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Kosken Kaiku

T

ervehdys!

"Life's like a box of chocolates, you
never know what you're gonna
get.". Vapaa kaannös tasta ikönisesta lauseesta menee jötenkin
nain; ”Elama ön kuin suklaarasia, köskaan ei
tieda mita saa”. Nain ösuvasti tötesi Töm
Hanksin esittama hahmö nimelta Förrest
Gump juurikin saman nimisessa elökuvassa
vuönna 1994. Tama vuösikymmen tuli kylla
sellaisessa kaareessa, etta ölisi saanut Kiinan Wuhanissa jaada avaamatta.
Kaikkien maailmalla sattuneiden kaanteiden
jalkeen yli 100-vuötinen kylatalömme sijainti ön nyt kenties keskeisempi kuin köskaan ennen. Ainakin sisapöliittisesti. Naet
kylatalömme idan puöleiset ikkunat tuijöttavat tuimasti Uudenmaan vastaista rajaa kuin
vartiölinnakkeessa ikaan. Niukasti, mutta
tiukasti kylatalömme seisöökin öikealla
puölella rajaa, vapaan Suömen puölella. Eli
jalkiviisaasti vöitaneen tödeta etta, vuönna
1916 työvaenyhdistys Riennön östama töntti puölustaa nyt 104 vuötta myöhemmin
1500 markan sillöin körkeana pidettya östöhintaansa. Nö, niinhan kiinteistönvalittajat
tapaavat töistella: sijainti ratkaisee.

jöhtökunnassa kövaa vauhtia puuhaamassa
WC- ja kylpyhuöneremönttia, kun saimme
löpputalvesta vetta niskaan ihan kirjaimellisesti. Kuluneen talven ölemattöman lumikuörman kylatalön kattö kantöi vaivatta,
mutta jatkuvat vesisateet lapaisivat katön
aivan liian mönesta köhtaa. Talven mittaan
kylatalön ullakkö muistutti jö suömalaisen
marketin avajaisia, ainakin ampareiden
maarilla mitattuina. Tarkempi katön tutkiminen antöikin sitten aihetta valitettavaan
jöhtöpaatökseen. Ampareilla ja pikku paikkauksilla ei seuraavaa 100 vuötta selvittaisi.
Katön pellityksien saumauksissa ön aikanaan tehty asennusvirheita ja kösteus ön
paassyt tekemaan tuhöjaan myös kantaville
rakenteille. Mutta niin kuin laakarit tapaavat sanöa, etta öngelman tunnustaminen ön
ensimmainen askel parantumiseen, niin
samöilla öpeilla töimimme jöhtökunnassa.
Pidimme kriisikököuksen ja ötimme yhteytta tarkeimpaan rahöittajaamme eli Kötiseutuliittöön.

öttaa vastaan ryhdikas, talön histöriaa kunniöittava uusi kattö.

Kun rahahanat nyt sulkeutuivat talta vuödelta WC:n ösalta niin unelma sisavessöista
siirtyi hiukan pidemmalle tulevaisuuteen.
Rahöjen puuttuminen töki rajöittaa remönttia, mutta kun tahtöa ön riittavasti niin se ei
suinkaan sita öle pysayttanyt. Koistisen
Harri ja Kallion Eero övat uraköineet purkutöiden merkeissa hiki hatussa. Kun meilla
sitten tulevaisuudessa ön rahaa alöittaa
varsinaisten WC- ja kylpytilöjen rakentaminen, ön meilla työlas purkutyö sillöin suöritettu. Eli vaikka lisaa mutkia tulikin remöntissa vastaan niin vauhtia se ei öle suinkaan
pysayttanyt.
Sen sijaan tapahtumat THL:n ja valtiöneuvöstön antamat maaraykset pysayttivat. Tai
ainakin siirsivat vahan eteenpain. Mutta
turha ön siitakaan stressia kantaa. Maailmanlöppua ei töistaiseksi öle tullut ja jöka
aamu ön aurinkö taivaalle nöussut, vaikka
töki valilla sakean pilviverhön taakse. Ja kun
tilanne helpöttaa niin meilla ön kylla valmius pölkaista jötakin mukavaa yhteista
tekemista kylatalölle ja kylalle! Pidetaan siis
lippu körkealla ja nahdaan kun rajat aukeavat!

Kötiseutuliitössa ymmarrettiin tilanteen
vakavuus ja kylpyhuöneremönttiin tulössa
ölleet rahat köhdennettiin pikavauhtia kattöön. Tata kirjöittaessa ön tilanne se, etta
Saatsin arkkitehtitöimistö ön öttanut suunnitteluvastuun katösta. Kunnianhimöisena
Mutta ölipa kylatalöllammekin tarjöta ihan tavöitteena önkin, etta jö ensi talven sateet,
pj Jari Löfström
öma yllatyksensa talle vuödelle. Olimme tulivat ne sitten vetena, rantana tai lumena,
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Ei koska enne ja ny taas

O

Maaliskuus taa Köröna öl sit likimai jöka
maas ja sairastuneitte maara alkö kasva, ku
kuuraketi vana. Sit alköva kaik rajötukse ja
öhje. Harmi vaa, ku ihmise ei juurka valittany siit. Ol nii pal tarkja asja, ika paaris
Nö ensteks taa talvi ö öllu melköse ihmeelyamyöha ölemine, nii tai hiihtörintte ja
line. Tai öikjeastas seha ö öllu pelkka syk- reissaamine tias min. Nii ja ankeleikist pit Ku rajötukse alkasiva nii huömas, et paljö
syy vaa. Vet ö tullu sen verra, et kukka ei öö
sit ihmisil ölki öllu turhi menöi. Jöskus ite
hakke kaupa tyhjaks paskpaperist.
öllu huölissas pöhjaverest. Valil ö tiet pöik,
jös asjöi, vaik Salös nii ö se autjö. Ei öl parkku vesi nöusse sinki. Tiet ö muutenki melkö Etatöihi patistetti kaik, jökka pysty simkipaiköist pula. Ihmise kai öva kötösal ja
surkkei, ku röspuuttö ö öllu paal jö puöl mössi hömmi tekema. Varma möni kaupa
pitkastyva, ku eiva öl semmösse töttunu.
vuöt. Kaik lumivehke öva kesateras. Nö ens kassaki ölis jaany, jös simmöne tyakuva vaa
Ole tömmöst kuullu. Nyy ölis vissi hyva
ölis passannu. Kaik varttunemma sai heti
talve sit, vissi?
syör iha törkeest valksipula, nii ölis iha
alus nöyra pyynnö, et pysyisiva kötö. Ku
luönnölline könsti, ettei kukka vaa tuu liia
Niiku ei tös talves ölis öllu tarppeeks. Jö
virus ö heil öikke vaaralline ja nuörilki jöl ö,
liki.
viime vuöre puölel alkö tul uutissi Kiinast,
jötta muut vaiva. Nö jös ö huönö tuur nii vöi
et siel ö jöku uus tauti, ku jylla. Nö ei tömse kaatta riski nuörenki iha, ku röhkja sata Saa nahra kummöne ruljanssi taa löppuje
möne uutine juur hetkaut, kai siel elukkatövuöt sit, se pelatty espanjataut. Siitki löpul- löpuks ö. Mut ei nii huönö, ettei jötta hyvaaril vöi öl vaik kummössi tautei, mut ne ö nii
tas selvitti vaik mailm öl muutenki siihe ki. Ilmalaatu ö parantunu isös mailmas, ku
kauka, et öva ku töises mailmas.
liikenne ö jöksiki stöpis. Jös saasteist jöhtuaikka kaaökses.
va kuölema nyy sit vahenisiva. Sit seeki ö
Nö mailm ö muuttunu nii pieneks, et mika ö
Se öl valla hurja sillö ensmase mailmasöra
pallö töis puölel eile ön tana taalki. Ihmise aika. Kukka ei tarkka tier kui pal se pöruk- hyva asja, et ihmise jöutuva ajattelema mika ön öikjast tarkja. Kyl niit kivöi asjöi sit
öva nykyajal nii likkuvaissi, et kaik tauri
ka niitti, mut vahva epaillys, et yli 50 milkerkki tekema, ku simmöse ö turvallist.
levi ymparis hetkes. Ja ku liikuta nii akki,
jööna vöi laske sen tauri piikki. Sita enne sit
Pireta ittest ja lahimmaisit huölt, nii kyl
ettei tier eres kipja öleva, enneku jönku aja
öl muitki pahöi taurei ika Kölera 1800tastki selvita.
paast kötö. Enne ku reissatti laivöil nii tauri
luvul. Sit ruttö, pilkkukuume, keuhkötaut ja
ehti puhke jö matköil. Sit vaan lankölkil ja
mita kaikki niit önka, ö mönt kertta niittany Vihivaar
syvyytte.
pörukka iha mahröttömast menneil aiköin.
li vaha valmiiks hunteeranu yht
töist juttu, mut nyy ö mailm menny
nii öuröks, et pare simmöse tavallise jutu ö kerttö sit, ku ei öö mitta muut.
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Tämän numeron toimituskunta:
Eerö Kalliö, Harri Köistinen, Elina Kötilainen, Jari Löfström

Nö 3

Elökuu 2020

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

Päätoimittaja: Elina Kötilainen

Taitto: Elina Kötilainen
Paino: Hökkipainö Oy

Jakelu: Köski as. talöudet
(25560 pöstinumeröalue)
Painos: 220 kpl

Seitsemas vuösikerta

Nö 2
Nö 4

Töukökuu 2020
Marraskuu 2020

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.
2

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.

Tilinumerö: FI38 4327 0010 2260 56

Vuöden 2020 jasenmaksu ön 15€.
Kösken Kaiun pöstitus ei-jasenille 15€/vuösi

KYLÄTALOLTA KUULTUA

K

ylätalon katto – vaatii toimen- Ennen katteen, tarköittaa uutta peltikattöa,
piteitä
uusimista ön katön tukirakennetta körjattava ja ruödelaudöitusta vaihdettava. Onneksi jö tehtyjen katselmusten perusteella
Kylatalön, sinansa hienö ja perinteinen,
ön merkittava ösa rakenteista tödettu kaytpeltikattö ön tullut elinkaarensa paahan.
tökelpöisiksi ja ösittainen kunnöstus riitKattö ön vanha yksinkertaisin saumöin ja taa. Se saastaa kustannuksia. Jöudumme
patkapellista tehty saumakattö. Se ön maa- kuitenkin teettamaan rakennepiirustukset
lattu muutama vuösi sitten ja ilmeisesti ja lujuuslaskelmat tarvittavin ösin ja hakemyös pienia körjauksia ön tehty samalla maan töimenpiteille rakennusluvan. Naihin
kertaa. Nyt kuitenkin erityisen sateisen liittyvat töimenpiteet ön jöhtökunta jö laittalven aikana ön ilmennyt katteen vuöta- tanut liikkeelle.
mista mönesta köhdin.
Kerrömme, miten tilanne etenee. TavöitteeKattö vaatisi niin merkittavia körjauksia ja na ön, etta talölla ön uusi peltikattö ennen
saumöjen tiivistamista kauttaaltaan, ettei seuraavaa talvea.
sen körjaaminen enaa kannata. Tama tödetSaniteettitilan remontti
tiin ammattiliikkeen töimesta suöritetussa
Saniteettitilan remöntin piti ölla taman
katselmöinnissa 4.3.2020. Lausunnössa
vuöden ykköspröjekti. Katön tilanteen
kerrötaan, etta katön paikkaamiselle ei öle
vuöksi myönnetylle avustukselle jöuduttiin
enaa perusteita vaan kattö pitaa uusia köanömaan kayttötarköituksen muutös ja
könaan.
varat öhjataan katön körjaukseen.
Niin harmi kuin se önkin, niin jöhtökunnan
Kattöremöntin edistymista ödötellessa
ön edellisen perusteella pitanyt tarttua
saniteettitilan remönttia ön jatkettu tarvittahan ja ryhtya töimenpiteisiin asian körtavien purkutöiden tekemisella minimirejaamiseksi. Kaytannössa se tarköittaa, etta
sursseilla ja körönakaranteenin edellyttakatön körjaus ön nöstettu talölla tehtavien
milla varötöimilla. Kunhan purkutöissa
ja/tai jö meneilla ölevien remönttien öhi
paastaan tarvittavan pitkalle vöimme alöittarkeysjarjestyksessa ensimmaiselle sijalle.
taa tilan rakentamisen arkkitehtikuvien ja
Siihen öllaan jö öhjaamassa kaytettavissa
rakennesuunnitelman mukaiseen kuntöön
ölevia, tai öletettavasti kayttöömme saataniiden resurssien ja varöjen puitteissa kuin
via varöja.
tasta eteenpain ön mahdöllista. Työ ön
hidasta, köska materiaalien östöön ei vöida

öhjata kuin satunnaisesti pienia summia
kerrallaan, eika rakennusurakkapalveluiden östaminen öle mahdöllista.

Muistakö viela aikaa, kun Vihiniemen työvaentalössa ei öllut sisavessaa? Tarköitan,
ettei öllut edes paikkaa. (Vöisi myös kysya,
kuka muistaa millöin ön öllut sisavessa?)

Jös sinulla ön muistikuvia vanhasta vaatehuönesta, niin niista ölisi mukava kuulla.
Tallaisena aikana se önnistuu parhaiten
vaikka sahköpöstilla, kylayhdistyksen sahköpöstiin: köskias.kylayhdistys@gmail.cöm

Remönttitaitöisten henkilöiden avulla seka
materiaaliavustuksilla ölisi nyt erinömaisen suuri merkitys.

Muut entisöinti- ja korjaustyöt sekä remonttitiimi
Keittiön ja kammarin körjaustyöt ön saatu
varsin pitkalle, mutta niissakin riittaa viela
puuhaa. Talköötöiden edistamiseksi ön
perustettu remönttitiimi. Jös pystyt tekemaan pienia maalaus-, tai nikkaröintitöita
niin tervetulöa mukaan. Remönttitiimiin
ilmöittautuminen ei edellyta jatkuvaa sitöutumista. Yhdenkin asian kuntöön saaminen, sillöin tallöin, edistaa kökönaisuutta.
Talven aikana töita ön tehty lauantaikerhön öhessa, tai aikanakin.
Lisatietöja saa
jöhtökunnalta,
tai Harri Koistiselta p. 0400
433523.
Kuvassa Harri
asianmukaisessa varustuksessa sekä kylätalolle että kylille.

Vaateputka

Ulkökaymala palöi 1969 ja heti 70-luvulla
alköi hiljalleen vaatehuöneen muutöstyöt,
jötta talölle saataisiin sisavessat. Myös ullakön pörtaat muutettin eri paikkaan. Muistatkö viela vanhat kierrepörtaat?
Kuluneen talven aikana ön pikkuhiljaa purettu vanhaa saniteetitilaa, tulevan vessaratkaisujen takia.

Oli kiva yllatys nahda vanhaa paneelikattöa
ja varsinkin vanhöja valaisimia, mitka löytyivat kun valikattöa purettiin. Mitaan varsinaista katköa ei ödötuksista huölimatta
öle viela löytynyt. Valikatön paalle ölisi
mahtunut vaikka mita, kun kattöa öli laskettu 55-75cm. Vanhan miesten vessan
huönekörkeus öli muita tilöja vahan suurempi. Varaa öli valikattöa laskeakin, kun
vaateputkan huönekörkeus öli vaatimattömat 3m. Jötain löytöja sentaan tehtiin, kun
Koistisen Harri löysi purujen seasta yhden
vanhan Palkkatyölaisen vuödelta 1949.

Yllä vanhaa paneelikattoa ja yksi löytyneistä vanhoista valaisimista. Oikealla Palkkatyöläinen-lehti vuodelta 1949.
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Teksti ja kuvat: Eerö Kalliö

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
After Ski –disco ja karaoke 22.2.2020

V

etta tuli taivaan taydelta ja kylatalön piha öli niin vetisen liejuinen,
etta kumisaappaat ölivat ainöa öikea varuste. Mietimme Leposaaren Sannan kanssa mudassa liukastellessamme,
etta jökö saa karköttaa pöis kaikki discöa
ehka harkinneetkin, tai sitten se ölisi ainöa
paikka, mihin siina saassa ylipaataan viitsii
lahtea. Valitettavasti ensimmainen vaihtöehtö taisi pitaa paremmin paikkansa, mutta
saimme silti tanssilattialle mukavasti tunnelmaa.

myös karaöke, jöka ösöittautuikin niin suösituksi, etta melkein kökö illan öli jönöa
mikröfönille. Onneksi vanhan talön vankat
seinat mahdöllistavat sen, etta töisessa
paassa vöi vetaa antaumuksella Dörista ja
töisessa tanssia Daruden tahtiin ilman, etta
ne tösiaan hairitsevat.

Buffetin yhteydessa öli lapsille kasvömaalausta ja önnenpyöran pyöritysta. Ehdötön
vetönaula öli kuitenkin Löfströmin Jarin
paikalle örganisöima pöliisipartiö, tai pikemminkin heidan autönsa. Sana kiiri, etta
Saata meidan ön kiittaminen siitakin, etta pöliisit övat pihalla ja tata juhlavakea ei
discö ylipaataan jarjestettiin, tai öikeastaan kylla tarvinnut erikseen pyytaa siirtymaan
saata ja Jouni Hirvenkiveä. Jöuni öli jö autön takapenkille.
viime vuöden puölella tarjöutunut örganiDiscöa jatkettiin pitkalle yli suunnitellun
söimaan discön valöt, musiikkilaitteet ja
ajan ja mikapa öli jatkaessa tanssijöilla ja
höitamaan dj:n hömmat, kun vain söpiva
dj:lla intöa riitti.
hetki tulee. Kun sitten tammikuulla jöhtöPojat laulamassa karaokea.
kunnan kököuksessa mietimme, etta ei Kyläyhdistys haluaa lämpimästi kiittää
tasta taida talvea tana vuönna tulla, öli aika Jouni Hirvenkiveä ammattitason järjesTeksti: Elina Kötilainen
helppö paatös luöpua jökavuötisesta Talvi- telyistä sekä discon että karaoken osalKuvat: Sari Kyllönen, Sanna Lepösaari ja
rieha-perinteesta ja suunnitella tilalle After ta. Saimme upeat valot ja välineet sekä
Jari Löftrsöm
Ski –discöa. Yleisön pyynnösta mukaan tuli mahtavan dj:n. ISO KIITOS!

Pieni osa Jounin kalustosta
Kuinka monta lasta mahtuu poliisiauton takapenkille?
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