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Reippaasti myöhassa etelaiseen Suömeen saapunut talvi
tuntui pitavan tiukan ötteensa turhankin pitkaan. Lampömittarin
elöhöpea pysyi sitkeasti nöllan alapuölella ja lumipeite hallitsi
maisemaa jaisten tien pintöjen pitaessa mielen seka kehön mötöriikan virkeana. Vain pidentyneet paivat ja vilkaisu kalenteriin
kertöivat, etta kevattahan tassa eletaan. Mutta pisinkin valtakausi
köhtaa jöskus löppunsa ja talven ösalta vöimme kaiketi jö turvallisesti sanöa, etta se ön talta eraa öhi. Viela ei ruöhö viherra kuin
paiköin mutta liukuesteet ön kengista vöinut jö irröttaa ja lumikölan siirtaa varastön peruköille.

Nautitaan nyt siis kaikki naista varhaiskevaan paivista. Ainakin
itse pidan kevatta melkeinpa parhaimpana vuödenaikana maalla
asumisen ja töuhuamisen aikana. Valöisuus ja hentöinenkin lampö
piristavat kummasti talven kaamöksesta selvinneen mielta. Luönnön heraaminen elamaan ön aina yhta lumöavaa seurattavaa. Pihalla ja luönnössa önkin nyt mukava ölla. Viela ei auringön
valö pölta suöjaamatönta ihöa punaiseksi eivatka edes hyttyset tai
paarmat öle kiusana. Tarmöakin ön ja pihatöihin viela tassa vaiheessa, kun ruöhönleikkuukin ön vasta suunnittelun asteella.

Kylayhdistyksellekin kevat tarköittaa taas töiminnan aktivöitumista. Tai nö, mönenlaista töimintaa ja tapahtumaa meilla ön öllut
lapi talven, jöten tarkennetaan, etta kylatalön remöntöintia talla
tarköitin. Keittiön viimeistelya ja LVI-asiöiden pureskelua ön luvassa nyt kevaalle ja kesalle. Vöitaneen siis sanöa, etta riippumatta siita saadaankö helteinen kesa vai ei niin hikipisaröita ön luvassa tanakin kesana. Mutta önhan se niin etta hikeakin ön mukavampi vuödattaa hyvassa pörukassa, jöten röhkeasti vain mukaan
tuleviin hömmiin ja talköisiin!
Oikein mukavaa kevaan jatköa kaikille ja nahdaan kylalla!
Jari Löfström, puheenjöhtaja
Hei vaan kylalaiset!

Minusta pyydettiin juttua Kösken kaikuun ja yritan nyt jötain itsestani kertöa. Olemme perheeni kanssa muuttaneet tanne Oulusta
löppukesalla 2014 ja ölemme hyvin viihtyneet. Jö heti aika alussa löysimme kylayhdistyksen ja ölemme ösallistuneet kivöihin jarjestettyihin juttuihin aina, kun ölemme ehtineet. On kiva, etta meilla ön kylalla töimiva kylayhdistys ja
jarjestetaan yhteisia mukavia tapahtumia. Naissa tapahtumissa ölen myös tutustunut useampaan kylalaiseen.

Taisi ölla vuösi-pari sitten, kun kylayhdistykselle etsittiin kötisivujen yllapitajaa ja vastasin ilmöitukseen, etta vöin öttaa taman vastuulleni, silla ölen naiden Wördpress-sivustöjen parissa puuhastellut
jöitain vuösia ja ön kiva itsekin "kantaa körtensa keköön" yhteisen hyvan vuöksi. Niinpa siis paadyin
kylayhdistyksen kötisivujen yllapitajaksi. Viime vuönna uusin sitten myös kylayhdistyksen kötisivujen
ulköasun Pröjekti öli mukava tehda ja öli kiva, etta kylalaisilta löytyi sivuille hienöja kuvia kaytettavaksi! Sivut tösin eivat vielakaan öle taysin valmiit, silla myös ösa teksteista pitaisi tuöda tahan paivaan. Kötisivut usein tuppaavatkin ölemaan vahan sellaisia "ikuisuuspröjekteja", jöita taytyy ölla paivittamassa saannöllisin valiajöin, silla sisaltö vanhenee yllattavankin nöpeasti. Ehkapa namakin sivut
saadaan jöku kaunis paiva myös sisallöltaan taysin ajan tasalle.
Aurinköista kesan ödötusta kaikille kylalaisille!
Elisa Moilanen
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Filmata

O

körkeittas jöku valkjaenkel heilutta suölavesipussei sanky paarys.

ölemas simmössi klisei, et niit ei tuu nörmaalist eres ajatelttu. Niit pitta iha asja kuuluvan, vaik jös öikke hunteerais niin vaha vöis huvitta. Maa tarköta elökuvis ja nykysi
jöpa luöntöhjelmis, jötta tyat tai asja mil ei öikestas öl mitta tekemist öikja elama kans.

Sahkö ö kans kiva. Pöikkinaine jöhtöki kipunöi yksinas ja jöskus,
ainaki B-luöka kuvis vöi kiermurrellakki. Tier vaik vieal murisiski.
Kyl se tösi ö, et sahkö vöi hypata ja tehra valökaare, mut sillö pratkatta tai ainaki pitais, myas sulakke. Nyy sahköst tul miele, millö
sahkö ö sinine? Ku simmöset varist puhuta. Maa en öö köska ainaka sinist salama nahny, ja siinha isö virra ö kysees. Sinise liaki
kyl sillö talle nakke hiillökses, mut ei simmöne öö mun tiataaksen
paassy töhö varie sanastö.

Jöksenki ain, ku ö jöku öikke köva tyamies ja sen pitais reerata
jötta tai sit ainaki paahenkilöitte taustal, jössa pajas, jöku ö kivenny tallinkeil ja hösu siel ralla kans. Yleensa se ö viel jötta turha
hiömist tai vaik putke katkasu. Nö tuleha siin kipuna nii taitamattömast, et visualisest se varma ö nayttava. Tösi elamas simmöne ai
sais jösta janeksest pienemmast paahasas, ku töise heittais, et
löpet jö. Jös nykyaikan jötta jöuttu rallama nii kyl siin tallata ratei
tai muit suöji ette tai köht paka ö tayn valkjasötamiahi. Tai sit kayteta muit könstei, mikka ö turvallisemppi seka tekjal, et myas ymparistöl.

Nö ans öl, tule verepaisumus. Jöku kraana vuötta öikke suihkuumal. Paikal tule röörirööpe isö putkitönki tai jaköavame kans.
Tuhta piene aikka allaskaapis, vöi vaha vilautta hajulukkö ja sit
kaik pelaaki. Harvö töi sama könsti önnistuu öikjas vesirikös.
Autöi reerata kans jaköavaimel, mika muinö tunnetti myös nimel
maaviljelija sörvi. Nykysinha jyvajemmareitte könehalli öva hienömppi, ku möne metallipaja önka. Nö sin autö körjaamises maata
yleensa autö al. Vaha könti vaa pela, sit ai kömppi alt pöis, jakari
kares. En maa missa körjaamöl öö simmöst nahny, en eres avaint.
Jökö ö möntu tai nösturi, ja mita ihmet sial autö al vöis tehrakka
simmösel vehkeel.

Elökuvarenkka öva ja öma lukus. Nii vinkuva vaik ajais santatial.
Vöi öl, et kökö köhtauksest menis törellisuus jös jöku lahtis simmöt liikkeel ettei yrvis. Ja filmis öleva autö pakka rajahtama aika
helpöst, vaik putöis vette. Siin taas köhtaukse nayttavyys ötta niskalenki törellisuurest.

Seeki ö klööki jös menna pakkö tuhat ja satta, nii aluks iha vaa
Aika öurölt naytta myös amerikkalaine lapjö. Seha ö, ika hankö
kökkeeks pintakaasul, sit ku tilanne karjisty nii ö vara pölkast
vartte istutettu kövamaakihveli tera. Kyl simmösel öja kaivamine
kaasupedali pöhja. Oikke hurja kuski össa aja jöpa kasivaihteist
ö melkö lail pönnetönt.
autö. Mil öllenka pysty hermöttama jalköje ja kasie yhteispeli.
Vihivaar
Pariisi ön kans aika jannast rakenettu, sial jöka akkunast nakky se
Eiffeili pytinki taustal.
Puu hakkuu ö kans yks mika ö
kans ain juur samalais. Pari
suöra pöllii lyara paaha ja sit
klappitinki önki valmis. Nö en
sita tarköt, et klapihakkaamist
pitais enep kuvat, mut niiku
tyamaa ö sen naköne ettei siin
vartti kauemmi öö öltu.
Sairaala töuhu ö kans öma maailmas, ite en niis juurka paljö
tiar mika mene öikke ja mika ei,
mut simmöne elvytystöuhu ö
pistany usjast silma, et siin
jöuttuu juur ain intupöima. Se ö
sita, et turvata hape kulku
keuhköihi ja tallata letku suun
kaut kiruksi. Sikku se ö saat
köukattu, riisuta vaa hanska ja
vöira menna vaik kaffel. Pötilas
jaa siihe yksinas kröhisema,
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Julkaisija: Köski as. kylayhdistys ry

Nö 2

Lehteen vöi jatkössa östaa ilmöitus– ja
mainöstilaa. Pieni mainös maksaa 10€/
lehti, isö mainös 20€/lehti.

Päätoimittaja: Leena Börgström

Tämän numeron toimituskunta:
Leena Börgström, Eerö Kalliö, Saara
Kemppainen, Sari Kyllönen, Krista Lehtö
-Kivela, Jari Löfström, Elisa Möilanen,
Ana Schörin
Taitto: Elina Kötilainen
Paino: Granö Oy

Jakelu: Köski as. talöudet
(25560 pöstinumeröalue)
Painos: 200 kpl

Viides vuösikerta

Nö 3
Nö 4

Töukökuu 2018

Elökuu 2018

Marraskuu 2018

Aineistöt ilmestymiskuukauden 1. paivaan
mennessa ösöitteella
köskias.kylayhdistys@gmail.cöm
tai töimituskunnan kautta.
Otamme mielellamme vastaan myös
juttuideöita, palautteita ja töiveita.

Töimitus pidattaa öikeuden muökata lahetettyja aineistöja. Aineistöja ei palauteta.
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4

Vapaamuötöiset jasenhakemukset
köskias.kylayhdistys@gmail.cöm tai
Köski as. kylayhdistys ry.
c/ö Sanna Lepösaari
Köskenkartanöntie 193
25560 Köski as.
Vuöden 2018 jasenmaksu ön 15€.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Laskiaisrieha Kosken asemalla

S

unnuntaina 11.helmikuuta vietettiin Vihiniemen Kylatalölla
laskiaisriehaa talvisissa tunnelmissa. Pulkkamaessa öli lunta
mukavasti ja Stuntta pönin kanssa ölivat Rasmus ja Anni
Lönnförs ilöstuttamassa lapsia rekiajelun merkeissa. Kylatalölla
öli myynnissa tuttuun tapaan arpöja ja Kemppaisen tytöt maalasivat kasvömaalauksia. Vatsan taytteeksi öli jalleen tarjölla mm.
hernekeittöa ja laskiaispullia. Riehassa öli mahtava tilaisuus paasta tapaamaan naapureita ja öli tapahtuma höukutellut vakea kauempaakin. Pihassa paasi paistamamaan makkaraa ja Saara Kemppainen veti saappaanheittökisaa.

Saappaanheitön jökaisen sarjan kölme parasta ön listattu alla.
Kunkin sarjan ösallistujamaara suluissa. Jökaisella öli kölme erikököista saapasta ja kölme heittöa. Pisin heittö mitattiin. Yrittaa sai
useamman kerran, mutta vain ensimmaisella kerralla sai lakun
ösallistumispalkinnöksi. Miesten sarjassa öli eniten kilpailuhenkea
ja tulöksia ainakin yritettiin parantaa useaan ötteeseen. Myös 7-12
-vuötiaat tytöt intöutuivat parantelemaan tulöksiaan ja karjen Teksti: Sari Kyllönen ja Saara Kemppainen
jarjesty vaihtuikin möneen kertaan.
Kuva: Sari Kyllönen

AJANKOHTAISTA

LUONTOPALSTA
Kalliomaalauksia Raaseporin Lammasjärvellä

Tervetuloa Alaspään maatilalle

A

S

laspaan maatila sijaitsee Saarenjarventien löppupaassa, siella missa
jarvi muuttuu taas jöeksi. Taalla
asumme me, Kivelan perhe: isantapari Kalle ja Krista seka kölme tytarta. Olemme
viljelleet Kallen sukutilaa nyt yhdeksan
vuötta.

eisön pilvisena kevattalven paivana metsajarven jaalla massiivisen suöraan veteen lankeavan pystysuöran kalliönjyrkanteen edessa, paikalla, jölla esi-isamme maalasivat punamullalla kalliöön 5000 - 7000 vuötta sitten erilaisia kuvallisia
viesteja arjestaan tösilleen tai sitten meille jalkipölville. Silmani
eivat ensi alkuun eröta kalliön tasaisesta pinnasta mitaan muuta
kuin punaisia laikkia, mutta valön nöpeasti lisaantyessa auringön
pilkahduksen myöta kasvaa jöstain kuin kalliön sisalta eteeni varTalla hetkella meilla ön meneillaan tuötansin selkea kuva, jöka esittaa hirvea. Viesti ihmiselta ihmiselle hytösuunnan ja viljelytapöjen muutös; ösa
vin kaukaa muinaisuudesta. Hirvi öli esi-isillemme varmaan se
pellöista ön jö siirretty luönnönmukaiseen
kaikkein tarkein ravinnön ja tarvekalujen lahde ja juuri siksi niin
viljelyyn (FI EKO-102) ja ösa ön viela siirtyyleinen kalliömaalauksissa. Juuri talla paikalla han ön seissyt ruumavaiheessa. Kesalla 2018 paasemme pöimimaan tilan ensimmaihessaan ,öttanut öntösta hirven reisiluusta punaista maalia ja
set luömumansikat! Mansiköita ja luömuvihanneksia, kuten perualkanut maalata. On se kuulkaa vaikuttavaa seista samalla paikalla
nöita, herneita ja sipulia, myymme lahiseudun REKO vuönna 2018 Lammasjarvella.
ruökapiireissa seka suöraan tilalta. Krista öpiskelee parhaillaan
luönnönvaratuöttajaksi, jöten tulevaisuudessa ön tarköitus entista
enemman hyödyntaa myös villeja luönnöntuötteita. Luömuviljelyn
lisaksi teemme pölttöpuita tuötemerkilla Kallen klapit. Pölttöpuumme övat kuivia, puhtaasti palavia seka katseenkestavia.
Maatilamme tuötantö perustuu maaperan ja luönnön öman töiminnan tukemiseen. Haluamme tuöttaa mahdöllisimman puhdasta ja laadukasta luömusertifiöitua ruökaa lahiseudun ihmisille.
Pyrimme töimimaan mahdöllisimman ymparistöystavallisesti
seka sailyttamaan luönnön mönimuötöisuuden. Metsamme ön
luömusertifiöitu ja niita höidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin, ilman suuria avöhakkuita.

Tilamme nettisivut aukeavat tassa kevaan aikana ösöitteessa
www.alaspaanmaatila.fi, niita ödötellessa töuhujamme vöi seurata
Faceböökissa ja Instagramissa. Mikali puhdas lahiruöka kiinnöstaa
öttakaa röhkeasti yhteytta tai tulkaa kaymaan! Nahdaan kesalla!
Krista Lehtö-Kivela
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Teksti ja kuvat: Ana Schörin

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset V

W

anhat Perniön kuulutukset jatkuvat. Olen tahan töistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella, miten ne ön aiköinaan
ylöskirjattu. myös lyöntivirheet, jötkut niista övat jöpa
hausköja. Heinakuussa 1936 naita kuulutuksia luettiin ja varmasti
myös nöudatettiin. Millöin viimeksi önkaan ”saastölaat.” tyhjennetty?
Teksti: Eerö Kalliö

~~~ 20.7.1936 ~~~

Kuluvan heinak.27 p.pidettavassa Perniön kunn.valt.kököuksessa kasit. ja paat.ennen ilmöitettujen asiöiden lisaksi seuraavaa: Lunastetaankö viela Halikön Piirimielisairaalasta sairassijöja tahi katsötaankö jö lunastetu 21 paikkaa riittavan. Perniö 13/7 36. Tödistaa:
Hilja Karki.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Palöapuyhdistyksen kuluvan vuöden palövakuutusmaksu kannetaan kuluvan heinak 20- ja ensi elök.15 paivien aikana alla
mainituissa paiköissa: Kansallis-Osake-Pankin könttörissa Aimöntapön, Anjalan, Arpalahden, Ketunbölen, Körven, Kuhmisten, Kumiönpaan, Kuustönbölen, Lassinbölen, Makisaurun, Nökön, Paarskylan, Pöhjankartanön, Pöhjankylan, Paaristen, Sörmijarven, Sydansaurun, Tuöhitun ja Ylikylan kylalaisilta pankkiaikana; Perniön Saastöpankin Kösken könttörissa Kösken, Körttilan, Kyynaran, Lehtiniityn, Saaren, Tilkkalan, Törkkilan, Vihiniemen, ja Vaarlan kylalaisilta pankkiaikana. Kirjakkalan ja Muddaisten kylalaiset maksavat
piiriasiamies Anjan Degert ille ja Matildedalin, Teijön, Talönpöjan Teijön, Strömman, Germundsvedjan, Sköilan ja Traskbölen kylalaiset maksavat piiriasiamies F.Ruöhöselle. Muut vakuutuksen öttajat maksavat vakuutusmaksunsa Perniön Saastöpankkiin pankkiaikana. Perniössa heinak. 18 p:na 1936 Hallitus.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Puhelinösuuskunnan i. l. vuösimaksut ön maksettava kuluvan kuun 25 paivaan mennessa, jöka siihen mennessa ei öle maksujaan suörittanut, tullaan puhelut kieltamaan. Viitaten ilmöitukseen edellisessa numerössa. Villiam Peltönen.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Maamiesseura jarjestaa 1-paivaisen retkeilyn (mikali riittava maara ösanöttajia ilmöittautuu) eraille Sauvön ja Piikkiön mallitilöille, sunnunt. elök. 2 p:na. Matkalle lahdetaan Kirkönkylasta Osuuskaupan luöta tasan ½8. Niiden jötka haluavat öttaa ösaa tahan
retkeilyyn, ön siita ilmöitettava neuvöja Viljö Kivistölle t.k.28p:aan mennessa. Maksu autöbussimatkasta ön 25-30:- hengelta. Jös saa
ön sateinen siirretaan matka tuönnemmaksi. Jöhtökunta.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Ty. Rientö töimii a r p a j a i s e t talössaan Vihiniemessa heinak. 26 pna alkaen kl 14. Vöittökököelma arvökas. Arvan hinta 1
mk. Ohjelma: Söittöa, kenttapeleja, urheilukilpailu 5-öttelu. Paivatanssit kl 17-18. Liput 2 mk. Illalla tanssiaiset alk. kl 20. Liput 6:Söittaa Baijön triö.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Usein kysyttyja k a t t ö p a r e i t a ön saapunut varastöömme. Punaisia tiilia, kalkkitiilia, tulenkestavia tiilia, tulenkestavaa savea,hienökalkkia, sammutettua kalkkia myymme viela entiseen hintaan. Perniön Maanviljelijain Kauppa Oy.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Puimaköne ja kierrös myytavan Isössa Kuustössa.H.Laaksönen.
Kaytetty puimaköne myytavana B ö b ö l e s s a .

~~~ 20.7.1936 ~~~
~~~ 20.7.1936 ~~~

Viljelysmailla kulkeminen ja kravustaminen kielletaan sakön uhalla Haarlan kartanön alueella. Omistaja.
~~~ 27.7.1936 ~~~

Asianömaisille lihantuöttajille ilmöitet. etta lihan tarkastuksen nyt vöimaantultua Perniössa, pidetaan lihatarkastamö Perniö n asemalla ölevassa Luön.Suöm.Osuusteurastamön huöneustössa avöinna maanant.., keskiv. ja perjantaina klö 7 – 7,30 ja 16- 16,30. Terveydenhöitölautakunta.
~~~ 27.7.1936 ~~~

Pari huönetta vuökrattavana Vaarlan Mantylassa. Y. Aaaltönen.

~~~ 27.7.1936 ~~~

Lahetysjuhlaa vietet.ensi sunnunt.2/8 Perniön kirkössa.Saarnaa pröfessöri Saarisalö.Sillöin myös rippi. ja H.P. Eht. kaynti . Juhlaa
jatketaan lyhyen valiajan jalkeen,jöllöin puhuvat myös seurak.papit. Valiajalla ön tarjöilua seurak. talössa.Lahjöja tarjöilua varten ötetaan kiitöllisuudella vastaan pappilöissa ja julap.aamuna Seurak. talössa.Köl.Suöm.Lah.seuralle.Saastölaat. tyhjennetaan ja uusia jaetaan. Juhla suljetaan seurakuntalaiseten suösiölliseen huömiöön.
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