelle 2020. Suunnitelmissa 
oleva toiminta sisältää aikaisempien vuosien 
tapaan kulttuuria, käsitöitä, koulutusta sekä 
yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa. 

Vaikka poikkeusolot ovat keskeyttäneet 
marttatoiminnan lähes kokonaan, ehdim-
me alkuvuodesta kokoontua useammankin 
kerran. Marttajärjestön yhteinen Maailman 
suurin marttailta järjestettiin helmikuussa 
Raili Kultasen kotona ja samalla juhlittiin 
Railin 70 vuoden marttajäsenyyttä. Raili 
Kultaselle myönnettiin Marttaliiton vuosi-
merkki ansioistaan marttatoiminnassa. Maa-
liskuussa laulu raikui Liisa ja Aimo Salmisen 
kotona Martta-lauluillan merkeissä. 

Perinteisesti Marttapiiri järjestää koulu-
tuksia marttayhdistyksille, ja näihin koulu-
tuksiin kannustetaan jäseniämme osallistu-
maan. Viime vuoden puolella Marttapiirin 
järjestämään Kas-Kas-Kasviksia -ketjukoulu-
tukseen osallistuneet martat opastivat yhden 
tammikuisen lauantaipäivän ratoksi muita 
jäseniämme kasvisruokien maailmaan. 
Uusia kasvisruokia uusilla ruoka-ainetutta-
vuuksilla sekä myös vanhoja tuttuja ruokia 
uudella twistillä: mm. minttuinen soseutet-
tu tuorehernekeitto, chilinen porkkanasa-
laatti ja vispipuuro tyrnistä. Nam.

meistä toiminut Martta yhdistyksessämme 
jo 70-vuotta.

Pirkko Ikävalko, 
Elimäen Teuroisten Marttayhdistys

Kuluvan vuoden aikana toteutamme myös 
yhdistyksen sisäistä koulutusta, jossa opas-
tamme toisiamme omilla vahvuusalueillam-
me. Syksyksi on suunniteltu mm. ruisleivän 
leipomista, tietoteknisten taitojen vahvista-
mista ja askartelua marttailtoihin.

Valitettavasti toimintasuunnitelmassa ole-
via kaikkia asioita ei voida toteuttaa, mm. 
kesälle suunniteltu Pärnun matka jouduttiin 
perumaan kevään marttailtojen lisäksi. Tilan-
teen normalisoiduttua pyrimme siihen, että 
marttailu jatkuu entistä marttamaisemmin, 
täynnä touhua ja tarmoa.

Teuroisten marttayhdistyksen hallitus 
otti kunnon digiloikan! Hallitus kokoontui 
maaliskuun lopussa Skypen välityksellä ja 
onnistuneesti kaikki hallituksen jäsenet oli-
vat läsnä kokouksessa linjoja pitkin. Toinen 
digiloikka tehtiin perustamalla Instagram tili 
Teuroisten marttayhdistykselle. Meidät löy-
tää Instagramista nimellä teuroistenmartat.

Kolmatta loikkaa odotellessa Teuroisten 
martat toivottavat Niinimäen Nurkan lu-
kijakunnalle oikein hyvää kevättä ja tulevaa 
kesää. 

toivottelee mediamartta Riitta Vuorinen

Teuroisten Marttojen kuulumisia


