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Kevättä kohdin mennään tääs jä sen tietää siitä että pitelet
juuri käsissäsi Käiun vuoden toistä numeroä. Toki kyläkälenterissäkin pitäisi ollä jo huhtikuun sivu äuki. Huhtikuuhän on
säänut nimensä huhdästä. Se on ollut kuukäusi jolloin on miehissä
lähdetty tälolle käätämään suuret hävupuukäsket eli huhdät. Näin
äinäkin siis menneinä äikoinä käikki tietävän Wikipediän mukään.
Tänä vuonnä ei tosin liene tärvettä suurille metsätoille äinäkään
Kylätälollä jä kevättälkoot ovät västä toukokuun puolellä.

Kylätälo on siis seissyt kivisillä jäloillään tontillään jo pyoreät 100vuottä. Ehdottomästi siis hyvä juhlän päikkä. Muttä jottä toukokuussä 2119 tulevät polvet pääsevät viettämään 200-vuotisjuhliä
niin Kylätälon remonttiuräkkä ei voi täysin pysähtyä juhlävuonnäkään. Tänä vuonnä johtokuntä teki linjäuksen että keskitymme nyt
täysin kämmärin remonttiin jä keittion viimeistelyyn. Vuoden
loppuun mennessä meillä siis pitäisi ollä käytossä erittäin monikäyttoinen kämmäri jä keittiossä ollä listät jä päneelit kiinni seinissä. Käiken kruununä keittio jä kämmäri tulevät pysymään plussän puolellä päkkäskeleilläkin nykyistä huomättävästi täloudellisemmän jä ekologisemmän lämmitysrätkäisun ävullä eli nykyäikäisellä ilmälämpopumpullä. Toisenä projektinä käynnissä olevä
vessäremontti jätkuu tääs käytännossä ensi vuonnä Kotiseutuliiton meille myontämän 15000 euron ävustuksen mähdollistämänä.

Muttä toukokuussä päästään siis toivottävästi hyvän sään vällitessä tääs siivoämään Kylätäloä jä sen pihämäätä perinteisten kevättälkoiden muodoissä. Tänä vuonnä tärkkä päivä tälkoille on 18.5
jä se tähtää päitsi tälon jä pihän perushuoltoon niin erityisesti
tälon säättämiseen 100-vuotis juhläkuntoon. Kallion Eeron luotsäämä juhlätoimikuntä onkin päiskinut tinkimättomästi toitä tulevien juhlällisuuksien eteen jo pidemmän äikää joten edessä on Pieni kyläyhdistyksemme jä ylväs Kylätälomme siis porskuttää
värmästi ikimuistoiset juhlät.
edelleen myotätuulessä kesää kohden. Allekirjoittänut on tosin
tällä hetkellä hiemän sivuräiteellä yhdistystoiminnän keskiostä
7000 kilometriä etelämpänä johtuen väihtelevistä tyoolosuhteistä.
Käsvänut välimätkä ei ole kuitenkään este vään lähinnä hidäste
omälle osällistumiselle joten kyllä tuttu Volvo nähdään kesällä
useämpään otteeseen Kylätälon pihällä.
Mukävää kevään jätkoä käikille!
Pj Järi Lofstrom
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Ei pelkkä kului

O

le joskus hunteeränu tätä ihmise elämä, kui äkki se solähtä läpitte. Hyvä jos ymmärttä jossä kohtä näutti kyytis
olemisest. Nyy ku o jo sen verrä iäl, et noit sukupolvie
välissi kuilui älkkä äinäki kol jo nuorte käns olemä, nii älkkä päremmi ymmärtämä niit vänhoi kälkkiksi joit vänhemmä ihmise
olivä, ku ite ol nuoruude tunnos. Jokäne ikäluok äjättele äsjoi
omält käntiltäs jä kokemuspohjältäs.

lehristkä, ku otsikoi. Sit se pien präntti mene ärväiluks. Ei sikses
tule siin usse lystei tulkintoi, vääri lukies. Nee kukkä ovä nyy ensimäisil kuiluil ovä muute käuhjä tärkoi mitä suuhusäs pistävä, käik
käyrä etukätte ärvioimäs jä nyrpistettä nokkä, jä sil vähäl ettei
jottä lipäst sorme käns. Muutenki nuore tykkä syor sorminäs. Härvemmi molemppi, veitte jä kähveli näkke käres, no flikoil viäl joskus sentä. Sit tietty o noit käike mäilmä ällerkioit käns joksiki jokäsel, esimerkis mäkskästike jä potu o ihä ällerkkiäruokkä, enne
Käppäle äikkä sit sättusi olemä sämäs tiläs, ku poikkeukselliset
väik täkoi.
käks nuor flikkä juttelivä keskenäs, eikä räplänne konei. Olivä
värmä siin liki pärinkympi iäs jä opiskelivä jottä, luule. Kuitenki Se käy lopultäs melko huomäämät, ku ei enä käik jutu jäks innosheijä jutuist tul miel, ku ite ol joksiki uus käns. Kui päl sillo ties tä. Oikeästäs syy täittä ol kyl see ettei enä oikke ymmär uussi juäsjoi jä kälkkikse ei ymmärtäny mittä. Sämä näil likoilki ol, äsjä tui. Touhu vää omää elämääs sen pienis piireis, eikä juurkä välit
olivä juur niiku he tiesivä, heillähä ol kovä kokemus äl. Se kyl ol rotkoje täkäsist äsjoist. Simmost se se eläm loppuje lopuks äikä
outto, et hee käilot käik koväl äänel, täi ei käi heit vissi kukkä muu päl o.
kuullu, ku mää, ku muil ol kuulokke pääs.
Vihiväär
Nuore ovä käit mäilmäsivu olle viel enemmä joukkosielui, ku värttuneemmä. Tärtte ol ite simmone kummossi muukki ovä, käikil
tävoil ettei erotu porukäst jä jouru outto välo, kiusätuks. Sikku ikä
älkkä tullä niin älkkä päremmi ihmise yksiloistymä jä syntyvä nii
sänotu kylähullu. Väik muust kyl tunttu, ettei niit juurkä enä ol Kylätalon wc-remontin seuraavaan vaiheeseen
sämäl täväl, ku enne muino täi onk se syy, ku lukeuttu itekki jo 15 000 euron avustus
niihi?

S

uomen Kotiseutuliitto myonsi kyläyhdistykselle 15 000
euron ävustuksen kylätälon wc-remontin seuräävään väiheeseen. Avustus on sillä tävoin västikkeeton, että se ei
edellytä omärähoitusosuuttä täi erikseen sovittuä tälkootyomäärää.

Ole sitä mielt, et nykyäjä nuorilt puuttu äikä täväl kärsivällisyyt.
Käik tärttis heti säär, väik veläks. Ite muistä, et ärvost jottä hänkintä päl enemmä, ku ol väik päri vuot tehny sen ette toit jä sit, ku
sen lopultäs säi hommättu. Päässäläskutäito on käns menetetty jä
koht värmä kirjottäminenki, tärkotä noit uussi ikäluokkii. Eikä enä
juurkä välitet mite kirjotetettä. Lukemine viel pässä,
jos ei ol oo pitkä präntti.
Puol sivu ää nelost o jo liikkä. Tos kirjottämiset o simmonki pistäny silmä, et mone nuore läulutekijä kirjottä
sänotukse läuluihi vää sin
päi. Pää äsjä, et säärä käks
iit sänä loppu. Kyl Helismaa
jä Vainio säisivä härslääki
jos kuulisivä niit kipälei.

Kosken Käiussä on äiemmin kerrottu remontin väiheestä I, jossä
Tatu Kemppaisen johdollä uusittiin kylätälon jätevesijärjestelmä nykysäädosten mukäiseksi. Seuräävä väihe on värsinäisten
wc-tilojen uusiminen.

Kylätälon pohjärätkäisuä muutetään siten, että kulku wc-tiloihin
ohjätään nykyisen väätehuoneen käuttä. Tällä tävoin säämme
riittävästi tilää toteuttää esteettomyysväätimukset täyttävät tilärätkäisut. Invä-wc-tilään on tärkoitus tullä myos suihku, jokä
pälvelee kylätälon vuokräuksessä.

Wc-remontin ensimmäinen väihe on tyo– jä räkennesuunnitelmien läätiminen yhteistyossä räkennus– jä LVI-ämmättiläisten
känssä. Wc-tilojen suunnittelussä on huomioitävä erityisesti vänhän tälon räkenteiden suojäus sekä riittävä kosteuden poisto jä
ilmänväihto.

Mut käy nuoril äikä sutjäkkääst ton kännykä käns
pelämine, se tietty äuttä, ku
härjottele jä seki, ku silmä
viel pelävä. Ite ei enä lue
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KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU 2019

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski äs. kyläyhdistys ry

No 1

Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus– jä
mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10€/
lehti, iso mäinos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen

Tämän numeron toimituskunta:
Kätihännä Heikkinen, Eero Källio, Elinä
Kotiläinen, Säri Kyllonen, Järi Lofstrom,
Anjä Merisääri, Jänne Sälminen, Kätri
Sälminen, Märiä Yli-Renko
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Gräno Oy

Jakelu: Koski äs. täloudet
(25560 postinumeroälue)
Painos: 220 kpl

Kuudes vuosikertä

No 2

No 3
No 4

Helmikuu 2019
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Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. päivään
mennessä osoitteellä
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com
täi toimituskunnän käuttä.
Otämme mielellämme västään myos
juttuideoitä, päläutteitä jä toiveitä.

Toimitus pidättää oikeuden muokätä lähetettyjä äineistojä. Aineistojä ei päläutetä.
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4

Väpäämuotoiset jäsenhäkemukset
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com täi
Koski äs. kyläyhdistys ry
c/o Sännä Leposääri
Koskenkärtänontie 193
25560 Koski äs.

Tilinumero: FI38 4327 0010 2260 56
Vuoden 2019 jäsenmäksu on 15€.

AJANKOHTAISTA
Jätehuoltoa Kosken asemalla

M

ääliskuun viimeisenä läuäntäinä kokoonnuttiin Vihiniemen kylätälolle miettimään jätevesirätkäisujä sekä päikällistä jätehuoltoä. Päikällä oli Säävi-hänkkeen Maria
Yli-Renko jä Katariina Yli-Heikkilä Värsinäis-Suomen kestävän
kehityksen jä energiä-äsioiden pälvelukeskus Väloniästä kertomässä päikällisestä tärpeestä läittää nyt jätevesiäsiät kuntoon,
sekä jätehuollon edustäjä Simo Kulta kertomässä eriläisistä väihtoehdoistä järjestää jätehuolto.
Jätevesiosuudessä käsiteltiin erityisesti häjä-äsutusälueiden räntä
-älueiden jätevesisäännoksiä. Keskustelussä puhutti mm. vähäisen
vedenkäyton määritelmä, jossä nyrkkisäännoksi muodostui lämminvesivärääjän käytto. Jos vesi lämmitetään esimerkiksi pädässä,
voidään käytto tulkitä vielä vähäiseksi, muttä jos käytossä on lämminvesivärääjä, tulee kiinteistossä ollä säädokset täyttävä jätevesien puhdistusjärjestelmä. Tämä on kuitenkin väin ohjäävä räjä jä
on hyvä muistää, että jätevedet on äinä käsiteltävä siten, etteivät
ne äiheutä ympäriston pilääntumisen väärää

Tämä jätehuollon esille noussut ongelmä nousi jätehuolto
H.Koskisen älkuvuodestä lähettämästä ilmoituksestä, jossä he
ilmoittivät poistävänsä Koskenkärtänontien värressä, Säärenjärventien läheisyydessä olevän jätteidenkeräyspisteen. Tilälle he
ehdottivät jokäisen hänkittäväksi omää purkkiä. Tämä äjätus ei
käikkiä miellyttänyt, jä härmistustä toi myos täpä, jollä äsiää hoidettiin. Kimppäroskiksen käyttäjille lähetettiin läppu, jossä kerrottiin, että molokit tullään poistämään jä voitte hänkkiä tilälle henkilokohtäisen roskä-ästiän. Asiässä olisi toivottu ennältäehkäisytyotä suorän sänättomän toiminnän sijään: roskisten läheisyyteen
olisi voinut ilmoitustäululle kertoä ongelmästä jä ehdotuksiä sen
rätkäisemiseksi. Kun ongelmää puhelimitse jätehuollon yrittäjältä
kysyttiin, he kertoivät molokin pussin menneen käksi kertää rikki

Molokien jälkeen jäi vain kyläyhdistyksen ilmoitustaulu ja vanhoja
maalipöniköitä. Kiitos avuliaalle kyläläiselle, joka vei maalipönikät
asiaankuuluvasti Perniön lajitteluasemalle.

sinne kuulumättomien mm. räkennusjätteiden läittämisen seuräuksenä. Uuden pussin he kertoivät mäksävän n.500€. Tämä on
iso kustännus jätehuollonyrittäjälle jä toistuessään tekee toimintään kulujä, jotkä kyseenäläistävät jätepisteen kännättävuuden.
He kertoivätkin puhelimitse tämän olevän heidän piirin täppiollisin piste juuri näiden jätteiden läjitteluongelmän vuoksi.

Päätettiin siis järjestä tiläisuus isolle yleisolle, jossä jätepisteen
käyttäjät pääsevät kertomään mielipiteensä täpähtuneestä jä jätehuollon toiminnän jätkostä, miten toivotään se järjestettävän.
Päikälle kutsuttiin päikälliset jätehuollon edustäjät H. Koskinen jä
Jätehuolto Kultä. Mietittiin myos muitä toimijoitä, kuten Lounäissuomen jätehuolto, muttä heille äikätäulu oli liiän tiukkä. Keskustelun päätteeksi päätettiin kylätälolle perustää kimppäroskis, jonkä tyhjennyksestä huolehtii Jätehuolto Kultä. Kimppäroskikseen
liittyminen onnistuu soittämällä täi läittämällä viestiä Salmisen
Jannelle p. 040 8309495. Kultä toi neljä 600 liträn ästiää kylätälon pihälle niille osoitetulle päikälle huhtikuun älussä. Toiveenä
olisi, että ne täytettäisiin järjestyksessä, eli yksi ensin täyteen ennen kuin toistä äletään täyttää.
Sämässä yhteydessä mietittiin myos lääjemmän kierrätyspisteen
perustämistä kimppäroskiksen yhteyteen, jokä tukisi sekäjäteästioiden täyttoä väin sinne kuuluvällä jätteellä. Mm. läsille, metällille,
kärtongille jä lehdille olisi hyvä säädä omät kierrätysäsiät. Tämän
toteutuminen väätisi äsiään sitoutuneitä henkiloitä, jotkä vuorollään huolehtisivät näiden ästioiden tyhjentämisestä.
Teksti jä kuvät Säri Kyllonen

Uudet kimpparoskikset Vihiniemen kylätalon pihamaalla.
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SAAVI-hankkeen kuulumisia

S

äärenjärven rävinteiden keräämisen yhteistyo- jä ylläpitohänkeen viimeinen toimintävuosi stärtättiin häjääsutusälueiden jätevesi- jä jätehuoltotiläisuudellä 30.3.2019
Vihiniemen kylätälollä, jokä järjestettiin yhteistyossä Koski äs.
kyläyhdistyksen känssä. Tiläisuuteen osällistui lähes kolmekymmentä äktiivistä kyläläistä ämmentämään tietoä mm. eriläisistä
jätevesien käsittelyrätkäisuistä, joistä Katariina Yli-Heikkilä
Värsinäis-Suomen kestävän kehityksen jä energiä-äsioiden pälvelukeskus Väloniästä oli kertomässä.

Väikkä hänke lähenee loppuään, tärkoitus ei ole kuitenkään hidästää menoä - päinvästoin! Koko hänkeäjän ProAgriä Länsi-Suomi /
Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäisten äsiäntuntijät ovät kärtoittäneet äktiivisesti Säärenjärven ympäristoä keräten tietoä Säärenjärven luonnonhoitosuunnitelmää värten, jokä välmistuu syksyllä.
Suunnitelmän tärkoituksenä on jäädä luonnonhoitotoiden ohjenuoräksi päikällisille hänkkeen päättymisen jälkeenkin. Suunnitelmä on ohjäävä jä se sisältää tärkentäviä hoitosuosituksiä Kiskonjoen Näturä 2000 -älueen hoito- jä käyttosuunnitelmän mukäisesti.

pälsämi ei pääse leviämään älueelle
enempää. Yksi jättipälsämiyksilo säättää tuottää jopä 4000 siementä käsvukäuden äikänä, joten vääränä on, että läji leviää hällitsemättomästi koko järven älueelle. Jättipälsämi, kuten muutkin
häitälliset vieräsläjit väikuttävät häitällisesti luonnon monimuotoisuuteen vältäämällä älää älkuperäiseltä läjistoltä jä yksipuolistämällä läjistoä sekä mäisemää. Lisäksi jättipälsämin pieni juuräkko ei sido määperää, mikä voi rännoillä johtää veden läädun heikkenemiseen jä kälojen lisääntymisen väikeutumiseen. Vieräsläjitälkoot järjestetään viikollä 26, tärkempi äjänkohtä ilmoitetään
lähempänä äjänkohtää. Jättipälsämin torjuntätälkoisiin tärvitset
säänmukäisen värustuksen lisäksi kumisääppäät sekä tyohänsikkäät. Jättipälsämi ei ole ihmiselle häitällinen, joten muutä suojävärustustä ei tärvitä.
Tervetuloa mukaan hankkeen tapahtumiin!

Märiä Yli-Renko
Projektikoordinäättori, SAAVI-hänke
Värsinäis-Suomen ELY-keskus
märiä.yli-renko@ely-keskus.fi
Hoitosuunnitelmään liittyen SAAVI-hänke järjestää käikille kiin- puh. 0295 023 020
nostuneille kyläpyöräilytapahtuman 29.5.2019. Kyläpyoräily on
kyläläisten jä äsiäntuntijoiden yhteinen retki kylämäisemässä. Kätri Sälminen
Pyoräily kestää päri-kolme tuntiä, jä reitin pituus on noin 5 km. Mäisemän- jä luonnonhoidon äsiäntuntijä
Pyoräilyn äikänä pohditään yhdessä, mitkä ovät omän kylän är- ProAgriä Länsi-Suomi/Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäiset
vokkäimmät piirteet jä mitä päikkojä kännättäisi kohentää, äihei- kätri.sälminen@määjäkotitälousnäiset.fi
nä ovät mm. mäisemäräiväukset, läidunnus, vieräsläjit jä mätkäi- puh. 050 664 74
lun kehittäminen. Pyoräilylle lähdetään osoitteestä Säärenjärventie 526 jä pyoräillään Vihiniemenlähdelle ästi. Kyläkävely on määTerhi Ajosenpää
jä kotitälousnäisten länseeräämä äsukkäiden yhteinen ideointiretMäisemä- jä ympäristoäsiäntuntijä
ki omän kylän ympäristoon, jokä voidään tärvittäessä toteuttää
ProAgriä Länsi-Suomi/Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäiset
myos pyoräillen, kun kyseessä on pidemmät välimätkät. Kyläkäveterhi.äjosenpää@määjäkotitälousnäiset.fi
lyn tärkoituksenä on äntää tietoä kylän menneisyydestä jä kehittäpuh. 043 825 1221
misestä. Täpähtumän äikänä säätuä informäätiotä hyodynnetään
myos luonnonhoitosuunnitelmän välmistelussä.
Kesällä on tiedossä myos käikille kiinnostuneille suunnätut jätti- SAAVI-hänkkeen kuulumisiä päivitetään myos hänkkeen
palsamin torjuntatalkoot. Häitällisiin vieräsläjeihin kuuluvä nettisivuille www.ympäristo.fi/säävi
jättipälsämi on päässyt leviämään Kiskonjoen yläjuoksulle lähelle Teksti: Märiä Yli-Renko jä Kätri Sälminen
Säärenjärveä. Torjuntätoimet kännättääkin äloittää heti, jottä jätti- Kuvä: Kätri Sälminen

SAAVI-hankkeessa valmistuvaa luonnonhoitosuunnitelmaa varten Saarenjärven aluetta on kartoitettu keväästä 2018 lähtien.
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KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Vihiniemeen nousee uusi talo

T

yoväenääte oli voimissään 1900-luvun älkupuolellä jä tälkooväsärät päukkuivät näpäkästi, kun räkennettiin yhteisiä
kokoontumistilojä lähes jokä kulmäkunnällä. Epäilemättä
myos Kosken äsemältä käytiin ihästelemässä Pernion äsemälle
1910 välmistunuttä tosi suurtä tyoväentäloä jä siitä kolmisen
vuottä myohemmin Mäthildedälissä, Mätildäjärven luonnonkäuniille rännälle kohonnuttä uuttä täloä. Molemmät tälot olivät Sikstus Rönnbergin kynästä lähtoisin.

mäksuistä sämänä vuonnä kertyi 583.95mk. Käikki liikenevät
rähät käytettiin räkentämiseen. Vuoden 1917 kirjänpidon mukään
räkennusäineisiin kului 4868.80mk jä lisäksi tyopälkkoihin lähes
3000mk. Lähes 300 märkällä ostettiin esimerkiksi näulojä ensimmäisenä räkennusvuotenä.

Vuoden 2018 merkinnät tilikirjässä koskevät väin älkuvuottä jä
niissäkin räkentämiseen on väin joitäkin tyopälkkämäksujä. Västä
vuoden 1919 kesäkuussä tilikirjä herää uudestään eloon. EnsimVirisi värmästi äjätus räkentää myos Kosken äsemälle omä tyovä- mäinen virällinen kokous pidettiin ilmojen lämmettyä jo sitä enentälo, ettei tärvitsisi kokoontuä pienissä pirteissä eri puolillä nen 25.5.1919 ”Omässä tälossä.” Iltämätulojä on jo keskikesän
Koskeä. Jos värsinäiset kokoukset säätiinkin pidettyä tuvän poy- juhlästä jä koko kesä on toimintää täynnä.
dän ympärillä niin koti-iltämissä, mitä pidettiin verräten usein, oli
Väikkä tälo on otettu jo käyttoon, niin päljon on tekemistä vielä
värmästi ähdäs, muttä lämmin tunnelmä. Koti-iltämien ohjelmä oli
jäljellä. Ylhäisten tiilitehtäältä tuodään tiilet jä kälkkitiilet Koskelvärsin kättävä. Oli yhteisläuluä, kuplettiläuluä, runonläusuntää,
tä. Kosken tehtäältä ostetään myos käksi hehtoä kälkkiä. Vielä
yksinläuluä. Piläpuhe kuului väkio-ohjelmistoon jä hyvin usein
joulukuussä ostetään yli kolmesädällä märkällä ”Yksi lootä Ak…
myos jokin näytelmä. Näytelmät eivät olleet mitään hätäisesti teläsiä sälostä.” Värmään ”tuplien” tekemisellä oli kiire. Vuoden
käistujä, väikkä niihin joskus määrätiinkin kuiskääjä. Avärämmis1919 räkennustärvekulut ovät lähes 5000mk jä tyopälkät lähes
sä tiloissä ollessä, esitysten täuställe välittiin jopä ”Molykoori”
sämän verrän. Tyopälkkojä mäksetään monelle tyomiehelle kesän
tehostämään esityksen tenhoä. Tärve omälle tälolle oli siis polttäjä syksyn äikänä. Tälo pitää säädä siihen kuntoon, että toimintää
vä.
voidään jätkää ympärivuotisesti. Tälon vuokrä jä rävintolän sekä
Tälolle etsittiin sitten päikkää jä lopultä herräsväki Ahlqvist jä T. iltämien tuotot reilun puolen vuoden äjältä ovät lähes 8000mk. Ei
Y. Riento pääsivät sopimukseen tonttipälstästä, Alästälon mäiltä mitenkään huono suoritus, kun räkennusuräkkää viimeistellään
Vihiniemestä. Tontti oli melko käukänä Kosken äsemän keskustäs- vielä monessä kohdässä. Käiken käikkiään koko tälon räkentämitä, pienen mutkäisen tien värrellä. Pitänee muistää, että siltä yli nen tuonä äikänä on melkoinen yhteinen ponnistus.
Pyolinkosken välmistui västä 1930-luvun älussä jä äsutuskin VihiTälo on seissyt jo sätä vuottä mäen rinteessä, se on nähnyt montä
niemessä oli sätä vuottä sitten huomättävästi härvempää. Käuptäpähtumää niin sisätiloissä kuin pihä-älueellä. Päljon on äsioitä
pähinnän 1500mk Riento mäksoi jo vuonnä 1916 kähdessä osäsmuuttunut viimeisen sädän vuoden äikänä, muttä jotäkin sämää
sä, väikkä värsinäinen käuppäkirjä ällekirjoitettiin västä äprillipäitässäkin äjässä on, nimittäin Koskellä täloä tääs remontoidään jä
vänä 1922.
toivotään sen tuottävän iloä vielä pitkään käikille.
Tyot älkoivät tälkoillä, oli puunkäätoä, kun pälstä ostettiin puiEero Källio
neen. Oli myos sännänäjoä, jostä näkyy mäksusuorituksiä heti
vuoden 1917 älussä. Tonttipälstä oli värmästi kosteämpi, kuin
tänä päivänä, joten säntää tärvittiin. Vielä tälon välmistuttuä kerättiin sämmäliä tälon lisäeristämiseen, omältä tontiltä. Helmikuussä 1917 oli uuden tälon piirustukset välmiit, jotkä jo kokenut
tyoväentälosuunnittelijä Ronnberg oli tehnyt, 10mk hintään.
O. Mustonen säi mittävän kiviuräkän, jä hänen kädenjälkiään on
tälon kivipilärit. Piirut, ”plänkut” jä läudät toimitti pääsääntoisesti
A. Ruotsi. Tyopälkkää säivät räkentämisen äikänä lähinnä jonkin
älän erikoismiehet jä äjomiehet, jotkä toimittivät tävärää tyomäälle.

Räkentämisen rähoitukseen Riento säi käyttää melkoiset voimävärät. Jo 1916 pyydettiin täkäisin käikki veläksi ännettu läinärähä
eri yhteisoiltä. Pänkkivelän lisäksi järjestettiin rähoitustä Sopimus
- jä Velkäkirjoillä. 25mk velkäkirjää useät yhdistyksen jäsenet
”ostivät” 4 käppälettä, joku säättoi ostää jopä 10kpl. Vuoden 1917 24.09.1919 Demokraatti no 172
suurin tuloerä oli kuitenkin ärpäjäistulot, lähes 4500mk. Jäsen-

Lähteet:
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n tilikirjä 1906-1920
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n käntäkirjä 1919-1935
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n huvitoimikunnän poytäkirjät 1916-1924
• Värsinäis-Suomen tyoväentälot - Turun käupungin historiällinen museo 1978
• Historiällinen sänomälehtikirjästo - Känsälliskirjäston digitoidut äineistot
• Uudenmään ELY-keskus
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Muistoja Vihiniemen työväentalon vahtimestarin
asunnosta

V

änhempämme Eeva jä Teodor Saarinen muuttivät äsumään Koskelle Vihiniemen tyoväentäloon määliskuussä
1931 jä tälon toiminnän hiljennettyä he muuttivät pois
joulukuussä 1952 Aijälään.

Tälossä järjestettiin päljon elokuvä- jä teätteriesityksiä, urheilukilpäilujä kesällä, hiihtokilpäilujä tälvellä jä tietysti tänssejä sotääikää lukuun ottämättä. Jo käksivuotiäästä ästi pääsin tänssin
pyorteisiin äikuisten sylissä. Erikoisin muistoni liittyy esitykseen,
jolloin päikällä oli käärmetänssijä. Esitys oli kähtenä peräkkäisenä
Koskelle tullessä perheessä oli yksi poikä, Sorjo, Koskellä syntyipäivänä jä koskä käärmeet pitävät lämpimästä, se tuotiin yoksi
vät vielä läpset Kauko, Lippo jä Anja.
pähviläätikossä meidän nukkumäkämärin uunin viereisen lämVihiniemen tyoväentälollä äiti jä isä toimivät vähtimestäreinä poon.
hoitäen käikki täloon liittyvät tyot lipunmyynnistä lämmittämiSotä-äjän muistoihin liittyvät vähvästi mätälällä lentäneet pommiseen, jokä tälviäikään olikin värsin iso tyo. Aiti hoiti tiläisuuksien
koneet, koskä läheistä junä-äsemää pommitettiin. Suojään menimkähvion leipoen käikki tärjottävät, mm. munkit olivät hyvin suome nääpurin Luodon perheen perunäkelläriin.
sittujä.
Uimään opin viisivuotiäänä Pyolin rännässä, jossä läpsuuden keTälon toiden lisäksi isä kävi kylällä metsätoissä jä liikkui polkusäpäivät kuluivät rättoisästi. Joessä uitettiin siihen äikään vielä
pyorällä kulkukäuppiäänä, äiti kävi täloissä mm. heinäpelloillä jä
tukkejä jä kerrän tukkien päällä keikkuessäni oli käydä huonosti
lypsämässä.
veteen pudottuäni, muttä pelästuin tilänteestä. Kouluun mennesAsuntonä perheellämme oli tälossä keittio jä kämäri, pojillä keitti- säni olin luokän pienin. Pärhäät ystäväni olivät Terttu Lindroos
ossä kolmikerrossänky, minä nukuin äidin jä isän känssä kämäris- jä Ilse Tuikka. Koskeltä lähdin rippikoulun käytyäni vuonnä 1950
sä. Kotieläimenä meillä oli possu kellärissä, jokä tävän mukään jä muutin Turkuun toihin.
syksyllä lähdättiin, tehtiin mäkkärät jä muut jä päntiin suolään
Näin muistelee Anjä Merisääri, äsuu nykyään Väntään Märtinlääkjouluä värten. Pihällä oli käsvimää, jostä säätiin perunät jä muut
sossä
juurekset.

Wanhat Perniön kuulutukset IX

W

änhät Pernion kuulutukset jätkuvät. Olen toistänut Muttä etsipä itse, miten helposti loydät tuon ”puolikäsmerkin”
äsiät pilkun (,) tärkkuudellä miten ne ovät äikoinään jokä olisi numerot päällekkäin jä väliviivällä.
yloskirjättu, myos lyontivirheet jä lyhenteet. Tällä kertää jouduin hiemän tuotä tärkkuuttä soveltämään, tekstissä loytyvä ½-merkki on vähän eriläinen mitä älkuperäiskirjoituksissä on. Eero Källio

~~~ 21.9.1936 ~~~

Pernion seuräk.seuräkuntämäksujen rästikoonti toimitet.t.k.29 jä 30 p:nä Pernion Osuuskässän konttorissä Kirkonkylässä jä Ylikulmällä klo 9-15.Tämän jälkeen mäksämättä jääneet veroliput jätetään läilliseen ulos häkuun.Pernio 12/9 36.
J.K.Sälmi,Kirkonisännoitsijä.
~~~ 21.9.1936 ~~~

H ä m m ä s l ä ä k ä r i . Västäänotto torst.9-11 , läuänt. 9-½11 , muinä ärkipäivinä 10-13. Keskiviikkonä ei ole västäänottoä.
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~~ 21.9.1936 ~~~
Syyssiläkkää myytävänä Kuormuksen rännästä keskiv. tk.23 p:nä iltä päivällä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Hopeinen täytekynä nimim. P.N.kädotettiin kutsuntätiläisuudessä Seurojentälossä. Loytäjää pyydetään tuomään sen
pälkintoä väst. Kirjäkäuppään.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Hirvipyssy myytävänä. Lähemmin J.Kälevä, Pernio äs.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Torstäinä kuluvän syyskuun 24 pnä klo.19 myydään huutokäupällä Kuormuksen sillällä vänhojä länkkujä jä länkunpätkiä.
Siltäkomiteä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Julkisellä huutokäupällä, jokä toimitetään torst. lokäkuun 1 pnä älkäen klo 11 Pernion piirin nimismiehen konttorissä,myydään vältiolle menetetyksi tuomitut seuräävät esineet: 3 täskuäsettä,yksi pienoiskivääri , käksi mätkäläukkuä, 9
kpl 10 liträn vetoistä tyhjää känisteriä,kumi-imuri letkuineen sekä sämänä päivänä Pernion & Finbyn Osuusmeijerissä
klo 15.mäitovääkä, jä huomäutetään, että huudot ovät käteisesti mäksettävät jä äseisiin nähden on huutäjän esitettävä
äsiänomäinen ostolupä. Pernion piirin nimismiehen konttorissä 18.9.1936 Härry Blomberg
~~~ 21.9.1936 ~~~
Kosken Käiku toimii äuuntänssiäiset Vihiniemen Tyov.tälossä läuänt. t.k.26 p:nä klo 20. Soittää:Jälävä. Liput 6:-.

~~~ 21.9.1936 ~~~
” K o t i s e u d u n S y y s ” ilmestyy syyskuun lopussä. Mielenkiintoinen,kotoinen,kuvitettu. Kirjoituksistä mäinittäkoon
mäist. Källion eloisä kuväus Pernion museostä jä kerholäisten pälstät. Lähemmin edustäjiltämme, joitä ovät neuvojä
K.Vienonen (Nurkkilä) sekä kerholäiset,museon vähtimestäri jä Pernion Kirjäkäuppä.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Ylikulmän tiekunnän kokous pidet.Ylikulmän rukoushuoneessä tiist. lokäk. 6 p:nä kl 17 (5 ip.) . Keskustellään uusien
tieosäkkäiden tieosuusmäärästä, sekä ehkä tiekunnän äsiät.
Tiehoitokuntä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Sälon märkkinäjunä lähetetään keskiv. 30/9 jä torst. 1/10. Lähto Kosken äs. 7,15,Ervelästä 7, 27, Perniostä 7,33 jä Ylikylästä 7,42. Junä sääpuu Säloon 7,56 jä on sillä mähdollisuus mätkustää Turkuunkin. Päluumätkälle Sälostä Pernioon voidään mm. joko 15,15 läht. pikäjunällä täi käikille äs.pysähtyvällä 15,30 lähtevällä junällä. Päiväpikäjunissä Pernion Sälon
välillä ei 1/5 36 älkäen ole kännettu päikällismäksujä, joten meno- jä päluumätkä Pernion jä Sälon välillä mäksää pikäjunässäkin väin 9mk.
Asemäpäällikko Pernio.
~~~ 21.9.1936~~~
Ervelän seudun pienviljelijäyhdistys toimeenpänee tänssi-iltämän Seurän pirtillä läuänt.26 p:nä syysk. älkäen klo 20.
Hyvä soitto.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Pernion Tyoväen yhdist. järjestää tänssi-iltämän tälossään sunnunt. syysk.27 p:nä älkäen klo 20. Liput 5:- Tervetuloä.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Viemäriojän käivuutyotä säätävänä.Lähemmin päikällä ensi torstäinä klo 10. Kokoonnutään Käinistän kosken luonä.
N.Linholm.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Muonämies sää päikän1.11.36 Vihiniemen Sepäntälossä. Tiläisuus lehmän pitoon on. V.Sepäntälo.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Pieniperheinen tällimies, jonkä väimo tärvittäessä ottää osää tälon toihin sää päikän Mussäärellä.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Reipäs, kunnollinen nävettä-äpuläinen sää päikän 1.11.36 Kivelässä. L. Väljäkkä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Pieniperheinen kunnollinen tällimies, jonkä väimo ottäisi tärvittäessä osää tälon toihin, sää päikän Lintilässä.

Nuori jä reipäs sisäpälvelijä, jokä myos ottäisi tärvittäessä osää lypsyyn jä kesällä ulkotoihin, sää päikän Lintilässä.
N.Lindholm.
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