Koski as. kyläyhdistys ry
№ 3/2019

Elokuu 2019

KOSKEN KAIKU
T
ervehdys!

ja helpottaa oleellisesti kylatalon kayttoa etenkin kylmina kuukausina.

Arvoisat Lukijat, pitelette kasissanne Kosken Kaiun
kolmatta numeroa vuodelta 2019. Tama tarkoittaa
luonnollisesti sita, etta kylakalenterissa on kaannettyna
auki vuoden kahdeksas aukeama, ja viimeinen virallinen kesakuukausi on kaynnissa. Pitka ja kuuma kesa on taittumassa siis kohti
alkavaa syksya. Voidaan taas kysya mihin se aika hupeni?

Mutta ei niin hyvaa, ettei jotain pahaakin. Ja pahalla tarkoitan sita,
etta tata kirjoittaessani ensimmaiset Ikean pahvilaatikot ovat taas
saapuneet kylatalolle. Ja ellen aivan vaarassa ole niin tata lukiessanne ainakin osa niista on edelleen samoissa pahvilaatikoissa.
Kylatalon Ikea-keittion kokoamisesta saadut arpeutuneet henkiset
haavat ovat siis vaarassa taas avautua, kun allekirjoittaneen vuoro
tulee menna pohtimaan kryptisten ohjeiden arvoitusta. Mutta
mitako niissa laatikoissa sitten on? No niista loytyy kalusteet kammariin. Kalusteet, jotka oikein kasattuna ovat kauniit ja sopivat
taydellisesti huoneen ja talon henkeen. Ja ennen kaikkea nama
kalusteet tekevat kammarista valmistuessaan sangen monipuolisen huoneen, jossa onnistuvat niin pienet palaverit, toimistotyot
kuin vaikkapa tarvittaessa yopyminenkin! Eli voimme kai kuitenkin sanoa, etta ne ovat kokoamisen tuskan arvoisia.

Yhden vastauksen edelliseen kysymykseen saa tietysti kaymalla
kylatalolla. Kylatalon kammaria on tapetoitu rakkaudella, taidolla
ja tinkimattomalla talkootyolla. Nimittain yhdistyksemme
”voimanaiset” Leena Borgströmin johdolla tekivat melkoisen
urakan ja lopputulos on yksinkertaisesti sanottuna huikea. Leenan
kanssa tapetoinnin saloihin perehtyivat Elina Kotilainen seka
Sari Kyllönen. Voin vain lausua lampimat kiitokset viela kerran
tekijoille!

On kylatalon remonttiin kaytetty toki tana kesana myos ammattilaisten kasia. Nimittain juurikin kyseista kammaria talla hetkella
viilentaa ja syksyn tullessa lammittaa huippuluokan Mitsubishi- Mutta pidemmitta hopinoitta arvon lukijat, mukavaa syksyn alkua
merkkinen ilmalampopumppu. Tama Energiatalo Jarven asentama jokaisella ja nahdaan kylalla!
jarjestelma takaa energiataloudellisesti tehokkaan ja samalla egolokisen tavan lammittaa nyt valmistuvaa kammaria seka keittiota Pj Jari Lofstrom
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Onk tähä koir haurattu, vai kattia kanssa?

M

onest pruukata sanno, et maa ole koirihmine tai sit toisipai, et ei mitta pahukse rakei, ku sulossi kisumirrei
vaa, haluta paijat. Oha tietty pal porukka, ku tykka mist
tahans karvaset ja sit niit jokka kaukka kiertta noit ihmise lemmikei, olkko ne sit mita hyvast.

Nykysi nakky noil koiraulkoiluttajil oleva kolki ravaja ymparil, yks
taitta ol liia vaha. Mone nuore pari, mita ole seurannu, ku ova saane jalkas oma poyra al, hommava koira, nii tai kaks. Sille simmone
hempee paseramine yhres naytta, niiku vahemma romattiselt, ku
taytty katto mita ne hurta ova taas loytane ojapuskast. Oha ainaki
juur koirast se hyoty, et jouttu niit ulkoiluttama, ol keli kummose saatikka et tervehtis, ellei o vat iha tyhja. Sit pokita kintui ja olla
tahans.
nii kaverei et.
Toist ol enne muino. Talovaht ol ketju nokas pakal ja raksyt siin
jos joku hiukanki ouromp aan kuulus tai jos naki jotta mist piti
ilmotta. Katti hoit oma tonttias jossa hiiri ja rotti pyyrystamas, nii
tai pikkulintui jos halus vaha vaikjempa saalist. Ol sit niit tupakissoiki mikka makasiva vaa uuni pankol ja oliva sen nakossi ja kokossi, et an mun ol rauhas, maa hiuka viel huila.

Tietty noi allerkiakki sekottuva noihi lemmikeihinki, niit o nii
taitamattomast nykyaikan. Saara kaike maailma nappyloi ja syhytyst. Tiera yhre klopinki, tai oha haa jo aikunu ai, ku ei yhta voinu
ol koira liki. Sit haa o iha alyttoma elairakas kuiteski, nii hanel ol
varma pahimillas puol tusina kissa. Ans ol, haa iski sit silmas yhte
likkalapse, jol sit sattus koira olema. Siin kavi juur niiku jo toho
raapusti, et koht nuorpari ehtoerel kavelytti sita piski pitki raitti,
Kauhjast o nois kahrestt karvakorvast sanontoi ja mika ihme se ny
taisiva ol joskus kasikareski. Jotta nappyloi sit varma vuosie saaonka, ku oliva siin silmis ja jalois. Pari tusina tulee helpost miele,
tos kyl tul, ku nyy lik pasera jossa muhal, mut ei taa aika yksi jaaku kappale aika hunteera, molemmist.
ny. Haa makka nykysi kahre koira ja yhre kati kaa samas sankys.
See
o nyy sita sieratyshoitto, varmaaki.
Koiral on kyl huono muisti vai mist semmonenki johtu, et ei tart
ol, ku varti pois silmist, ku koir tervehti nii, ku ei olis kuukautte
nahty. Kateil yleensa o kyl viel huonomp muisti, nee ei eres tunne Vihivaar

Kiitos!
Lammin kiitos Pentti Karille kylatalon tuoleista ja keittiojakkarasta! Vanhat tuolit ovat Pentin kasissa saaneet uudet liimaukset
ja maalit ja ovat mita kauneimmat kylatalon kayttoon. Kiitos
myos Georg Lombergille lahjoituksena saaduista koulun vanhoista tuoleista seka Mirja Lindströmille syottotuolista.
Tuoliaiheisten kiitosten lisaksi haluamme lampimasti kiittaa
myos kaikkia poytaliinoja lahjottaneita! Kun katsot tarkkaan
kylatalon 100-vuostisjuhlista kertovaa juttua, huomaat, etta poytaliinat olivat kaikki kaytossa kylatalon 100-vuotisjuhlissa.
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SAAVI-hankkeen kuulumisia
Jättipalsamin kitkentää Kiskonjoen rannalta

K

esakuun lopussa SAAVI-hanke jarjesti jattipalsamin
(Impatiens glandulifera) torjuntatalkoot Kiskonjoen rannalla, Saarenjarven lahistolla. Jattipalsami on luokiteltu
haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan
uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Yleensa vieraslajikasvit ovatkin puutarhakarkulaisia, jotka
leviavat puutarhajatteen mukana tai lintujen kuljettamina. Haitallisia vieraslajeja torjutaan sen vuoksi, etta niilla ei usein ole luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueillaan, joten ne pystyvat
valtaamaan elinymparistoja syrjayttamalla alkuperaislajistoa ja
heikentavat siten luonnon monimuotoisuutta. Kun yksi jattipalsamiyksilo voi tuottaa jopa 4000 siementa, jotka sinkoutuvat ymparistoon jopa seitseman metrin paahan, voidaan siita saada kuva,
millainen levittaytymispotentiaali kasvilla on.

SAAVI-hankkeen talkoissa jattipalsamia poistettiin kylatalon laheisyydessa sijaitsevan Pyolinkosken sillan laheisyydesta, josta
Lounais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat olivat ne
kayneet alkukesasta kartoittamassa. Talkooaika oli optimaalinen,
koska jattipalsamit eivat olleet viela kukintavaiheessa eivatka
taten olleet viela tuottaneet siemeniakaan. Vieraslajien havittamisessa kannattaa muistaa, etta leviamisvaaran vuoksi niita ei tule
havittaa kompostoimalla tai laittaa haravointijatteen tai risujen
sekaan. Lounais-Suomen Jatehuollon alueella vieraslajien vastaanotto ennakkoilmoituksella on keskitetty Topinojan (Turku) ja Korvenmaen (Salo) jatekeskuksiin. Kitkentaa varten tarvitaan aina
myos maanomistajan lupa.

Torjuttavia vieraskasvilajeja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamppuvillakko

Komealupiini
Kurtturuusu
Japanintatar

Sahalinintatar

Lannenpalsami
Jattipalsami

Armenianjattiputki

Kaukasianjattiputki

Persianjattiputki

Vieraslajeista lisaa osoitteessa www.vieraslajit.fi

SAAVI-hankkeen kuulumisia paivitetaan hankkeen nettisivuille
www.ymparisto.fi/saavi

Teksti: Maria Yli-Renko, Projektikoordinaattori, SAAVI-hanke
Kuva: Katri Salminen

Talkoissa muutaman tunnin aikana saatiin neljan henkilon voimin
kitkettya sillan ymparistosta jattipalsamit ja nain estettiin mahdollisesti kymmenien tuhansien siementen leviaminen ymparistoon. Talkoot ovat mukava tapa puuhailla yhdessa luonnon monimuotoisuuden hyvaksi ja ehkapa ensi vuonna projektiksi voisi
ottaa kylatalon ymparistossa kasvavat lupiiniesiintymat?

Vieraslajit ovat erityisen haitallisia monille uhanalaisille ketokasveillemme ja niistä riippuville pölyttäjille. Kuvassa jättipalsami.
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KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Vihiniemen kylätalo 100 vuotta

V

ihiniemen kylatalon kivijalat ovat vuodessa 1917, jolloin
Pernion Tyovaenyhdistys Riento alkoi rakentaa omaa
tyovaentaloa. Rakentaminen keskeytyi hetkeksi Suomen
itsenaistymisen vaikeissa vuosissa ja talo otettiin kayttoon vasta
vuonna 1919. Vanhoissa poytakirjoissa on kirjattu ensimmainen
kokous ”omassa talossa” 25.5.1919, jonka kunniaksi kokoonnuimme juhlimaan tasan sata vuotta myohemmin.
Juhlan kunniasi talo puunattiin edustuskuntoon talkoohengessa.
Juhlia valmisteltiin seka koko johtokunnan etta pienemman juhlatiimin voimin. Paras kakku loydettiin etsinnan jalkeen Pitopastantilta ja sielta paadyimme vuokraamaan myos astiat, silla jos jostain
oli yhtalainen nakemys niin siita, etta kertakayttokupeissa ei satavuotista juhlita! Kukkamaljakoita haettiin Ikeasta ja kukkasia niin
pihalta kuin kukkamyymaloistakin. Tarkeaa oli saada kylatalolle
juhlava ja iloinen tunnelma merkittavaa paivaa varten.

Kakkua ja alkumaljoja varten juhlatiimin piti osata arvioida oikea
juhlavierasmaara ja siina olikin arvuuttelua. Lopulta asetimme
arvion paivan teeman mukaisesti sataan senkin. Aivan taysin emme tahan arvioon uskaltaneet kuitenkaan luottaa, ja viime hetkella
leivottiin hiukan viela piirakkaakin varalle – juhlista ei saa tarjottavat loppua kesken! Ei olisi kuitenkaan kannattanut vetaista paniikkikahvasta, silla juhlan jalkeen vieraskirjasta laskettiin noin 80
allekirjoittaneen paikallaolijan nimet juhlien jalkeen, ja heidan
lisakseen juhlissa mukana oli muutamia, jotka eivat ennattaneet
nimeaan kirjaan raapustaa.
Juhlakutsu oli tavoittanut myos monet Koskella aiemmin asuneet
henkilot ja monta iloista jalleennakemista vuosikymmenten takaa
talon seinat saivat jalleen todistaa. Uusiakin sukupolvia esiteltiin,
kun matkaan oli lahdetty ilahduttavasti perhekunnittain. Myos
vanhat kuvat salin seinilla virittivat monta keskustelua. Kuvat ovat
viela nahtavilla ja niitahan voi tutkia jalleen talon uusissa tapahtumissa. Kaikkiin muistoihin ei tarvittu edes kuvia, niin elavasti tyovaentalon talonmiehen tytar kuvasi talonmiehen asunnon elamaa
kolmikerroksisine kerrossankyineen, munkin paistoineen ja arkisine touhuineen.

Matti Helin, huilusoolo
Rantasen lyhyt elokuva vanhempiensa kylakaupan elosta Kosken
asemalla seka kylataloaiheinen tietokilpailu.

Lampimat kiitoset kaikille mukana olijoille ja suuret kiitokset kaikista muistamisista. Tuntui todella hyvalta nahda, miten talo oli
juhlijoita taynna ja aloitti seuravan vuosisatansa iloisella tunnelmalla. Erityiskiitos Terttu Rantaselle jonka perheen vaiheista
saimme nauttia videoesityksessa. Mielta lammitti myos vahvasti
valittyva yhteenkuuluvaisen tunne, kun kerran on ollut koskelainen niin se yhdistaa viela vuosikymmenkin jalkeen.

Teksti: Katihanna Heikkinen, Eero Kallio, Elina Kotilainen ja Sari
Varsinaisessa juhlaohjelmassa oli musiikkiesityksia, joissa Matti
Kyllonen
Helin soitti poikkihuilua ja Laura Kemppainen selloa, Terttu

Sali tuli täyteen juhlavieraita
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Sikstus Rönnberg, itseoppinut rakennusmestari

O

mapäinen lapsesta aikuiseksi

Sikstus Rönnberg (1861-1919) syntyi Tammelassa sahan isannoitsijan ja kirjurin poikana. Isa olisi halunnut
kouluttaa hanet, mutta poika tunsi voittamatonta vastenmielisyytta koulua kohtaan. Sikstus oli kuullut, etta koulussa pitaa osata
lukea ja jos ei osannut, joutui ”kontinpuuhun”. Pelko oli niin suuri,
etta poika karkasi kotoaan ensimmaisen kerran yhdeksanvuotiaana, elattaen itsensa paimenpoikana ja kerjuulla. Sikstus palasi
valilla kotiin, mutta kun taas uhattiin koululla, han lahti lopullisesti ja kierteli pitajasta toiseen, mm. Porin seuduilla, Ulvilassa ja
myohemmin Sakylassa. Kaikkialla sekalaisia toita tehden.

Sikstus paatyi lopulta Pernioon v. 1880, jaaden Makisaurun Isoperheelle rengiksi. 19-vuotias nuorukainen opetteli lukemaan
raamatun avulla ja selviytyi rippikoulustakin Pernioon asettuessaan. Kolmivuotisen sotapalvelun jalkeen Sikstus avioitui naapurissa tyoskennelleen Makisaurun Pyyntalon piian, Olga Selinin Sikstus aktiivisena kunnallispoliitikkona ensimmäisten kunnallisvaalien aikana. Kuvassa toinen vasemmalta.
kanssa v. 1885. Puoliso oli lahtoisin Kemiosta.
Rönnbergin perhessä alakuloa

Sikstuksen yksityiselama oli surua taynna. Olgan kanssa lapsia
syntyi perati yksitoista, joista yksi tytto. Pojista eras syntyi kuolleena ja seitseman muuta lasta kuolivat ennen rippikouluikaa!
Pojista eli kauemmin Albert Georg, 29-vuotiaaksi, Paul Sixtus,
hankin vain 38-vuotiaaksi ja Armas, joka eli sentaan 60vuotiaaksi. Armaksen kautta suku jatkuu edelleen.
Parhaat työvuodet

Opiskelu oli Sikstukselle nuorena vastenmielista, mutta aikuisena
tapahtui taydellinen kaannos. Armas-pojan kertoman mukaan isa
raatoi paivat ja luki rakennusalan oppikirjoja yot. Rengin tyot jaivat taka-alalle ja Sikstus teki yha enemman rakennustoita. Jo v.
1891 hanet mainitaan itsellisena, eli rengin tyot olivat jo jaaneet
taakse. Vuosien kuluessa hanesta kehittyi taitava ammattimies,
kirvesmies ja puuseppa, huonekalujen tekija, rakennuspiirtaja ja
lopulta yleisesti arvostettu rakennusmestari. Sikstus teki tyosuunnitelmat, laski kustannukset, rakensi ja toimi valvojana. Pernioon
Sikstus suunnitteli mm. Ylikulman ja Alikulman rukoushuoneet,
Tuohitun ja Korttilan vanhat koulut, Ylonkylan meijerin juustolan,
Tammelinin liiketalon, Pernion Edistysseurain talon, maatilojen
paarakennuksia ja navettoja seka lukuisia muita rakennuksia.
Luetteloa voisi jatka pitkaan!

Työväentalojen rakentaja

Vuonna 1904 Sikstus ja hanen ystavansa K. Gustaf Tammelin
innostuivat tyovaenaatteeseen. Pian taman seurauksena Sikstus
suunnitteli mm. Pernioon kolme tyovaenyhdistysten rakennusta,
ns. Pernio-ryhman: Pernion aseman (v. 1910), Mathildedalin (v.
1913) ja Vihiniemen (vv. 1917–1920) tyovaentalot. Naista Vihinemen tyovaentaloa suunnittelija ei itse enaa saanut nahda taysin
valmiina.

On myos oletettavaa, etta Nurkkilan tyovaenyhdistyksen hankkimaa rakennusta laajennettaessa tyovaentaloksi Sikstus oli viela
siinakin mukana v. 1919.

Sikstuksen tyovaentaloille on tyypillista vinkkelin muotoinen pohjakaava, siipien muodostamassa sisakulmassa oleva paasisaankaynti ja avokuisti. Lisaksi taloille on luonteenomaista korkea ja
erittain jyrkka katto. Runsain fasadikoristelu ja viimeistelty yleisilme on Mathildedalin ja Pernion aseman tyovaentaloissa, mihin on
saattanut vaikuttaa sekin, etta Sikstus itse valvoi rakentamista ja
osallistui rakennustyohon. Sikstus oli myos esimerkillinen tyonjohtaja, tyonantajan aloitteesta han otti Mathildedalissa v. 1917
rakennustyomaalla kayttoon kahdeksantuntisen tyoajan.
Ahkeran valtiopäivämiehen kädet laskeutuvat

Sikstus oli vakaumuksellinen tyovaenaatteen kannattaja, Pernion
tyovaenyhdistyksen perustajajasen, suosittu puhuja ja ahkera
kunnallispoliitikko. Sosialidemokraattien ehdokkaana Sikstus
Rönnbergin suunnittelema kelloseppämestari G. Tammelinin liiketa- valittiin kansanedustajaksi v. 1919, kolmantena perniolaisena.
lo lähes harjakorkeudessaan keskellä Perniön Pesää v.1916. Kuvassa Tyokausi jai kuitenkin lyhyeksi; Sikstus kuoli syopaan jo saman
vuoden syksylla, 30.8. 1919.
myös Armas-poikansa, joka oppi isältään rakentamisen niksit.
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Sikstus Ronnbergia ei loydy Suomen Rakennusmestarien matrikkelista, koska matrikkeliin ei hyvaksytty itseoppineita mestareita.
Taitava rakennusmestari Sikstus Ronnberg kuitenkin oli seka tyon
laadun etta maaran puolesta!

Sikstus oli pidetty mies yli puoluerajojen. Hanet haudattiin Pernion
uudelle hautausmaalle ja saattovakea oli lahes kilometrin pituinen
jono. Muistokivi, komea luonnonkivista muotoiltu paasi, sijaitsee
hautausmaan vanhan osan keskivaiheilla. Paasi muistuttaa miehen
elamantyosta; se on ”moska” eli lekan mallia muotoileva suuri vasara.
Teksti: Antero Peijonen
Kuvat: Pernion kotiseutuyhdistys ry:n arkistot
Lähteet:

• Pernion historia III, 1986
• Pernion Seudun Joulu 2002; (Heikki Karhumaki, Antero Peijonen,

Armas Ronnberg (kirje): Eraan esineen tarina – eli mita kaikkea
voikaan loytaa katederin takaa)

• Sikstus Ronnberg; (Mustonen Marita)
• Sosialisti 21.5.1917
• Varsinais-Suomen tyovaentalot, 1977 (Willner, Margareta)

Sikstus Rönnbergin elämäntyötä kuvaava hautapaasi ns. Uudella hautausmaalla.
Kylätalon kammari sai ilmalämpöpumpun ja uudet tapetit

K

ylatalon ns. talonmiehen asunnon remontti on jo loppu- Viimeistaan lauantaikerhossa laitteen lammitysominaisuutta tulee
suoralla. Heinakuun alkupuolella kammarin seinat saivat testattua isommalla porukalla.
kauniin lintutapetin ja sen jalkeen paasimme asentamaan
ilmalampopumpun paikoilleen. Pumppu tulee huolehtimaan paa- Teksti ja kuva: Eero Kallio
osin kamarin ja keittion yllapitolammityksesta. Viilennysominaisuutta tarvitaan todennakoisesti vasta sitten, kun keittiossa on
vaikka piirakkapaistotalkoot.
Energiatalo Järven asentaja Juha-Matti Saari tarttui toimeen
varsin ripeasti. Reiat lapivienneille syntyi tottuneesti ja hetkessa
oli kourunpohjat paikoillaan. Ilmalampopumpun ulkoyksikko sijoitetiin katseilta suojaan talon lounaisnurkkaan, Museoviraston
suosituksesta. Ulkoyksikko myos maisemoidaan paremmin huomaamattomaksi, jos joku peura tai muu satunainen kulkija sattuu
metsikosta sita katsomaan.
Ilmalampopumppu valittiin tulevaisuutta silmalla pitaen, sen kaukokaytto, vaikka suoraan puhelimesta on varsin nappara ominaisuus. Pystyy esimerkiksi tarkistamaan hyvin nopeasti, etta kaikki
on kunnossa lammityksen suhteen omalta kotisohvalta.’

Kylätalon wc-tilojen korjaus etenee uuden yhteistyökumppanin, Saatsi arkkitehtien, kanssa

K

uten varmaan kaikki muistavat, kylayhdistys sai tana
vuonna 15 000 euroa korjausavustusta Kotiseutuliitolta.
Talla summalla jatkamme jo aloitettua LVI- ja saniteettitilojen remontointia. Viime vuoden puolellahan kylatalo sai ajanmukaisen jatevesijarjestelman. Nyt olisi tarkoitus siirtya sisatiloihin
ja aloittaa WC-tilojen korjaus. Uuteen, esteettomaan vessaan tulee
myos suihkumahdollisuus.

sen jalkeen – etsimaan sopivaa arkkitehtitoimistoa, joka olisi nimenomaan erikoistunut perinteiseen korjausrakentamiseen ja
kulttuuriperinnon vaalimiseen. Tahan tehtavaan valikoitui Saatsi
Arkkitehdit, joka on Pekka Saatsin ja hanen vaimonsa Emilian
omistama toimisto. Toimistossa tyoskentelee monen alan osaajia:
arkkitehteja, maisema-arkkitehteja seka restauroinnin artenomi ja
rakennusinsinoori. Lisaa toimistosta ja sen toteuttamista projekteista voi lukea sivulta www.saatsi.fi. Varsinkin blogikirjoituksiin
Kotiseutuliitto edellyttaa kuitenkin tarkkoja, alan ammattilaisilla kannattaa tutustua, mikali kaipaa tietoa perinteisista materiaaleistehtyja suunnitelmia, ennen kuin raha alkaa virrata tilille. Tama on ta ja korjaustavoista.
erittain hyva asia, silla varsinkaan saniteettitilojen rakentaminen
vanhoihin rossipohjataloihin ei ole ihan yksinkertainen asia, jos Toivotamme siis Saatsi arkkitehdit tervetulleeksi kylatalomme
haluaa valttya ongelmilta. Kotiseutuliitto on myos valmis rahoitta- korjausprojektiin ja uskomme, etta heidan suunnitelmiensa perusmaan huolella tehtyja suunnitelmia, joten ne varat eivat ole pois teella lopputuloksesta tulee seka kaunis etta kestava.
remontin toteutuksesta. Taman vuoksi johtokunta ryhtyi – Kotiseutuliiton rakennustutkija Lasse Majurin painokkaan kehotuk- Teksti Anu Heiskanen
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Wanhat Perniön kuulutukset X

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut tapahtumiin seudullamme. Kankkonummella on vilsketta lokaasiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne ovat aikoinaan kuun alussa.
yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet. Talla kertaa on jo vuorossa kymmenes kerta, kun kurkistamme 30-luvun Eero Kallio
~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion kunnan N u o h o u s t o i m i julistetaan ammattitaitoisten nuohoojain haettavaksi Pernion kunnallislautakunnalle osoitetulla
hakemuksella ennen ensi lokakuun 20 p:vaa.Nuohous kasittaa koko kunnan ja on nuohottavien tulisijojen luku noin 5000. Toimeen
valitun on noudatettava toimesta olevaa ohjesaantoa. Pernio 26/9. Aarne Suomela

~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion Maatalouskerholaisten sokerijuurikkaita otetaan vastaan Raakasokeritehtaalla lokak.2 ja 3 p:na, joten suoraan sinne aiotut
juurikkaat on edell.mainittuina paivina tehtaalle toimitetettava.Samoin lastataan kerhol.juurikkaita taman viikon lopulla ja seuraavalla viikolla Kaukasalon laiturilla.Sinne tulevat juurikkaat kannattaa kiirehtia alkupaan lastaukseen. Kerhoneuvoja.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion Maamiesseuran perimatta olevia arpajaisvoittoja pyydet. perimaan viikon aikana Seurojentalon vahtimestarilta.- Myoskin
syysjuhlanayttelyn ja Halikon Kihlak.nayttelyn kunniakirjoja palkintoineen on viikon aikana perittavissa Pernion Osuuskaupasta. Johtokunta.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Vars.-Suomen Sk.piirin tiedustelu-taistelulahetti-ja ampumakoulutuskurssi seka samalla Pernion Sk:n harj.paivat alkavat Kankkonummella maanant.lokak.5 p:na klo 10 ja paattyvat saman kuun 12 p:na. Kaskysta: Paikallispaallikko
~~~ 28.9.1936 ~~~
Aliupseerimaljakilpailut pidetaan Kankkonummella sunnunt. lokak. 4 p:na klo 13. Aliupseerikerho.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Tervetuloa Lottien ompeluseuraan Tienarille torst.klo 18.

~~~28.9.1936 ~~~
Ampujain Liiton luokkakokeita jarjestaa Pernion Sk.Kankkonummella sunnunt. lokak. 4 p:na klo 13. Ampujien on itse hankittava tulosten nayttajat.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Leikkuukukkia (Astereita) , purjos., selleria y.m. saatavana HAmeenkylasta.
Karjakko saa paikan Laiterlan Rusthollissa.

~~~ 28.9.1936 ~~~

~~~ 28.9.1936 ~~~
Karjakon apulainen ja nuori mies saavat paikan 1.11.36. Metsakylassa.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Suol.syyssilakkaa myytavana kuormuksen rannassa loak.3 p.iltap:lla.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Passi karannut 23/9, kiinniottajaa pyydet. hyvant.ilm. puh 146.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Keskiv. tk.30 p.kl 15 myydaan huutokaupalla Kirkonkylan kansakoulun pihalla koulurakennuksen muutostyossa jalelle jaanytta rakennusjatetta, josta mainittakoon mm.huomattava maara kaytettya lattialankkua ja vahvaa lakilautaa ym.Maksu kateinen.Pernio 26/9
36, Rakennustoimikunta.
~~~ 28.9.1936 ~~~
HUUTOKAUPALLA, joka pidet.YLIKULMAN OSUUSKAUPASSA lauant.lokakuun 3.pna 1936 kl 14,myydaan osaksi hirsista,osaksi laudoista tehty makasiinirakennus,samoin rakennusjatetta,kaytett.hirsia,petooni lautoja,tiilia,vanhoja peltimuureja ym.Huudot ovat kateisella maksettavat ja myydyksi tulleet puutavarat heti siirrettavat pois osuuskaupan tontita.Pernio 26/9 36. Ylik.Osuusk. r.l. Hallitus.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Tilanahtauden tahden myydaan lypsylehmia kuin myoskin astuttamattomia hiehoja. Melkkilan kartanossa.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Arv. taman lehden lukijat kaydessanne Salon markkinoilla pitakaa mielessanne E i n o J o k i s e n K e l l o – j a K u l t a l i i k e. Saatte
halvalla kellot, kihlat ym.
Eino Jokinen Kello ja Kultaliike. Salo. Asemakatu 12.
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Kokoonnutaan kylätalolle lauantaisin!

M

ahdollisuuksia koko kylan vaelle kokoontua yhteen
viettamaan aikaa on toivottu. Sen lisaksi harrastusmahdollisuuksia kylalle on kaivattu, ja erilaisia kerhoideoitakin pohdittu. Nyt ideat ja toiveet on koottu yhteen, ja syyskuun
alusta lähtien aloittaa LAUANTAIKERHO!

Lauantaikerho aloittaa 7.9. klo 14-16, jolloin Kylatalolla on myos
avoimet ovet. Paistamme muurinpohjalettuja ja pihalle pidamme
perakonttikirppiksen. Tervetuloa siis mukaan, myymaan ja tekemaan hyvia loytoja, maistelemaan lettuja, katsomaan milta talolla
talla hetkella nayttaa ja tutustumaan uuden kerhon toimintaan!
Kerhoon ovat kylalaisten lisaksi tervetulleita myos vierailevat
Lauantaikerhon on tarkoitus olla koko kylan yhteinen olohuone, ystavat ja sukulaiset, kylastamme kiinnostuneet ja toki ohikulkiajanviettopaikka ja tila tavata muita taalla asuvia. Joka lauantai jatkin.
keitamme yhdessa kahvit seka teet ja mehut, ja tuomme kahvileipaa poytaan myos. Keittion puolelle voi kokoontua jutustelemaan Jatkossa voimme pihalla vaikkapa kunnostaa yhdessa mopoja,
yhdessa, ja salin puolella tai kylatalon pihalla on joka lauantai nikkaroida, leikkia... Sisalla voimme
vaihtuvaa ohjelmaa. Ajatuksena on, etta ohjelma sopii kaikenikai- esimerkiksi leipoa, askarrella, laulaa,
sille. Toivomme, etta ohjelmaideoita ja ohjelmanvetajia loytyy oppia uusia taitoja... Ja samalla myos
joukostamme. Meilla on varmasti kaikilla taitoja, joita voimme tutustua paremmin toisiimme! Onpa
toisillemme opettaa. Sen lisaksi on kiva kokoontua yhteen vaikka- tosi mukavaa paasta viettamaan aikaa
pa muistelemaan, mitenkas se kantapaa sukkaan valmistuikaan, yhdessa muiden kylalla asuvien kanssa!
juttelemaan paivan polttavista asioista, jakamaan resepteja, kunnostamaan laitteita, opettamaan lapsille luonnon ihmeita tai vaik- Lampimasti tervetuloa!
kapa maalaamaan ja askartelemaan yhdessa. Mahdollisuuksia
T: Kylayhdistyksen johtokunta
toiminnalle on huisin paljon!

