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Kosken Kaiku
T

ervehdys!

Koska meilla kaikilla on nyt avattuna
Saarenjarvi-aiheinen kylakalenteri,
niin se on sen merkki, etta vuosi on vaihtunut. Kauniin kylakalenterimme vuosilukuna
komeilee ainakin nain ”70-luvun lapsen”
silmaan suorastaan futuristinen luku 2021.
Syntymavuosikymmeneni lopulla kuvattu
tulevaisuudesta kertova elokuvakin nimelta
Mad Max naet sijoittuu nimittain vuoteen
2021. Mad Max maalaa vuodesta 2021 hieman kaoottisemman kuvan kuin juuri nyt
ikkunasta aukea talvinen postikorttimaisema. Maisema on tata kirjoittaessani satumaisen kaunis, eika elokuvan maailmanloppua nay missaan, vaikka yksi pandemia
edelleen maailmalla riehuukin. Sen sijaan
luonto aukeaa sellaisena kuin sen lapsuuteni talvina muistan, lumisena ja ilma pakkasen raikastamana. Nauttikaamme nyt siis
kaikki talven riemuista!
Vuoden vaihtumisen luonnollinen seuraus
on myos se, etta yhdistyksemme johtokunta
on uudistunut. Tassa tapauksessa uudistunut on kuitenkin hieman vahva ilmaus. Kaytannossa uudistus jai tana vuonna siihen,

etta erovuorossa ollut yhdistyksen perustajajasen seka ensimmaisen johtokunnan
puheenjohtaja seka johtokunnan pitkaaikainen jasen Saara Kemppainen jai nyt tauolle johtokuntatyoskentelysta. Tassa vaiheessa onkin luontevaa kiittaa Saaraa hanen
suuresta panoksestaan johtokunnassa.
Vaikka jatkaahan toki Saara edelleen monenlaista vaikuttamista yhdistyksessa, esimerkiksi lauantaikerhot nojaavat edelleen
pitkalti Saaran aktiivisuuden varaan. Saaraa
lukuun ottamatta johtokuntamme siis jatkaa samalla pumpulla ja samoilla vastuutehtavilla.

Paljon on siis jo tehty uuden katon eteen
mutta paljon on myos tyota edessa. Ihan
jokainen onkin siis tervetullut tarjoamaan
apuaan alkaneen vuoden ponnisteluissa.
Aivan varmasti myos jokaiselle loytyy remontin puolesta mielekasta tekemista
ikaan, sukupuoleen tai siviilisaatyyn katsomatta. Seura on ainakin parasta A-ryhmaa!
Ja vaikka maailmaa edelleen savyttaa tietty
epavarmuus niin on yhdistyksemme jarjestelemassa myos monenlaista muuta toimintaa kylalle. Mikali rajoitukset eivat liikaa
kahlitse ja talvi sailyy aitona talvena myos
taalla etelassa niin tapahtumavuotemme
alkaa perinteisella vanhan ajan talviriehalla
ystavanpaivana eli 14. helmikuuta. Pidetaanhan nyt siis kaikki peukut pystyssa, etta
rajoitukset eivat tiukkene ja etta talvi pysyy
talvena niin paastaan kaikki yhdessa pulkkamakeen helmikuussa!

Samoilla vakailla raiteilla johtokunnan
kanssa jatkaa myos koko yhdistyksemme.
Kylatalon remontti etenee tasaisen varmasti Koistisen Harrin johtaessa remonttia
rautaisella ammattitaidolla ja tinkimattomalla esimerkilla oman tekemisen kautta.
Talla hetkella remontin paapaino katkeytyy
Mukavaa alkanutta vuotta viela kerran kaipressutetun katon sisapuolelle, jossa on
kille ja nahdaan kylalla!
tapahtunut monenlaisia valmisteluja tulevien rakenteiden korjaamisia varten, seka Pj Jari Lofstrom
valikaton lampoeristyksen puuhaamista.
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Posti kulkke

O

lek saa tilannu jotta tavara nyy, ku
tota kulkutauttiiki o liikeel, simmot
jot posti hoitta kuljetukse? Maa ole
ainaski. Ei sikses ole maa nii tehny enneki,
mut nykysi, ku kaik automatisoittu nii homma kay luonikkaast noist lokeroaparaateist.
Ans ol, nyy ainaki jouluerel ol kaik lokeriko
tays, nii paas taas oikke posti pakeil. Tai
mita hullu, asjamiaspostei nee nykysi onki
likimai kaik. O jonku kaupa sivuseinal tai
huoltiksel, ika taal Parnios.

aikka paljo ol paketei kyl postiennakolki, et
pit muista otta lompuukki kans holi. Kai
sillonki piti joku puumerkkiki tehr, ainaki
joskus.

paiva olle, soiti sit Liero jakelukeskukse, nii
siel virkailija kysys kummone paketti se o.
En tier auttok mun vastaukse, mut paha
tietty sannoki, ku ei sita paketti ika ite ollu
sillo vial nahny. Sanosi, et maa luule, et se o
Sikku posti loppusi ol kamala tarkja tietta
aika pal pahvlaatiko nakone. Lopultas senki
kuka sen paketi ol hakenu. Vaik sul ol se paketi sit kuiteski sai ja oikeas oli, ol see
lappu mika ol paiva kaks enne sul postis
pahvilootas.
tullu ja siin ol nimes ja kaik, piti lappu viel
allekirjotta ja kaikke tarkkei ol nime selven- On toi paketi hakemine toisel, tammot konys, joka tallatti viel nimekirjotukse al.
rona-ajal, vaha tyolaappa valil, tai sit taira
ol aika epailyttava nakone vaa. Angeleikist
Yhte aikka, ku posti ol kirjakaupa yhteydes
tartis ol valtakirja ja toisinas hetuuki kysyta
nii oli paassy hakema paketi pelkal nimel.
kol kertta. Mut seki o lasteleikki verratuna
Sai sit puhelisoito muutama paiva paast ja
oma passi hakemisse nykysi. Tai sit vaa
rouvashenkilo tierustele joskos maa kerkisi
mailm muuttu ain.
allekirjotta allekirjotukse tikkukirjami. Maa
sanosi, ett e nyy iha lahi aikoin, oli sillo naet Muuttumiset tul miele toi Väisäsäse Riitta.
jossa reisus Palttias. Maa sanosi, et jos siin O haaki aikapal muuttunu, ku vahinkos nai
pakko o, jotta nime ol, nii jos rouva ite kir- hane vilahruksel joku aik sit tollost, tos
jotta mun puolest. Haa ei kuulemma ollu Kymppitonnis.
iha varma mita siin lukke, nii maa sanosi, et
kato se mun nimi siit ylapuolelt paperist Vihivaar
mis o osoitte ja kaik. Sit haa ol vissi tyytyvaine.

Jos kay simmone tuur, et paketti jouttu
oikke postist hakema, nii siin pitta ol toristus, et saa ole saa. Automaatil ei kukka kysel mitta, jos sul o kannys oikja koori nii ei
muut, ku napyttele sen ja seesam se aukene. Mul o kerra kayny kyl pian haaveri naiski. Oli varma liia nopja, ku lappa aukes ja oti
paketi ja napautti kanne kii. Jonku paiva
paast tul sama koori uurestas. Pakko seki
tutki ol, ja menna uurestas napyttama, mut
tyhja tay lokero ol, niiku etukatte vaha arvelinki. Ja ole maa ollu, joskus vaaras paikaski napyttamas, ku ole huonost lukenu
Kerra taas kavi nii, et oroti jotta paketti, taa
ilmotukse.
ol siihe aikka, et seuratanumeroi ol juur
Sillo, ku postikki ol postei nii ainaki tammot tulle kaytto. Sai sen numero siit firmas, mist
syrjakulmil su tunnetti, ku kavi paketei oli tilannu, ku soiti sin ja ihmetteli mis panoutamas. Oli ne ittel tai jollekki muul. Siihe ketti oikke viippy. No Lieros se nakys mont
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Kylän Valo 2021: Perhe Vainio
”se vihreä talo junaradan tois pual, kun me asustellaan täl pual”

S

ain kunniatehtavan esitella teille,
kylalaiset, taman vuoden Kylan
Valon, perhe Vainion: isa Tero,
aiti Marika ja lapset Veera 9v ja Elmeri
6v.
Monelle nimi voi olla vieras, mutta varmasti olet heidat nahnyt kylan raitilla tai
Kylarin tapahtumissa. Marika on auttanut eri tilaisuuksissa buffetin takana ja
jakanut Kosken Kaikua kanssani. Tero on
huolehtinut Kylarin ensiaputarvikkeista
ja on lupautunut pitamaan ensiapukurssia kylalaisille. Olen kuullut hanen suunnittelevan monenlaisia juttuja, mm omaa
viiria kylalle. Hanesta kylla olisi hyva
johtokunnan jasen tai tarinoiden kirjoittaja lehteemme.

Sen jalkeen on yhdessa vietetty paljon
vapaa-aikaa. Metsassa kavely, lampaiden
silitys, onkiminen, uiminen, trampoliinilla pomppiminen ja muutama ilta on istuttu jomman kumman perheen terassilla. Pitaako se sen ihmeellisempaa ollakaan? Toisinaan on lahdetty oikein ihmisten pariinkin; huvipuistot, risteilylaivat ja kylpylat on valloitettu talla laumal- Veera , Jenniina ja Elmeri
la.

Korona ajan maalis-elokuun he viettivat
mokilla, molemmat vanhemmat tekivat
etatoita. Minakin hyodynsin lapsia opiskelussani; jarjestin heille opastetun metsaretken ja opetin tekemaan moctaileja
vappuna. Uudesta vuodesta on myos
tullut meille perinne, se vietetaan yhdessa. Joululomalla kyselin lapsilta, mika on
Mokin he ostivat vuonna 2004 Koskenollut kivaa Kylarilla. Kaikki vastasivat
kartanontien varrelta. Terolle paikka oli
slimen teko Lauantaikerhossa ja Hallouusi, mutta Marika (os.Silventoinen) on
ween-juhlat seka ilotulitukset.
viettanyt aikaa mokkeillen ihan pienesta
asti Kosken asemalla. Hanen vanhemmil- Tyttoja yhdistaa sama harrastus, ratsaslaan on vielakin taalla mokki ja eno mok- tus, ja tulevaisuudessa he aikovat peruskeilee isoaidin mokilla. Sukulaiset Sak- taa ratsastustallin tuohon pellolle ja Elsasta kayvat taalla kesalla luonnon hiljai- meri saa hoitaa tyot, tytot keskittyvat
suudesta nauttimassa.
tallin lisaksi perustamalla kynsisalongin
ja elainkaupan.
Meni vuoteen 2015 maaliskuulle, kun
ensi kertaa tapasin heidat. Olin toki nah- Voisin verrata perheemme keskeista
Jenniina, Veera, Marika ja Elmeri
nyt jonkun miehen tyontavan lastenvau- ystavyytta YYA sopimukseen: sopimus
nuja, mutta en tiennyt mista tulee ja min- ystavyydesta, yhteistoiminnasta ja keskine menee. Marika vietti aitiyslomaa las- naisesta avunannosta.
ten kanssa mokilla ja uhmakas tyton
Ja lopuksi Elmerin toivomus: lisaelama
kiukuttelu kantautui tielle asti, kun siita
olisi kiva saada!
ohi kaveltiin. Kuunneltiin hetki ja iloinen
ilme nousi Jenniinan naamalle - tuolla
voisi olla leikkikaveri. Rohkaistiin itsemme ja huhuilimme heille, saammeko tulla
pihalle. Siita alkoi meidan ystavyytemme. Teksti ja kuvat: Sanna Leposaari

Jenniina ja Veera

Veera, Tero, Elmeri ja Jenniina
3

KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon kattoremontti

E

dellisissa numeroissa kerroin mita
katolla ja vintilla oli siihen mennessa tehty ja miten tyot siella etenevat.
Jatan muut remonttiaiheet kasittelematta.
Keskitymme nyt katon korjauksen edistamiseen.
Kertauksena: Viime kerran jalkeen olemme saaneet Salon rakennusvalvonnasta

toimenpideluvan katon ja rakenteiden korjaamiseksi. Luvan saatuamme uskalsimme
edeta rakennesuunnittelijan ja vastaavan
tyonjohtajan valintaprosessiin. Tassa vaiheessa ensimmainen ja korjauksin taydennetty era rakennekuvia on toimitettu johtokunnan kasiteltaviksi.

aloitettu, mutta teimme omin voimin katon
suojaamisen.
Tilanne 7.11.2020 illalla oli:
” Loput pressut asennetaan, kunhan sää
ja tilanne niin sallii.”

Varsinaista urakkaa ei viela ole virallisesti

(2) Vain rusetti puuttuu!
Tämä tarkoitti sitä, että juuri joulun alla salin piippukin sai vihdoin
pressun suojakseen.
Sitten luonto alkoi testaamaan suojauksiamme.
Tätä kirjoittaessa, 12.1.2021 on laskujeni mukaan viides myrskymatala kimpussamme. Tässä olevat kuvat ovat 28.12.2020 tuulesta.

(1) Ja näin jatkettiin. Jiirikulmat ja loppu katosta saatiin katettua. Välillä oli jo kylmää ja märkää, mutta vielä kesti vasara kädessä ja miehet katolla. Kuvassa Eero Kallio ja Harri Koistinen.

(3) Eteläpäädyssä muutama kanisterin naru katkesi. Myös paksu
sininen katonyliköysi siirtyi varmaan toista metriä pois lappeen
reunasta. Myös koillis- ja kaakkokulmista pressu noussut katolle.
Purkkien tarkoituksena on, juurikin, toimia joustavina painoina
ja estää pressun repeäminen ja hajoaminen. Ihan näin kovalle
koetukselle ei silti olisi rakenteiden tarvinnut joutua, mutta kohtalaisen hyvin ja lähes vaurioitta olemme tähän mennessä selvinneet.

(4) Kun katto oli suojassa, siirryimme sisätiloihin. Ensin suojattiin
salin ja näyttämön lattia ja perustettiin työpisteet koneineen.
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(5) Vaikka kuorma saatiin pihalle saakka toimitettuna, oli siinä kantamista sisälle. Yksi perjantai-ilta meni rattoisasti pariin mieheen.
(6) Sitten ei kun saha soimaan!
Kylätalon joulupukin paja. Tontut
häärää….
Syntyikin sellainen sarjatyöpiste,
että luultavasti Henry Ford:kin olisi
ollut tyytyväinen.
Kuvissa Eero Kallio, Seppo Tallqvist,
Pekka Majander ja Urpo Lehtonen.

(6) Eteläpäädyn kulkusillat saatiin
valmiiksi loppiaisena 6.1.2021.

.

Seuraavat vaiheet vintillä ovat:
• yksi kulkusilta näyttämön päälle.
• sisäpuoliset laudoitukset
• lahonneiden ja vaurioituneiden rakenteiden korjauksia
• alustan osittainen paperointi eristeiden asentamista varten.

KAIKENLAISTA APUA
TARVITAAN!

taan kevaalla ja kesalla auttavia kasia siirtamaan tavaroita ja pitamaan tontti ja tyoymparisto turvallisessa kunnossa. Eika olisi
huono juttu sekaan, etta tyoporukka saisi
Olemme varsin pienella porukalla tehneet
valilla vaikka valmiiksi keitetyn kahvin.
kaiken sen, mita tahan mennessa on kerrottu. Yhdistyksemme varat ovat erittain niuRemonttitiimiin ilmoittautuminen ei edellykat. Siksi tarvitsemme apuanne yhteisen
ta jatkuvaa sitoutumista. Talla porukalla
kylatalomme kunnostamiseen niin, etta
olemme tehneet 2 - 5 tunnin rupeamia kersaamme sen mahdollisimman pian palvelerallaan. Yleensa iltaisin ja viikonloppuisin.
maan taas tulevia tapahtumiamme.
Toista ja kokoontumisista ilmoitamme ja
keskenamme
sovimme,
WhatsAppRemonttitiimi on se, joka tekee rakennus-,
ryhmassa tai tekstiviestein. Se on osoittaukorjaus- ja maalaustoita. Sen ohella tarvi5

tunut nopeaksi ja joustavaksi tavaksi jarjestaa asioita.
Remonttitiimista ja talkoista saa lisatietoja
saa johtokunnalta, tai Harri Koistiselta p.
0400 433523

Teksti Harri Koistinen
Kuvat Pekka Majander, Eero Kallio ja Harri
Koistinen,

Wanhat Perniön kuulutukset XV

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne
ovat aikoinaan yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet.

Talvea odotellessa kerataan veroja ja valTiedatko mika on tekstissa mainittu
mistaudutaan kunnallisvaaleihin. Joulu”valttia”? Vastaus loytyy viereiselta sivulta.
kuun 1936 vaaleista muodostuukin historiTeksti: Eero Kallio
alliset, kun seuraavat kunnallisvaalit ovat
vasta yhdeksan vuoden kuluttua 1945.

~~~ 2.11.1936 ~~~
Nuorten juhla Korttilan koululla ensi sunnunt . 8/11 kl 13,30. Tilaisuudessa nuorten ohjelman ohella rov . Erkkilan ja past. Vehasen
puhe. Valiajalla tarjoilua. Erikoisesti nuorta vakea pyydetaan saapumaan.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Raittiusjuhlan jarjestaa Alik.Nuorisoseura ensi sunnun.tk.8 pna Laitilan ja Kestrikin kouluissa, alkaen edell . koulussa kl 15 ja jalkim. kl
19. Ohjelmassa m.m.past. Vehasen puhe , lausuntaa, yksinlaulua, luentaa y.m. Paasy vapaa. Tervetuloa !
~~~ 2.11.1936 ~~~
Pernion kunnallisverojen v. 1936 III:nen eran kanto toimit. Pernion Saastopankissa ensi marrask. 16-21paivina kl 10-13 kunakin p:na
siten, etta Kosken sivukonttorissa kannetaan samoista kylista kuin kevaallakin ja paakonkonttorissa kirkolla jalella olevista kylista.
Talloin on suoritettava vahintain 1/3 osa, toisin sanoen jaannos verolipusta ja ellei sita suoriteta, tulee kyseenalainen veron loppuosa
heti uloshakuun lahetettavaksi lisaveroineen. Maksajia kehoit. ottamaan mukaansa edell . kannoissa saamansa verolippu.
Perniossa lokak. 31 pna 1936 Aarne Suomela
Kuulutus pantu ilmoitustaululle 31/10 1936. Todistaa: Hilja Karki.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Pernion kunnan keskuslautakunta ilmoittaa, etta jouluk. 4p:na 1936 toimeenpantavia kunnallisvaaleja varten on vaaliliittoja koskevat
sopimukset ja siihen kuuluvat asiakirjat jatettava keskuslautak. puhennjoht.G.Tammelinille viimeistaan marrask. 4 paivaan kl 12 mennessa. Pernio 28/10 1936.
Pernion kunnan Keskuslautakunnan puolesta:
Gust. Tammelin.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Taten ilmoitet.kuntalaisille, etta Pernion kunnan kunnanvaltuutettujen vaalia varten keskuslautakunnalle jatetyt ehdokaslistat ovat
nahtavana Kunnantoimistossa lokak. 28 p:sta alkaen 4 paivaan marrask. 1936.
Perniossa lokak. 28 p:na 1936. Hilja Karki, toim. saaneena.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Tili Pernion Maamiesseuran arpajaisista syysk.20 p:na 1936.
T u l o j a: Arpojen myynnista Smk 20000:-. Lahjoituksia 5154:20, Iltama y.m.tuloja 4109:25. Tuloja yhteensa Smk 29263:45. M e n o
a : Arpajais- ja iltamaluvat Smk 94:-. Voittojen ostoon 7569:75. Muut menot 3863: 75. Menoja yhteensa Smk 11.527:50. Arpajaisten
puhdas tulo 17735:95. Yhteensa Smk 29.263:45. Perniossa, lokakuun 30 p:na 1936. Pernion Maamiesseuran Arpajaistoimikunta:
J.K.Salmi.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Yksinkertaiseen ruuanlaittoon tottunut palvelija saa paikan Kivelassa.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Palvelijan paikka avoinna Lupajan Puustelissa heti tai myohemmin.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla myydaan torstaina t.k. 5.p:na kello 13 (1) Pernion kirkonkylassa Lauerin huvilassa V. Lindholmin jalkeenjaanyt omaisuus, josta mainittakoon huonekaluja m.m. topattu salin kalusto , kirvesmiehen tyokaluja,hoylapenkki,melkein
uusi Mika-separaattori, miehen kayntivaatteita y.m. Maksuehdoista lahemmin paikalla.
~~~ 25.10.1936 ~~~
Huutokaupalla myydaan tiistaina marrask. 3 p:na klo 11 alkaen Kemion Mattkkerin kylassa Kallio&Bergin luona kaikenlaista tavaraa, kuten 7 hv.oljymoottori ,kotitarvemylly,peravaunu,valttia, uudestaan tinattuja meijerikannuja, lapioita, kirveita talikoita, talousja huonekaluja y.m. Tunnetuille huutajille 2 kk maksuaika. 25 mk suuremmista huudoista.
Toimitusmies.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Hauskat tanssiaiset toimii V- ja U.seura Kaiku Vihiniemen T.Y. talossa lauantaina marraskuun 7 p:na klo 20. Soittaa Toijan Trio. Liput 6
mk.
~~~ 2.11.1936 ~~~
H o p e a p e i l i - uusi naisten lehti. Tulee 12 num.vuodessa.Maksaa 1/1 v 40:- ja ½ v. 22:- Samoin ilmestyy uusi lehti R a d i o k u u n t
e l i j a , ilmestyy lauantaisin.Maksaa 1/1 40:- ja Suomen Kavalehden tilaajille 30:- Kuluva viimeinen vuosinelj. 10:- Tilatkaa koitteeksi
namat lehdet, tulette varmaan olemaan tyytyvaisia. Pernion Kirjakauppa.
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AJANKOHTAISTA
Liity jäseneksi!

K

osken aseman kylayhdistys on kaikkien nykyisten ja entisten koskelaisten oma yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kosken asemanseudun
kaikinpuolinen kehittaminen. Jasenyydellasi tuet yhdistyksen
toimintaa, kylan tapahtumia seka kylatalon viihtyisyyden parantamista. Kylayhdistyksen jasenmaksu on 15€ vuodessa ja voit
halutessasi liittya myos kannatusjaseneksi.

Tule mukaan toimintaan!

K

ylayhdistys on mita mainion paikka olla mukana harrastamassa juuri sinulle mieluisia asioita hyvassa porukassa.
Meilta loytyy tiimit, joissa pysyy kadessa vasara, kaulin ja
kudin, ja loytyy tiimeja, joissa ei tarvitse olla vahaakaan kiinnostunut mistaan naista! Voit tulla mukaan kartoittamaan kylan historiaa, tekemaan kylakalenteria tai toimittamaan tata kylan lehtea. Naapuriaputiimissa voi tuottaa hyvaa mielta auttamalla kylalaisia esimerkiksi kauppa-asioissa tai vaikkapa kissanhoidossa.
Liikunta– ja luontotiimissa pelataan pesista, tehdaan sieniretkia,
bongataan lintuja, jumpataan - ja liikunnasta sekin kay, kun kulttuuritiimi suunnistaa kohti kesateatteria!
Yhdistyksemme suuri voimavara on laaja aktiivisten toimijoiden
joukko. Tallakin hetkella johtokunnan lisaksi saannollisesti toiminnassa ovat mukana mm. nettisivujen yllapitaja, remonttitiimi
ja Lauantai-kerhon vetajat. Tarpeen mukaan meista loytyy leipojia, huoltomiehia, tapetoijia, luontoretken vetajia, ahkeria talkoolaisia, kylan bandi ja vaikka mita!
Toimintaan paaset mukaan tulemalla tapahtumiin tai olemalla
yhteydessa keneen tahansa johtokunnan jasenista. Voit myos
laittaa
sahkopostia
kylayhdistyksen
postiin
koskias.kylayhdistys@gmail.com.

Yhdistyksen johtokunta järjestäytyi

K

oski as. kylayhdistys ry:n yhdeksas
varsinainen toimintakausi pyorahti
kayntiin johtokunnan jarjestaytymiskokouksella. Puheenjohtaja olikin jo
tiedossa, kun syyskokous yksimielisesti
valitsi Jari Löfströmin jatkamaan tehtavassa. Muutoinkin johtokunnan vastuut pysyivat samoina kuin edellisella toimikaudella:
Varapuheenjohtaja Eero Kallio
Rahastonhoitaja Sanna Leposaari
Sihteeri Elina Kotilainen

Uutena toimenkuvaksi perustettiin Kylata- Talla toimintakaudella tiiimeja ovat
lon korjausvastaava, johon valittiin itseoi- (suluissa tíiminvetaja)
keutetusti Harri Koistinen.
• Historia ja kotiseutu (Eero Kallio)
• Juhlat ja tapahtumat (Sanna Leposaari)
Eero Kallio otti vastuulleen kylatalon huol• Lauantaikerhot (Saara Kemppainen)
totoimenpiteet. Tehtava on uusi, mutta
• Luonto- ja liikuntatiimi (avoinna)
Eerolle tuttua toimintaa jo vuosien ajalta.
• Naapuriapu (Sanna Leposaari)
Kosken Kaiun paatoimittajana jatkaa Elina • Remonttitiimi (Harri Koistinen)
Kotilainen.
• Sisustustiimi (Anu Heiskanen)
Teksti Elina Kotilainen
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Jos lumitilanne ja koronarajoitukset sallivat:

Talvirieha
Laskiaissunnuntaina

14.2. klo 11 – 14
Vihiniemen kylätalon pihamaalla
Saarenjärventie 13, Koski as.

Kahvia, mehua
ja pullaa
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