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KOSKEN KAIKU
T

kaa nyt Leena Borgstrom, joka otti siis pestin vastaan tuoreelta
sihteeriltamme Elina Kotilaiselta. Leenan tuntien pysyy vaatimusVuoden vaihtumisesta on jo pieni hetki ja kalenterin mu- taso korkealla jatkossakin ja uskon etta lukijat viihtyvat julkaikaan on sydantalvi. Ja kun ikkunasta ulos vilkaisee niin se tata summe parissa entiseen tapaan!
kirjoittaessa jopa nayttaa sellaiselta. Loputtomalta tuntuneen sykUusi Kylanvalokin on yhdistyksellemme saatu, kun vuoden
syn jalkeen ainakin allekirjoittaneen mielesta on mukavaa nahda
maisema valkoisena. Mutta se saasta. Katse meilla kylayhdistyk- viimeisena paivana tuon arvostetun tittelin otti haltuunsa Eero
Kallio. Eero on myos perustajajasen ja toimi menestyksella pitsessa on jo tiukasti eteenpain mutta pieni vilkaisu taaksekin sallitkaan yhdistyksen hallituksessa toimien mm. yhdistyksen historian
takoon nain vuoden ensimmaisessa Kaiussa.
jarjestyksessa toisena puheenjohtajana. Kun Eero luopui hallitusYhdistyksemme johtokunta jatkoi melkein entisellaan. Sanon mel- tyosta se ei kuitenkaan tarkoittanut sita, etta Eero olisi vahentanyt
kein koska silla vaikka vaihtuvuutta ei juuri tullut niin yhdistyksen pyyteetonta tyota yhdistyksen ja koko kylan eteen vaan melkeinpa
perustajajasenen ja hallituksessa alusta alkaen sihteerina toimi- painvastoin. Eero on tyoskennellyt ahkerasti Kylatalomme parissa
neen Krista Lehto-Kivelan poistuminen hallitustyosta jattaa kylla ja on tehnyt arvokasta tyota myos Kylatalon historian ja siihen
ison aukon. On aika siis lausua Kristalle viela tassa kiitokset aa- olennaisesti liittyvan Riennon perinnon sailyttamisessa. Siis viela
rimmaisen tasmallisesta ja hyvin tehdysta tyosta yhdistyksen hal- kerran lampimat onnittelut Eerolle!
lituksessa! Epatoivoon ei meidan kuitenkaan ole tarvinnut vaipua,
Sellaista talla kertaa. Nautitaan nyt talvesta ja nahdaan tanakin
silla niin ikaan alusta asti hallituksessa mita moninaisemmissa
vuonna kylalla ja Kylatalolla! Mukavaa puuhastelua yhdistystoirooleissa haarannyt Elina Kotilainen otti haasteen vastaan ja toiminnan saralla on jalleen luvassa ja tulevissa talkoissa on taas
mii siis nyt virkaatekevana sihteerina. Olemme hyvissa kasissa
jokaisella mahdollisuus saada nahda kasiensa jalkia ja olla mukaedelleen!
na Kylatalon historiassa!
Henkiloston kierratysta tapahtui myos muualla ja tarkkaavaisemmat ovat jo varmasti huomanneet, etta Kaiun paatoimittajana jat- Jari Lofstrom, puheenjohtaja
ervehdys

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Ouroi elukoi

J

uur koht tule suvi ja sit taas taman tast otta silma, joku otokka tai jonki sorti porriaine, kene olemasolost ei ol mitta haju.
Ei aut ku hakke pirtist, joku elukka-aapine ja tutki jos sai
tietto, mika otokka o sukujas. Mone nakost vipeltaja sita luonnos
o. Mut valla merkillissi elukoi o mailmal, eika kaikii oo viel eres
ylos raknatty.

Joskus jaa, jotta luonto-ohjelma tollost kattoma ja kyl nii merkillissi otuksi o, ettei oikke kertakattomal kaikke eres sulat. Oteta vaik
niiki tuttu elukka, ku pantakarhu. En tarkot nyy mitta karhu jol
olis joku tutkaravatti kaulaa tallatty, vaa sita Kiinas elava lutus,
mustavalkost nalle. Juur sita mist takavuosil ain uutisoitti jos jossa
elaintarhas joku ol pieni pai. Nii ja tulha alkuvuorest pari kiinamesikamment Suomeenki. No taa otso nyy o erikostunu syama
pampu plarei. Kuituuha tommosis lehrist saa, mut muute se o vaha
sama, ku haukkais pohjatuult. Siksiha noitte pantoje taytty syor
melkke koko aik, eika ne pyst eres tommosel sapuskal lihottama
itteas niin pal, et paasis talvilevol. Paivas aikune panta pureksi
likemmas parikymmet kilo lehti ja loppuaik meneki riul istues, ku
se suuremp hata o reilu kol tusina kertta paivas. Onneks eiva kayt
vesiklosetti, sunka, tulis iha mahroto rakninki.

pasflika ova iha sula vaha, jos kosija o yht levja ku pitkaki, meina
jos leveyre silmist mitta. Taa karvane, nimeltaski se o, silmavarskarvane, saa puhallettu silmas oikke tapi nokka, sit hetke kuivattele ja sin silma jaava. Kyl tommone kauhja hankala o, ku silma ova
ain ensmase mikka pihtipieli ottava, mut mita sita ei tekis, et toine
sukupuol huomais. Onneks noitte karvasflikkoje muoti ei kauhja
usse muutu, niiku ihmiste lait o. Joka sukupolvel o oma kauneusLuomakunnas elaimil o yleensa kaks homma, syor ja sit jatka suk- ihantte.
ku, joskus sit ei kerk syor ollenka, niiku jokku perhose. Hee o matoin syonny tarpeeks, ettei aikusen ena ol aikka muutku kaveri Olek maa ny lahteny mert eremmaks kala, tai pareminki jokke?
hakema. Simmossi sammakoiki o, mis kolli muuttuva riiuajal iha Yks oikke ihmeelline elukka voi tos Kiskojoeski polski, ainaki viel
kellaseks, ku ei siin tohinas kerkki tarkemmi kattoma, jos jossa joki aik sit. Nyy niittenki kanna ova romahtane, meina ankeriaitte.
liiket nakke, mut kellane vari varotta, et kannattais vaha siirtty, Se o nii merkilline kala, ettei sen kaikki konstei vial eres tieret.
tasa ei luona. Jokku sammako muute pysty loikkama yli viiskym- Hane elamas on aika pal reissamist. Syntty jossa Sarkassomerel ja
ment kertta oma pitutes, ainaki jokku tiero nii vaitta. Ajatteles sita jos ei heti Permura kolmio jouru, nii alkka tulema merivirtoje muihmisil, sara metri pikapyrahrykseski konti raapasisiva vaa kerra kan pohjost kasi. Oliskos se meris oleva plastikkakuona heijanki
kiusanas reissu aikan? Jonku vuore paast alkava loytta sit mukavi
maat ja oikke suur ai, olis ilmas koko reisu.
jokki joihi paaseva polskima ja kasvama. Aikalail kaarmeelt naytPerhosist tul miele yks siilikas-laji, mika ela arktisel tunral. Siel tava ankerias voi kasva metriseks ja ela mont kymment vuot. Jossa
suvi o nii lyhy, ettei perhostoukka kerkki syoma itteas nii suureks, vaihes sit hanelki tule suvujatkamine miele ja iha hullu, eiku takas
et vois kuoriuttu. Mut hanel o konsti kans. Haa otta josta varvust sin tuhansie merimailie paaha, sin Sarkassomerel. Jossa kohta
kii ja jaatty siihe, jotta oma lasoli pumppa elimistoos ettei se pok- ankeriaitte eri ikaluoka tuleva kentias vastuksi, mahtavaks he
sahra, ku eres on pitk talv ja o niet pakast. Jahka aurinko lopultas moikat toissians?
taas ruppe lammittama, nii haa virkko ja alkka syoma. Kaikke hulluit o, et tommone perhone voi ol seittama vuot toukkan, jaatty ain Ole simmostki tilannet joskus hunteeranu, ku ole, jotta otokoi seutalveks ja sit loputas joku suvi muuttu perhoseksek. Nii ja sit onki rannu, meina simmost hetke, ku ristiluki penska tuleva kyselyikka
ja alkava tentat airiltas kummone meija iska ol. Nii kuin pokerin
kiire, arva varma?
ait siin sit vasta. "Kyl haa ol oikke hyva." Eiva pikkuluki simmosse
Tavallise looki elukka o kans yks karvane Malesias. Nuor poik vastaukse varma tyyry, vaa inttava lissa tietto, nii lopultas ait sit
karvane, ku hunteraa men flikoil, hakke enste rauhallise paika. Sit kaihoisast muistele lastes issa ja sano. ”Ol haa simmone, rapsakhaa ruppe puhkuma juur, niiku se yks ilkja susi niitte porsaitte ka.”
mokki. Se vaa, et taa karvane pitta suus kii. Tietta sen mite siin
kay. Silma pullistuva vaa paast, mut se onki, asja juon. Kato kar- Vihivaar
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KYLÄTALON KUNNOSTUS
Kylätalon keittiöremontin kuulumisia

J

ohtoryhman suunnittelun ja onnistuneen raha-avustuksen
tuloksena kesalla
ilmestyi Kylarin juhlasaliin havyttoman suuri pino pahvilaatikoita. Ensimmainen tehtava oli
tehda tyotila saliin, jotta kaappien kasaamisen logistiikkaketju
saatiin kayntiin. Sopivalla vapaaehtoisporukalla rullattiin hihat
ylos ja otettiin IKEAn manuaalit kapalaan ennen kasaustyon aloitusta. Ja eikun porukalla kasaamaan seina –ja lattiakaappeja. Touhussa tuli keksittya pyora aika monta kertaa, ennenkuin pikkuhiljaa syksyn edetessa alkoi valmista koottua kaapistoa syntya. Kasaamisen aikana toinen tiimi tasoitti keittion seinia ja veti hienot
raitatapetit valmiiksi odottamaan kaapistoja. Kiinnityskiskot ruuvattiin seinaan kiinni ankaralla vatupassin syynayksella. Sen jalkeen lihakset kayttoon ja kaapit alkoivat lennahdella vauhdilla
paikoilleen. Altaan ja lieden tarvitsemien aukkojen leikkuuprojekti
ja tyotason kiinnitys meni hienosti porukalla. Aherrysta ja ahkimista kylla kuului paivan saatossa, mutta onnistunut lopputulos
on tarkein. Toisessa huoneessa toinen tiimi porasi ja ruuvasi ovien
vetimia paikoilleen.

Talvikin ehti jo puskea paalle ja onneksi lammityslaitteilla tila
saatiin pysymaan ihmiskeholle siedettavana paikkana. Putkimies
hoiti homman kotiin, joten vesipiste ja astianpesukone saivat tarvitsemansa putket paikoilleen. Seinaan kiinnitettiin peitinlevyt ja
valitilan laatat viela paalle vierailevan vapaaehtoisen keittioremonttimestarin avustuksella. Kaikki oli vihdoin valmista laitteiden
asennuksille paikoilleen, varsinkin jaatavan painoiselle jaakaappipakastin yhdistelmalle. Nelja pinkeaa hauislihasta teki toita ja
superpainava jaakaappi siirtyi sujuvasti rungon sisaan. Hmm, kaksi silmaparia huomasi, ettei kaikki ollut kohdillaan. Jotain on pielessa ja erittain VINOSSA! Jaakaappi oli vatupassissa mutta kaapin
runko vinossa. Integroidut ovet eivat tasta pitaneet, joten ei muuta
kuin runkoa suoristamaan. Hauskaa oli ja huumoria onneksi riitti,
vaikka - h suoristus operaatiossa meni. Kaikesta tarkkuudesta ja
mittauksista huolimatta tyon edetessa oli jaakaapin runko lipsahtanut vahingossa pahasti vinoon. Nyt jaakaappi runkoineen on
suora ja ovet toimivat juuri niin kuin kuuluu. Uunit, liesi ja huuva
paasivat myos paikoilleen. Saarekkeen paikan ja koon mallausta
seka kaikenlaista pienta hienosaatoa ja kas, keittio alkoi pikkuhiljaa nayttamaan enemman valmiilta. Viela kun saatiin aivan vuoden
lopussa sahkovedot keittioon kuntoon, niin hymy kylla pilkahti huulille kun valokatkaisijaa paasi rapsayttamaan ensimmaista kertaa ja katon tehokas ja paloturvallinen ledvalo syttyi valaisemaan huonetta.

AJANKOHTAISTA

Ari ja Harri asennushommissa
Tekemista on viela paljon jaljella, ennen kuin keittio on taydessa
toimintavalmiudessa. Lattia on maalattava, katto- ja lattialistat
asennettava paikoilleen, seinan puolipaneelit takaoven viereiselle
seinalle, ovet karmeineen asennettava, kodinkoneiden lopulliset
kiinnitykset ja saareke laitettava paikoilleen. Viimeistelyssa menee myos oma aikansa. Tavoitteena kuitenkin on, etta ennen Juhannusta
keittio olisi valmis ja ensimmaiset kahvit paastaan
nauttimaan uuden kylarin keittion kunniaksi.
Mukavaa vuoden

alkua kaikille.

Teksti: Ari Borgstrom
Kuva: Leena Borgstrom

Kylän valo

K

oko perheen rakettiampujaisissa on perinteisesti julkistettu Kylan Valo. Minulla on ollut kunnia olla johtokunnassa
valitsemassa edellisia ”valon tuojia” ja muutaman kerran
olen ollut jopa luovuttamassa lyhtya ja onnittelemassa. Talla kertaa olin unohtanut koko Kylan Valo perinteen ja Saaran vilkatessa
minua nayttamolle, luulin joutuvani johonkin kivaan leikkiin. Vasta kun Saara veti verhon takaa lyhdyn esille, tajusin, minka yllatyksen johtokunta oli minulle varannut.

Toki minua nakee viela yhdistyksen tilaisuuksissa ja muissakin
jutuissa, minka rahkeeni sallivat. Kaytankin tassa oivaa tilaisuutta
kysella vanhoja valokuvia Kosken aseman alueelta. Jos piirongin
kaapissa loytyy joku
sopiva kuva, niin voit
ottaa yhteytta suoraan
minuun tai johtokunnan jaseniin niin saamme taas palan historiaa,
Kiitos. On todella hienoa kuulua ”lyhdynkantajiin.”
kenties johonkin tuleSyntyjani ole halikkolainen, mutta -luvun puolivalissa elama toi vaan kylakalenteriin.
minut tanne Koskelle. Silloin taalla oli viela koulu, kauppa ja postiKiitan viela lampimasti
kin. Junat oli jo silloin muutaman vuoden ohittaneet Kosken asekohdalleni
osunutta
man vauhdilla. Pikkuhiljaa loppui nuo kaikki edella mainitsemani
kunniaa ja toivotan
ja kyla hiljeni.
kaikille
kylalaisille,
Kylayhdistys on nyt muutaman vuoden tuonut uutta potkua kylal- yhdessa tekemisen iloa.
le. Yhdistys on korjannut pala palalta kohta satavuotiasta kylataEero Kallio
loa ja sen kayttoaste nousee kohisten. Olen ollut yhdistyksen toiminnassa mukana alusta asti, johtokunnassa ja pari vuotta puheenjohtajanakin, mutta vuosi sitten jain tavalliseksi rivijaseneksi.

KUULUMISIA MAAILMALTA
”Sisarkylätaloa” katsomassa Australiassa

Kylatalo on globaali ilmio. Tahan tulokseen tulin tamanvuotisen
Australian-matkani aikana, kun vierailin Kangaloon-nimisessa
kylassa. Sinne minut oli johdattanut kutsu Jennien, kalyni, hiljattain ostamaan vapaa-ajan asuntoon, joka on pikkukylan entinen
kirkko. Aivan oikein – kirkko. Maaseutu autioituu Australiassakin,
ja tama aikoinaan lahes sademetsaa muistuttava alue, jonka uudisraivaajat raivasivat lypsylehmien laidunalueiksi
-luvun puolivalin paikkeilla, on tyhjentynyt. Kylan punatiilinen, sieva pieni
kirkko kauniine puutarhoineen myytiin ja muutettiin asuinkayttoon. Hautausmaata ei onneksi sen ymparilla ollut. Puutarhassa
kukkivat kevaasta syksyyn meillekin tutut lajit; ruusut, laventelit,
narsissit ja orvokit. Heti kirkon naapurissa on toinen sieva rakennus, vaaleansininen kylatalo, village hall. Se on rakennettu
,
siis hyvin samaan aikaan kuin omamme. Jennie on mukana kylatoimikunnassa, joten paasin myos sisaan katsomaan, minkalainen
on australialainen kylan kokoontumispaikka.
Ensivaikutelmani oli, etta hyvin samanlainen kuin suomalainenkin. Paasalissa oli penkkeja ja nayttamo esirippuineen aivan kuten
meillakin. Pienessa sivurakennuksessa oli keittio ja toisella puolella saniteettitilat. Muutamia eroavaisuuksiakin oli. Talon vaalean
siniharmaa julkisivu osoittautui maalatuksi aaltopelliksi, mika on
hyvin tyypillinen paikallinen rakennusmateriaali. Puuta ei samalla
tavalla kayteta ja yksinkertaisinta on rakentaa puusta vain runko,
joka paallystetaan aaltopellilla ja sisapuoli paneloidaan. Helppoa,
kun eristyksia ei tarvita ja aaltopelti kestaa paahtavan auringon
poltteen. Toinen eroavaisuus oli vesi, joka kylan kaikkiin taloihin
saadaan katolta, kun sadevesi valuu suuriin, pyoreisiin vesisailioihin. Jos vesi sattuisi loppumaan, tankkiauto tulee ja tayttaa sailion.

Haastattelin Jennieta – joka on muuten vieraillut meidankin kylassamme – kylatalossa jarjestettavista aktiviteeteista. Yhteen niista
paasin itsekin osallistumaan. Joka torstai kesaaikaan Steve tulee
talolle ja ohjaa lempeaa aamujoogaa. Se oli erittain miellyttava
kokemus, kun salin isot sivuovet avattiin ja lempea kesatuuli puhalsi sisaan. Osallistujia oli toistakymmenta, etupaassa paikallisia
”mokkilaisia”. Kangaloon sijaitsee Northern Highlands-nimisella
alueella, joka on Sydneyn ja Canberran valissa suunnilleen
kilometria Sydneysta, mika tekee siita suositun kakkoskotikohteen valimatkan ja viilean ilmaston vuoksi. Lahikaupunki Bowraliin paasee junalla Sydneysta – ylellisyys, jota meidan kylalaisilla ei
enaa ole. Sydneyssa on viisi miljoonaa asukasta, joten voitte vaan
arvailla, minkalaisia ruuhkat voivat pahimmillaan olla. Juna mah-

dollistaa vaivattoman yhteyden ja on varmaan osasyy siihen, etta
alue on pysynyt elavana ja sinne myos muuttaa kaupunkiin kyllastyneita elamanmuutosihmisia. Talvella saattaa olla kylmakin, varsinkin oisin voi olla monta astetta pakkasta.

Toinen kylatoimikunnan jarjestama tapahtuma oli Christmas Dinner, joulupaivallinen, joka toteutettiin ensimmaisen kerran tama
vuonna niin, etta halukkaat ostivat illalliskortin ja vastineeksi heille tarjoiltiin kolme ruokalajin kokonaisuus. Jennie kertoi, etta hanta oli hieman
hirvittanyt, mutta loppujen lopuksi kaikki
oli sujunut erinomaisesti, vaikka vakea
oli saapunut tuvan taydelta. Tuotto kaytetaan kylatalon toimintaan. Joulupukkikin oli saapunut paikalle, mutta ei perinteisesti porojen kanssa, vaan kirkkaansinisen retroauton lavalla huitoen mukanaan aikuiskokoinen elf eli tonttu.

Kerroin kylatoimikunnan joogaaville
jasenille kylastamme ja talostamme ja he
olivat australialaiseen tapaan ihastuneita,
kunnes kylan kuulumiset veivat voiton
puheenaiheena. Joogan jalkeen tarjottiin
tietysti teeta ja kekseja, mika on aussiversio kahvista ja pullasta. Kylatouhu oli siis
perin samanlaista, mutta hieman erilaisin
maustein.

Teksti ja kuvat: Anu Heiskanen
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Maria Kemppai
Kuva on otettu Niagaran putouksilla Suomen
-vuotis
Itsenäisyyspäivänä, kun putoukset oli valaistu suomen
lipun värein. Kuvan otti Stacy Bisker.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Rakettiampujaiset
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Kylätalolla

yläyhdistys järjesti taas uode ii eise ä päi ä ä
peri teeksi uodostu eet rakettia pujaiset. Kuude
jälkee alkoi Kylätalo piha täyttyä autoista ja pia
oliki ipi ää ja ilskettä leikki ie laste odottaessa i okkaasti raketteja. Vieraskirjaa tutkiessa
e oli paikalla ar iolta
6 he kilöä juhlista assa vuode vaihtu ista. Nyyttikesteillä
koottu buffet pöytä otkui herkuista ja lä pi ie akkie ja
peru asalaati lisäksi lautaselle löytyi uutaki suolaista. Makeaa tarjotta aaki löytyi karkeista kakkuihi . Kello lähestyessä ilta seitse ää, laitettii Saara Ke ppaise ohjaa at leikit
ja kilpailut juhlasalissa tauolle ja siirryttii ulos. Raketti estari
e Ari Borgströ oli tii ei ee al istellut raketit a pua al iiksi ja illa sho alkoi pie e
illä paukuilla. Yhdistys
oli saa ut uka a
äärä raketteja lahjoitukse a, jote tä ä
uo a oli atki äli eet ku o ilotulituksee . Pakka e kuite ki hie a hidasti rakettie lähetystä,
sillä tule teko äli eet jäh ettyi ät ja älillä oli pide piä taukoja rakettia pujie taikoessa tulta eri
kei oi sytytysla koihi . Tu el a oli i te sii ise
i ostu ut arsi ki laste keskuudessa. Vieressä i
seissyt pikkupoika ryh ä jaksoi odottaa joka ikistä
rakettia pohtie e si
i kälai e paukku yt ah-

taa olla tulossa ja ko
e toida äke ää sä heti raketi si gahtaessa tai aalle. Pitkä raketti äytökse päätti äyttä ä
pata, joka a pui
tai aalle itä hieo pia raketteja.
Vielä alettii ti at
terassilla ja oli eki al iit uode aihtu isee .
Teksti ja ku at:
Lee a Borgströ

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset IV
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anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen tahan toista- Alkuperaista tavuviivaa = rivinvaihdossa en ole kayttanyt johtunut asiat pilkun , tarkkuudella, miten ne on aikoinaan en lahinna kirjoitusalustan kokoeroista.
yloskirjattu. myos lyontivirheet, jotkut niista ovat jopa
Teksti: Eero Kallio
hauskoja.
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Pylvaiden uusimisen vuoksi katkaistaan sahkovirta Pernion sahko O/Y verkossa tasta paivasta alkaen, tarpeen mukaan,kello , ja
lasketaan virta jalleen paalle klo . Varokaa. Alkaa koskeko johtoihin mainittunakaan aikana. Pernio /
. Pernion Sahko O/Y.
~~~

Hyvaa kasvavaa kylvoheinaa myydaan huutokaupalla Kosken kansakoululla torst.t.k.
~~~
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Kotiapulainen saa heti paikan Pernion Turvepehkutehtaalla.
~~~

Paras ilmoituslehti on ” S a r k i s a l o n K u u l u t u s l e h t i ” Ilmoituksenne voitte lahettaa joko postitse tai puhelimella osoitteella:
Eero Karimo, Sarkisalo.
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Uintimerkki jokaiselle!! Lindilan Pitkajarvella otetaan vastaan Suomen Uimaliiton uintimerkin suorituksia ensi sunnuntaina. Uintimerkin vaatimukset Aikuisille
m uinti, - v.
m ja alle v m. Aikuisten merkin lunastus :- nuorten :-. E. Sandholm.
T.Y. Riento toimii tanssiaiset talossaan Vihiniemessa lauant. tk
Valmiiksi lapotettua heinaa noin
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pna. klo.

. Soittaa Jalava. Liput :-.

hp myytavana Vaarlan Oksasella.
~~~

E l a i l a a k a r i J. Hallberg vastaanottaa joka arki tiistai ja -perjantai klo.
meijerissa.
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Pernion apteekilla, muina paivina klo -

Pernion as.

P e r n i o n o s u u s k a s s a toimisto kirkonkylassa seka asioimisto Y l i k u l m a l l a M. Suvannon huvilassa, on avoinna arkipaivisin
klo. - . Osuuskassa maksaa talletuksista aina korkeimman k o r o n seka antaa tallettajille muut erittain hyvat edut. Hallitus.
Edullisimmat talletus ehdot ja suurimman varmuuden tallettajille tarjoo Suomen suurin talletuspankki K A N S A L L IS – O S A K E P
AN K K I. Pernion konttori avoinna joka arkipaiva klo. - .
T A L L E T T A K A A R A H A N N E S A A S T O P A N K K I I N, joka on kuntalaisten oma yleishyodyllinen rahalaitos ja tarjoo tallettajilleen korkeimman sallitun koron..Sen hallinasta maaraavat juuri tallettajat. Pernion Saastopankki on auki : paakonttori klo - ja
Kosken konttori klo - joka arkipaiva. Pernion saastopankki.
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Pernion Puhelin osuuskunnan l. vuosimaksujen kannon suorittaa allekirjoittanut omalla asunnollaan ensi lauant. kuluvan heina k.
pna klo - . Alikulman keskukseen kuuluvat maksavat samana paivana Ylonkylan osuuskaupassa. Ylikulman keskukseen kuuluvat
keskuksellaan samana paivana klo - . Kosken keskukseen kuuluvat poliisikonstaapeli K.Eloselle. Ne , jotka ennen ovat maksaneet
Kansallis-Osake-Pankiin, maksavat nytkin sinne kuluvan kuun - paivien valisena aikana pankin aukiolo aikana. Villiam Peltonen.
~~~

Pernion maamiesseura toimeenpanee -vuotisen lannahoitokilpailun johon jasenia kehoitet. runsaslukuisesti ilmoittautumaan elok.
pvaan
mennessa, joko piirimiehille, joita pyydetaan ottamaan naita ilmoituksia vastaan, tai neuvoja V.J.Kivistolle. Johtokunta
~~~

Ajanmukaisten peltoviljelyskorttien ja puutarhasuunnitelmien laatimista ottaa tehdakseen syksyn kuluessa maatal . tekn.V.Y.Kivisto.
~~~

Puimakoneet seka muita Teijon tehtaan valmisteita ostatte edullisilla ehdoilla meilta. Varastossamme sattumalta olevat kpl Viktoria
b hevosharavaa myydaan sisaanostohinnalla.
Pernion Maanviljelijain Konepaja O/Y.

LUONTOPALSTA
Pieni ihme metsässä

K

ayn usein mokkiviikonloppuina metsalenkilla naapurimme Ursulan ja koirien kanssa. Sieniaikaan lenkkivarusteisiin kuuluvat luonnollisesti sieniveitsi ja – kori. Meidan
lahimetsassa kun ei paase etenemaan ilman etta jompikumpi bongaa matkan varrelta vahan valia kantarelleja tai suppilovahveroita. Itse pysyttelen tiukasti naissa kahdessa turvallisessa ja tuntemassani lajissa, mutta Ursulan kerattavien sienien repertuaari on
omaani paljon laajempi. Siksi tituleeraankin hanta kavelevaksi
sienikirjaksi. Vaan eipa Ursulan kiinnostus lopu kerattaviin sieniin
vaan intohimona on bongata myos jotain mikroskooppisen pienta,
nimittain limasienia. Nimi on hieman allottava, ja mielikuva tulee
heti jostain rumasta, mutta kun kameran naytolta nakyy mita
upeimpia vareja ja graafisia muotoja makrolinssin ikuistamana, ei
voi muuta kuin kiinnostua tasta useimmille huomaamattomasta
elioryhmasta. Tottuneesti Ursula bongaa naita minun silmilleni
nakymattomia ihmeita lahoavilta puunrungoilta ja vaikka polun
vieresta. Niita on kaikkialla metsassa ja on vain osattava katsoa
tarpeeksi tarkkaan.
Mita nama upeat pienet limasienet ovat? Suomen limasienet kirjan
mukaan ne ovat kaikkialla Suomen luonnossa, metsaturpeessa,
lahopuussa, lehtikasoissa ja elainten lannalla elavia elioita, jotka
elavat piilottelevaa elamaansa. Ne ryomivat nakyviin vasta lisaantymistaan varten ja kokevat tuolloin muodonvaihdoksen limaisesta ryomijasta pieneksi hauraaksi taideteokseksi. Vaikka nimi viittaa sieneen, eivat ne ole niita. Eivat myoskaan elaimia eika edes
kasveja. Limasienet muodostavat oman sukuhaaransa yhdessa
maa-amebojen kanssa.

Nukkanen

Useimmat limakot ovat mikroskooppisen pienia ja vaativat syvan
kunnioittavan kumarruksen alas maahan, etta ne voi paljain silmin
havaita. Ursula bongasi eraana vuonna paljon esiintyneen nukkasen ja sitten tiedonjano naita pienia ihmeita kohtaan ohjasikin
ihan uuteen harrastukseen. Oranssina hehkuva sudenmaito on sen
verran kookas, etta se nakyy ilman konttailua tai kumartelua. Paranvoi taas pistaa silmaan kirkkaan keltaisena tai valkoisena kalvasparanvoina.

Ursula kuvaa ympari vuoden uusia limasienia ja tutkii naytteiden
kanssa niiden ominaisuuksia. Tarkkaa maaraa hanen bongaamilleen limasienille ei ole tiedossa, mutta paljon on kuvia otettu erilaisista loydoksista. Naytteita han on lahettanyt mikroskoopin Paranvoi
puuttuessa myos asiantuntijoille Turkuun tunnistettavaksi. Naiden ensimmaisten bongattujen lajien heratettya kiinnostuksen,
loytyi lisatietoa kirjastosta ja muita asiasta kiinnostuneita harrastajia Facebook-ryhmasta. Facebookin limasieniryhmassa on n.
jasenta, joista moni kuuluu myos muihin sieniryhmiin. Sieniseu- Teksti : Ursula Kurtze ja Leena Borgstrom
ralla on myos sivuillaan lisatietoa naista lajeista.
Kuvat: Ursula Kurtze

Haurasterttunen

Sudenmaito

