
Tesjoen kyläyhdistys sai Pulterilta luvan tutustua moottoritietyömaahan. RETKI UUDELLE 

MOOTTORITIELLE tehtiin isolla joukolla sunnuntaina 10.8.2014 polkupyörin ja rullaluistimin. 

Osallistujia oli kaikenkaikkiaan 60-70 henkilöä. Edestakaiselle retkelle kertyi matkaa rapiat 30 

kilometriä. Kyläyhdistys tarjosi pullakahvit ja muuta virvoketta jäsenilleen Ahvenkosken uudella 

sillalla. (Kuvia tapahtumasta on luvassa, kunhan palvelin suostuu yhteistyöhön...) 

Perinteinen LAULUILTA pidettiin Taasiakodin takapihalla tiistaina 17.6. 

Aikuiset KUNTOJUMPPAAJAT kokoontuivat koko lukuvuoden ajan aina tiistaisin Tesjoen koulun 

saliin. Kiitokset Suville ja Riitalle, jotka vastasivat jumpan vetämisestä! 

Kevään ensimmäinen POLKUPYÖRÄRETKI tehtiin keskiviikkona 7.5.2014. 

Perjantain 2.5.2014 kyläkerhossa vieraili tesjokelainen hieroja Tiina Jokipii. Tiina esitteli itsensä ja 

kertoi oman yrityksensä toiminnasta. 

Tienvarret pistettiin kuntoon SIIVOUSTALKOILLA keskiviikkona 23.4.2014. 

Tesjoen kyläyhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidettiin kirjaston viereisessä kerhotilassa torstaina 

20.3.2014. 

JOULULAULUILTA pidettiin tiistaina 17.12.2013 Taasiakodilla.  

Tesjoen kyläyhdistyksen SYYSKOKOUS pidettiin torstaina 28.11.2013 kirjaston viereisessä 

kerhotilassa.  

TEATTERIRETKI Tesjoelta Kotkan kaupunginteatterin Niskavuoren nuori emäntä -esitykseen 

järjestettiin lauantaina 26.10.2013. 

PYÖRÄRETKI torstaina 29.8.2013.  

KESÄTEATTERIRETKI tehtiin Haminan kesäteatteriin katsomaan Kulkurin valssia torstaina 

18.7.2013. Näytelmän oli Mika Waltarin alkuperäisaiheen pohjalta käsikirjoittanut ja ohjannut Joel 

Elstelä. Niinkuin ammoisessa SF-elokuvassakin nuori kreivi joutui salaamaan henkilöllisyytensä ja 

viettämään jonkin aikaa kiertolaiselämää. Musiikin tarinaan oli sovittanut ja osin säveltänytkin 

Korvenkylän kesäproduktioista tuttu Iikka Kahri. Lavalla nähtiin 20 esiintyjää ja lisäksi 

suomenhevonen Lento-Suukko. 

Näytelmä oli loistava! Tunnelmaa vähän latisti vesisade, joka loppui 10 minuuttia ennen esityksen 

loppumista =) 

LEIKKIPUISTON AVAJAISIA vietettiin tiistaina 18.6.2013. Aiheeseen liittyvää materiaali löydät 

osiosta Ajankohtaista - Infoa leikkipuiston käyttäjille.  

LAULU- JA GRILLI-ILTA pidettiin Taasiakodin takapihalla maanantaina 17.6.2013.  



LEIKKIPUISTOTALKOISSA aherrettiin muun muassa maanantaina 10.6.2013. Iso kiitos talkoisiin 

osallistuneille! 

PYÖRÄRETKI torstaina 6.6.2013. 

Loviisan kaupunki on järjestänyt NUORISOILTOJA keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ohjaajana on 

toiminut Asta Ovaska. Lisäksi Tesjoen kyläyhdistys on pitänyt nuorisotilaa talkoovoimin auki 

parillisten viikkojen lauantaina. Kiitos kaikille talkooringissä mukana olleille!  

Kesäkauden ensimmäinen POLKUPYÖRÄLENKKI tehtiin helatorstaina 9.5.2013.  

Perinteiset ROSKATALKOOT pidettiin maanantaina 6.5.2013. Innokkaita talkoolaisia oli 

kolmisenkymmentä.  

Anssi Jämsän vetämänä SALIVUORO Tesjoen koulun liikuntasalissa pidettiin tältä keväältä viimeistä kertaa tiistaina 

30.4.2013.  

Tesjoen kyläyhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidettiin torstaina 21.3.2013 klo 18 kirjaston viereisessä kerhotilassa. 

HIIHTORETKI sunnuntaina 3. maaliskuuta Tesjoen metsästäjien (Tessjö jägare) kodalle.  

UUDEN VUODEN VASTAANOTTO pidettiin maanantaina 31.12.2012 

jääkiekkokaukalon tuntumassa. Ohjelmassa oli rakettien ammuntaa ja makkaranpaistoa. 

Tesjoen kyläyhdistyksen SYYSKOKOUS pidettiin kerhohuoneessa sunnuntaina 4.11.2012 

Torstaina 2.8.2012 järjestettiin n. 15 kilometrin POLKUPYÖRÄRETKI. 

Tesjoen KESÄJUHLAT pidettiin kirjaston edustalla lauantaina 28.7.2012. 

Tesjoen kyläyhdistys järjesti keskiviikkona 11.7. RETKEN naapurikaupunki Kouvolan 

suurimpaan KESÄTEATTERIIN, Korvenkylään. Tämänvuotisen näytelmän nimi oli 

Unelma onnesta. Keskiössä oli musiikki, mutta myös muita 80-luvun trendejä oli mukavasti 

esillä. 

 

KYLÄKEINUTALKOISSA puuhailtiin kolmena kesäkuun iltana. Kyläyhdistyksen 

hallitus kiittää talkooavusta Taisto ja Jorma Uutista sekä Arto Myötyriä. 

Kyläyhdistyksen edustajat kävivät tiistaina 12.6.2012 ilahduttamassa Taasia- ja Emil-kotien 

väkeä LAULUMAKKAROILLA. Ohjelmassa oli sananmukaisesti yhteislaulua ja 



makkaroiden grillausta. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Väki vaikutti 

viihtyvän, edes taustalla jyrissyt ukkonen ei pelottanut ketään sisätiloihin. 

Ruotsinpyhtään seurakunnan ja Tesjoen kyläyhdistyksen järjestämä KOKKIKERHO on 

tältä keväältä ohi, kokkailut jatkuu syksymmällä. Infoa tulee heti, kun saamme uudet 

päivämäärät lyötyä lukkoon. 

Tienposkien KEVÄTSIIVOUS tehtiin torstaina 3.5.2012. 

Sää suosi tämän kevään roskienkeruutempausta: lämpötila juuri sopiva, kuiva keli ja 

aurinkokin valaisi. Lunta näkyi vielä muutamien ojien pohjilla eikä kasvava heinikko ollut 

saanut pienintäkään otetta roskista. Talkootoimisto oli tänä vuonna kirjaston ylimmällä 

rappusella.  

Säkkien noutajia oli yli 20: tusinan verran aikuisia, saman verran lapsia ja jokunen siltä 

väliltä. Töitä tehtiin mukavalla meiningillä tunti ja vartti. Jätelavalle kertyi sekalaista roskaa 

n.3 m3, paljon vähemmän kuin kymmenisen vuotta sitten. Kerhotilassa nautitut mehu, limu 

ja paussikeksit korvasivat talkoolaisten neste- ja energiahukkaa. Kotimatkalle väki lähti 

hyvillä mielin. 

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS  

pidettiin tiistaina 3.4.2012 kirjaston viereisessä kerhotilassa. Paikalle saapui hallituksen 

jäsenten lisäksi kymmenkunta kylän asioista kiinnostunutta Tesjokelaista. Ennen virallisen 

kokouksen alkamista Loviisan kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos 

vastaili kyläläisiä mietityttäviin kysymyksiin ja kertoi oman vastuualueensa osalta Tesjoen 

tulevaisuudennäkymiä. 

MOOTTORIKELKKARETKI UKONKALLION KODALLE  
 

Yhdistys järjesti retken uudelleen rakennetulle kodalle lauantaina 3.3.2012. Sää suosi 

auringonpaisteella ja pikkupakkasella. Suunnitelma, jonka mukaan kelkkakyytien välissä 

olisi ollut kahden kilometrin patikkataival, muuttui retkeläisten vähyyden vuoksi yhdeksi 

heitoksi perille, tai melkein perille asti. Kodalta käsin kuitenkin taaperreltiin lumikengillä 

Ukonkallion lakihangilla. Makkaroiden ja mehujen lisäksi tarjolla oli kodan tulilla keitetyt 

kahvit ja teet. Parin tunnin leiriytymisemme aikana kodalla pyörähti ainakin kuusi erilaista 

lumikiituria: moottorikelkkoja ja telamönkijöitä.  

Yhdistys kiittää kelkkamiehiä Mikaelia, Burkkaa ja Jounia retken vetohommista! 

VUOSI 2012 vastaanotettiin jääkiekkokaukalon läheisyydessä lauantaina 31.12.2011. 

Ohjelmassa oli makkaranpaistoa ja rakettien ammuntaa. 



JOULULAULUTILAISUUS  

pidettiin Taasiakodissa sunnuntaina 18.12. 

TESJOEN KYLÄJUHLAT 30.7.2011 
 

Sää suosi Tesjoen kyläjuhlia. Aurinkoisella Keskustiellä, kirjaston äärellä, oli reilut 

puolensataa kyläläistä kuulemassa ja katsomassa Tiina Jokipiin vahvaa lauluesitystä, johon 

kuului Esko Hiljasen kitarasäestys, taustalaulu ja äänitekniikka. Timo Noroviita kertoili 

kyläsuunnitelmahankkeesta ja Keijo Tähtinen loppukesän ja alkusyksyn tapahtumista sekä 

käsillä olevan juhlan annista: ensivaste-esittely, kyläkeinuilu, poniratsastus, taiteilu 

katuliiduin ja tekniikkaratakisa nuorille polkupyöräilijöille.  

 

Yllätyksenä Rainer ja Anita Pihtsalmi tiedustelivat mahdollisuutta leväyttää 

kirpparipöytänsä kirjaston kupeeseen, juhlakansan tutkittavaksi. Kyläjuhlan järjestäjät 

tekivät hetkessä myönteisen päätöksen ja kauppoja syntyi. 

 

Fillarinkäsittelykisassa tyttöjen sarjan voitti Taru puolentoista sekunnin erolla Terhiin. 

Poikien sarjan nopein oli Miro, joka kiersi radan 37,0 sekunnissa, Vilin aika oli 38,2 ja 

Valtterin 45,5. Lopuksi innostuivat muutamat aikamiehet (Mikael ja Arto) kokeilemaan 

taitojaan ja olihan niitä, mutta palkinnot ojennettiin Tarulle ja Mirolle. Myös 

katuliitutaiteilijoille ojennettiin Brunbergin suklaisset suukot.  

 

Aikuisille juhlien olennaista antia oli tietysti lukuisat tapaamiset ja kuulumisten vaihdot 

leppoisassa ilmpiirissä. 

NAPPIREISSU 
 

Tesjoen kyläyhdistyksen retki 14.7. Korvenkylän Piukat paikat esitykseen onnistui 

loistavasti: 

 

Aurinko paistoi.  

Ilta oli lämmin.  

Kuljetuspalvelut (Wiik line) toimivat ensiluokkaisesti. 

Retkeläiset eivät ollenkaan torailleet keskenään, vaikka seassa oli ruukkilaisiakin. 

Väliaikatarjoilut sujuivat ryhmällemme jonottamatta. 

 

Mutta ennen kaikkea, näytelmäkappale on jännittävä, hauska, tanssillinen, luistavaksi 

ohjattu (Mari Kahri) ja musiikilla iloitteleva. Vaikka Piukoissa paikoissa on muutama 

todella raaka kohtaus, ei veren maku kuitenkaan jäänyt suuhun. Pikemminkin jälkituntu 



korostaa ystävyyttä: miten pojat pitää yhtä ja miten tytöt pitää yhtä ja, että ”kukaan ei ole 

täydellinen”. Se on muuten näytelmän viimeinen repliikki. 

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT 

Tienvarsia siivottiin talkoohengessä Suomi puhtaaksi päivänä eli perjantaina 6.5.2011.  

VALOKUVIA ÅSGÅRDISSA 

Pyöräilykausi käynnistyi maanantaina 25.4.2011 retkellä Åsgårdiin. Åsgårdissa oli 

näytteillä vanhoja valokuvia Tesjoelta.  

VUOSIKOKOUS 

Tesjoen kyläyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kirjaston viereisessä 

kerhotilassa sunnuntaina 13.2.  

Toimintasuunnitelmaan otettiin uutena asiana tavoite laatia Tesjoelle kyläsuunnitelma. 

Nuorisokerhon puuttumista  

pahoiteltiin ja päätettiin, ainakin näin aluksi, talkoovoimin pitää yllä kerhotoimintaa. 

Yhdistyksen vuosikokous päätti tehdä seuraavat henkilöjärjestelyt: Eija Henriksson 

siirrettiin hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi ja hänen tilalleen hallitukseen 

otettiin Riitta Grönstrand, Anssi Tamminen siirtyi toiminnantarkastajaksi ja häneltä jääneen 

hallituspaikan täytti Rainer Häggblom.  

Muutoin hallitus säilyi ennallaan. 

UUSI VUOSI  
Uuden vuoden raketteja ammuttiin 31.12.2010 jääkiekkokaukalon laidalla. 

KYLÄYHDISTYKSEN 1-VUOTISJUHLAT 

Tesjoen kyläyhdistyksen ensimmäistä syntymäpäivää vietettiin kakkukahvein Tesjoen 

kerhotilassa perjantaina 26.11. 

SALIBANDYREISSU 

Isänpäivänä 14.11. klo 15.05 Loviisan Torin miltei täysi fanibussi tuli Tesjoen kirjastolta 

noutamaan matkalle ilmoittautuneita (4 kpl). Pasilan  

urheilutalolla oltiin sopivasti kolme varttia ennen ottelua. Kotijoukkueen nimi oli 

Salibändyseura Viking (SSV). Upeissa puitteissaa pelattu ottelu  

vyöryi Loviisan joukkueen tappioksi 10-1, vaikka molemmat joukkueet hallitsivat 

reikäpalloa ja pelitilanteita tasatahtiin. Maalisihti oli  

Torilta kuitenkin hukassa. Tesjoelle palattiin klo 20.15. 



KUVAILTA TAASIAKODILLA 28.10.2010 KLO 18 

Tesjokelaisella Alf Winqvistin säilössä on komea kokoelma diakuvia Tesjoen 

menneisyydestä. Niistä osa katseltiin Taasiakodilla kyläyhdistyksen järjestämässä 

kuvaillassa torstaina 28.10. Vanhoista kuvista kiinnostuneita ihmisiä oli paikalla 40.  

PYÖRÄRETKI  

Torstaina 7.10. kyläyhdistys järjesti pyöräretken Harsböleen. Osallistujia oli kuusi 

kappaletta.  

SYYSMARKKINAT 

Lauantaita 18.9. vietettiin markkinahengessä. Kirjaston läheisyyteen oli kokoontunut 7 

torimyyjää tuotteineen. Tarjolla oli mm. käsitöitä, hunajaa, kirjallisuutta ja kahvia ja pullaa. 

Lisäksi tarjolla oli mahdollisuus heittää tikkaa, ajella ponilla tai keinua kyläkeinussa. 

Markkinapäivän kolea sää näkyi kävijämäärässä, mutta onneksi edes osa Tesjokelaisista 

lähti liikkeelle.  

Tapahtumassa palkittiin kyläyhdistyksen auringonkukkakisan voittaja. Suurimman 

auringonkukan kasvattivat Håkan ja Anki Skog. Kukan kokonaispituus oli 3,3 metriä. 

Voittajat saivat palkinnoksi Loviisan Puutarhakeskuksen ja Tesjoen kyläyhdistyksen 

lahjoittaman 50 euron lahjakortin Loviisan Puutarhakeskukseen.  

PYÖRÄRETKI 2.9.2010 

Pyöräretkellä ajettiin Tavastaksen kautta Lappomiin ja sieltä kaupungin kautta takaisin 

Tesjoelle. 

POLKUPYÖRÄRETKI 5.8.2010 

Pyöräretki suuntautui tällä kertaa Skogbyn suuntaan. Osallistujia reissulla oli 12kpl 

KYLÄJUHLA  

Tesjoen kyläjuhlaa vietettiin kyläkeinun ympäristössä lauantaina 31.7. klo 13-15. 

Ohjelmassa oli muun muassa Tesjoen tikkamestaruuskisat, katuliitupiirustusta, tarinoita 

Tesjoen historiasta, ennustuksia, musiikkia ja arpajaiset. Poniratsastus valitettavasti 

peruuntui. 

Juha Hjelm esitti Tesjoesta kertovan biisinsä "Ari, Eetu, Väiski ja Minä" ja muutaman 

muunkin kappaleen.  



Ensin mainittu löytyy osoitteesta http://www.mikseri.net/artists/tesjoki.114286.php 

Tesjoen kyläyhdistyksen tutkimusosaston tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa 

kävijöistä viihtyi juhlissa: 

 

KESÄTEATTERIMATKA KORVENKYLÄÄN  

Torstaina 8.7. teimme retken Korvenkylän kesäteatteriin. Alun vaikeuksista huolimatta 

pääsimme matkaan ja ehdimme ajoissa perille. 

Esityksenä Korvenkylässä oli Mari Kahrin käsikirjoittama ja ohjaama Rodin Hood. Vanha 

tarina Robin Hoodista oli tuotu nykypäivään niin, että kaikille noin 40 innokkaalle 

näyttelijälle löytyi mieluinen rooli. Monet näyttelivät useampaakin roolia - enimmillään 

yhdellä näyttelijällä oli kahdeksan eri roolia.  

Näyttelijät suoriutuvat omista rooleistaan mainiosti, pienimmätkin esiintyjät vakuuttivat 

omissa rooleissaan. Näytelmän musiikista vastannut Iikka Kahri oli säveltänyt, sanoittanut 

ja sovittanut monta hienoa musiikkiosiota näytelmään. Myös musiikkiosuudet hoituivat 

näyttelijöiltä mallikkaasti.  

Kokonaisuutena Korvenkylän Robin Hood oli kesäteatteria parhaimmillaan. Huumorilla 

höystettyä iloista katseltavaa ja kuunneltavaa. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa! 

Kaiken kaikkiaan näytelmä kesti n. 2,5 tuntia. Tuohon 2,5 tuntiin sisältyi 20 minuutin 

väliaika.  

Lisätietoja Korvenkylän kesäteatterista ja Robin Hood -näytelmästä löytyy osoitteesta 

www.korvenkylankesateatteri.fi  

Kuljetuksista kiitos Wiik Linelle! 

LAULUILTA TAASIAKODILLA 

Perjantaina 18.6. pidimme Taasiakodilla lauluillan. Lauloimme yhdessä Taasia- ja 

Emilkotien asukkaiden kanssa kaikille tuttuja lauluja ja grillasimme makkaraa.  

POLKUPYÖRÄRETKI 

Maanantaina 31.5.2010 klo 18 lähdimme polkupyöräretkelle Tesjoen itäisille 

sivuteille. Sää oli hieno ja osallistujia oli mukavasti. Pyöräretken maisemia 



näkyy myös kotimaisessa elokuvassa "Hylätyt talot, autiot pihat". 

PERENNAPÄIVÄ 

Tesjoen kyläkeinulla järjestettiin perennapäivä 20.5.2010 yhdessä Tessjö Martha 

Föreningenin kanssa. Samalla käynnistettiin auringonkukkakilpailu, josta löytyy lisätietoja 

Tulevat tapahtumat -osiosta. 

NUORTEN ILTA 

Tesjoen kyläyhdistyksen hallitus kokoontui yhdessä kylän nuorison kanssa nuorisotilassa 

17.5.2010. Illan aikana keskusteltiin siitä, minkälaista ohjelmaa kyläyhdistys voisi järjestää 

kylän nuorisolle. Ideoita tuli runsaasti, ja niistä ainakin osa pystytään toteuttamaan tulevan 

kesän ja syksyn aikana.  

TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT 

Tienvarsien siivoustalkoot pidettiin keskiviikkona 5.5.2010 klo 18.00.  

 

LINTURETKI 

Linturetki tavastanpellolle toteutettiin suunnitellusti sunnuntaina 18.4. Retkelle lähdettiin 

klo 7.30 polkupyörillä. Osallistujia retkellä oli 8. 

 

TESJOEN KYLÄYHDISTYKSEN IDEAILTAPÄIVÄ  

Kyläyhdistyksen ideailtapäivä pidettiin seurakuntakodilla sunnuntaina 11.4.2010. 

Osallistujia oli hallituksen lisäksi kymmenkunta. 

 

Ideailtapäivä poiki seuraavanlaisia ehdotuksia: 

 

Polkupyöräretki ”Tesjoen ympäri” –säännöllinen?  

Tapahtuma kyläkeinulla 

Keinun kevätkatselmus ja kuntoonlaitto 25.4. klo 18.00 

Tapahtuma skeittirampilla 

Tanssi-ilta 

Skogbyntien asfaltointi kievarintien risteykseen asti? 

Leikkipuiston kunto? Asiasta laitetaan viesti kaupungille seuraavan kokouksen jälkeen. 

Siivouspäivä -5.5.2010 klo 18.00 kioskilla 



Melontaretki Taasianjoelle kesä - heinäkuussa 

Kesäteatteriretki Korvenkylän kesäteatteriin, aika tarkentuu myöhemmin. Näytelmänä 

Korvenkylässä on Robin Hood. 

Linturetki tavastanpellolle 18.4. sunnuntaiaamuna klo 7.30, polkupyörillä 

Uintiretki särkjärvelle vesien lämmettyä 

Lentopalloa (yhdessä Tessjö-Marby-Kullan kanssa?) Ollaan yhteydessä TMK:hon ja 

VAKO:on. 

Tanssilava kyläkeinun yhteyteen? Asia jätetään muhimaan 

Tiedotelehti kyläläisille? Lehtiseen haetaan Silmu-rahaa ja laitetaan homma työn alle. 

Markkinat pidetään syksymmällä. 

Perennanvaihto- tai myyntipäivä toukokuun lopulla, tarkennetaan 6.5. kokouksessa. 

Suurin auringonkukka tms. kilpailu, tarkennetaan 6.5. kokouksessa, palkinto! 

Grilli/laulu-ilta vanhuksille juhannuksen jälkeen, yhteistyössä TMK:n kanssa. 

Ruotsinpyhtään pelimannit? 

Uudenvuoden rakettienammunta kentän kulmilla 31.12.2010 klo 20.00 

Pururadalle sauvakävely tms. retki esim. kuukausittain - mietitään 

Nuorten tapaamisilta? Kehitellään 6.5. 

Ilmoitukset kesälehtiin tiedossa olevista tapahtumista 

 

Hallituksen seuraava kokous on 6.5. Tällöin mietitään ja tarkennetaan ideailtapäivässä 

esiintulleita ajatuksia. 

 

MOOTTORIKELKKARETKI UKONKODALLE 

Moottorikelkkaretki Ukonkodalle toteutettiin suunnitellusti, vaikka pakkasta olikin aika 

reilusti.  

Kaikenkaikkiaan osallistujia oli 27.Erityiskiitokset retkestä moottorikelkkakuskeille ja 

Kelkkatouring Loviisalle. 

 

 


