Koski as. kyläyhdistys ry
№ 2/2021
Toukokuu 2021

Kosken Kaiku
T

ervehdys!

etta ahertavat siella tata kirjoittaessanikin )
ja on jo tahan mennessa tehnyt niin katon
Athos, Porthos, Aramis ja d'Artagnan
kuin valikatonkin tukirakenteet, valikaton
olivat Alexandre Dumas vanhemman
kulkusillat, rakennustelineet ja paljon, paltunnettuja romaanihahmoja muskettisotujon muuta.
reista. Nelikon iskulauseena oli "kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta". Siina missa Iskuryhmassa yhdistyy niin vuosikymmenedella mainittu toimelias nelikko oli kuiten- ten kokemus rakentamisesta, toimeliaisuus,
kin lopulta vain lahjakkaan kirjailijan mieli- ahkeruus, toverillisuus, hurtti huumorintaju
kuvituksen tuotetta kaikkine urotekoineen, seka aito tahto korjata kylatalomme niin
on meidan kylayhdistyksellamme esittaa etta myos tulevat sukupolvet kylallamme
astetta kovempi nelikko, joka onkin sitten paasevat siita nauttimaan. Kaukaisilta tunihan totista totta.
tuvatkin nyt ne ajat, kun johtokunnassa
harmittelimme, ettei yhdistyksen aktiiveista
Harri Koistinen, Seppo Tallqvist, Pekka Maoikein loytynyt kaytannon osaajaa. Nyt
jander ja Urpo Lehtonen ovat muodostaneet
meilta loytyy osaamiseltaan niin rautainen
sellaisen iskuryhman kylatalolle, etta koko
nelikko, ettei yhden reilun satavuotiaan
yhdistyksemme saa olla heille syvasti kiitol- talovanhuksen katkoista enaa loydy sellaislinen. Siina missa Dumaksen soturit lahinna
ta estetta mita nama miehet eivat selattaivain heiluttivat yhden kaden miekkaa niin
si.
meidan nelikkomme kasissa pysyvat kaikki
mahdolliset tyokalut aina vasarasta laseriin. Nelikkomme on siis tiivis iskuryhma, joka
Tama iskuryhma on ahertanut lukematto- maaratietoisesti tekee toita viikosta toiseen
mia tunteja kylatalolla (olen melko varma, meidan kylatalomme eteen. On siis vahin-

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.

taankin kohtuullista, etta me muut tuemme
naita tyon sankareita parhaan kykymme
mukaan. Kylatalolla kuitenkin riittaa erilaista puuhaa ihan jokaiselle, vaikkei olisikaan
syntynyt vasara kadessa. Ja tuossa seurassa
ei tosiaan tarvitse tehda hommia ”hampaat
irvessa”, ja monenlaista oppiakin on varmasti tarjolla. Allekirjoittanut on ainakin
paattanyt, etta osa tulevasta kesalomasta
sujuu kylatalolla tata iskuryhmaa avustamassa.
Ripeasti etenevan remontin ja pikkuhiljaa
kukistuvan pandemian myota onkin mukava toivottaa kaikille kylalaisille hyvaa alkanutta kesaa! Pysytaan terveena ja nahdaan
kylalla ja kylatalolla!
Pj Jari Lofstrom

Kevätkokouksen antia

Kyläyhdistykselle avustuksia

ylayhdistyksen kevatkokous pidettiin 28.3.2021. Kokouksen asialistalla oli yhdistyksen toimintakertomus, tilinpaatos ja toiminnantarkastus
toimintakaudelta 2020. Toiminnantarkastajat totesivat yhtion hallinnon ja taloudenpidon olleen asianmukaista ja puolsivat vastuuvapautta johtokunnalle.

aimme tana kevaana kaksi hankerahoitusta kylatalon remontointiin
ja lisaksi Salon kaupungin yhdistyksille myontaman yleisavustuksen
(900€).
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Suomen Kotiseutuliitto myonsi 44 000€
kylatalon katon korjaukseen. Avustus
tulee kayttaa kolmen vuoden aikana.
Ykkosakseli ry myonsi 9 900€ kylatalon
ravintolasalin kunnostukseen. Tasta puolet on oltava talkootyota ja avustus tulee
kayttaa 30.6.2022 mennessa.

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Suhtei

K

uka muista vial niit vanhoi tolloi,
tarkota niit kuvaputkellissi telkkarei. Ne ol joksisi samalaissi vuoskymmeni. Mita nyy varei alkas tulema, jossa vaihes, ohjelmii ja koteloihi. Tietty jotta
myyntijuttuu ain, mut viiski vuot vanh ei
juur mitenka silminahre uurest erottanu.
Siihe aikka ei kaike tarvinnu ollakka viimeist huutto.

nii mahrottoma luonnolline ihmisil jol o No sit vaihtus vuostuhant ja tul taa puhelinsilma rinnasi eika vaik paallesi.
puumi. Jokasel ol alyvehke ja niil kuvatti,
enste kuvi ja sit elavikuvi. Suure jouko eiva
Kultane leikkaus tarkotta osapuille sim- ena viittine kaantta puhelintas vaa kuvasiva
most, jos kayta numeiroi mita tos telkuski, pystyasennos. Ku simmos kuva katto isolt
nii 10:6,18. Sen voi jokane kayr kattomas naytolt, nii ei siin juurka miel metta keittaInternetist, en ala sita tas enemma reerama. ny. Molemma sivu o pimjoi jaa vaa ohkane
Sita kayteta taitees ja rakentamises, tai kaista keskel, see sit o se, mita o kuvattu.
ainaki enne kaytetti. Se luo simmost harmo- Tietty simmone passa jos vaa kaytta yht ja
niaa, mita ei huomaa enne, ku ruppe oikke sama vehet, sita mika ain o jo valmiina kaYks muuki ominaisuus seuras vuoskymme- hunteerama.
res, puhelint.
ni, et siihe tottuski, toi nayto kuvasuhre. Se
ol 4:3, mika tarkotta leveyre suhret kor- Nyy maa unhotii iha valla mita muu miele Samate kaik netisivukki nykymaailmas o
keutte. Eli tollo ol pikkase levejemp mita ol paal ol. Ai nii, valitta mu pitiki.
simmossi, kaik tehra puhelinte ehroil. Sit
korkja. Enne siin ol kyl komja raamikki
sohtavaantaja ei viit nahra vaiva, et teksti
Taa ol sita aika, ku ohjelma ol eri vormaatis.
kehyksil, kuva ei iha reuna ast menny, mut
muokkantuis sen mukka koko naytto mimOl ain musti palkei, yla ja alapuol tai sit ol
see ol enemp rakenteelline juttu.
mosel laitteel sita tollata. No on nii jossa,
sivuil, jos ol uus vehe ja katto vanha vormut se o aika harvinaist. Pahahenke maiOlskos ollu jotta 80-luvu loppu tai niil mai, maati ohjelmii. Sama juttu ol elokuvis mik- nokse kyl rullava sivustoil ja juur joka puol.
et nyy tule valla hurja parannus. Iha uus ka ol laajakankasversioi, alhalt ja ylhaalt ol Ne vois mun mielest ol vaik siel nayto takakatselukokemus, ku kasvatetta leveyt. Aletti pimjoi kattos sit mil tahans vehkeel, koti puolel.
tohkama 16:9 kuvasuhteest. Sita kehutti, et olois.
se alkka lahenema kultast leikkaust joka o
Vihivaar

Vastaukset sivun 8 pulmiin
Kesäkukkamatematiikkaa: 11
Arvoitukset 1) Sakset tai vetoketju 2)
Elama 3) Teepussi 4) Aurinko 5) Vessa 6)
Kananmuna 7) Hiljaisuus 8) Jaa 9) Tulevaisuus 10) Aiti
Pähkinät:
A) Nuoremmalla oli 7 seivasta, ja vanhemmalla 5 seivasta B) Isa, koska sahkokatkoksen aikaan ei voi katsoa televisiota C)
E-kirjain D) Kaada neste lasista 2 lasiin 5
Kaupungit: Kolme tieta riittaa. 1-6, 4-3 ja
2-5. Teissa on risteys keskella.
Parkkipaikka: 87 (Katso kuvaa ylosalaisin)
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4
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KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon kattoremontti
Kertauksena
Kylayhdistys on saanut Salon rakennusvalvonnasta toimenpideluvan katon ja rakenteiden korjaamiseksi. Rakennesuunnittelija ja
vastaava tyonjohtaja on nimetty. Tyomaa on virallisesti avattu. Tyon valmistumiselle on aikaa noin kolme vuotta.
Tähän mennessä tehty
• Teimme omin voimin katon suojaamisen. Tahan mennessa pressut ovat ottaneet vastaan toistakymmenta myrakkaa.
• Etelapaadyn, kaikki, nayttamon valipohjan ja juhlasalin kulkusillat on tehty
• Kammarin ja keittion valipohja on siivottu, paperoitu ja osin villoitettu.
• Etelapaadyn rakennesuunnitelmat on tehty.
• Etelapaadyn ulkoseinat on osin villoitettu maarakorkeuteen ja laudoitettu sisapuolelta.
• Kattotuolien varmistukset on tehty.
• Talon etelapaadyn kannakoinnit on rakennettu uudelleen.
• Samalla oikaistiin ja uudelleen kannakoitiin ruokasalin katto. Ruokasalin katon valiaikainen tuenta on rakennettu ja jo purettu.
• Nayttamon katto on valiaikaisesti tuettu.
• Juhlasalin katto on valiaikaisesti tuettu.
• Suuri maara rakennuksen kuntoon liittyvaa tutkimista on jouduttu tekemaan.
• Useita kuormia rakennustarvikkeita on hankittu.

(3) Paja alkoi heti pyöriä. Kulkusiltojen jalkoja tehtiin useita kymmeniä,
ehkei nyt sataa kappaletta kuitenkaan..

(1) Katon suojaus viimeisteltiin vähän ennen joulua.

(2) Saliin ja näyttämölle tehtiin työpisteet. Olihan ne
ainakin katon alla.

(4) Tällaista niistä kokoamalla sitten syntyi. Kuvassa yksi talkoolaisista,
Urpo Lehtonen
3

(8) Kun villa oli puhallettu ja osa eristykset oli tehty, oli kattotuolien varmistusten vuoro. Tavoitteena on estää katon liukuminen
pois paikoiltaan kannakointeja korjatessa.

(5) Siltojen jo osittain valmistuttua päästiin melkein tukirakenteiden kimppuun...

(9) Ensin tuettiin kammarin ja keittiön päällä kulkeva kannakointi. Tässä pohditaan, että kuinka käsivoimin siirretään suht’ massiivinen tukki osaksi rakennetta. Pohtimassa Harri Koistinen (vas.) ja
Seppo Tallqvist (oik.).

(6) … mutta sitä ennen piti eristää ja villoittaa kammarin ja keittiön katto, jotta niiden lämmittämisessä olisi edes hieman järkeä.
Välipohja piti vielä kerran siivota ja paperoida.

(7) Tällaiselta paperointi vaihe näyttää. Tätä työtä on vielä rakennuksen muissa osissa runsaasti tarjolla.

(10) Tähän päädyttiin.
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(14) Siirtyessämme jiirin suuntaan on näyttämön katto tuettava.
Aika haperossa kunnossa. Halteksin alta paljastui alkuperäinen
helmipanelointi.

(11) Lopputulos näyttää tältä.

(15) Samoin juhlasalin katto piti tukea.

(12) Ruokasalin katto piti tukea, ennen kuin uskallettiin puuttua
katon kannakkeisiin.

(16) Ilman puutavaratäydennyksiä emme pystyisi tekemään juuri
mitään. Tässä Jari Löfström lainaperäkärryn kanssa lähdössä
Suonion sahalta..

Teksti: Harri Koistinen
Kuvat: paaosin Pekka Majander
Kuvissa mukana Eero Kallio, Seppo Tallqvist, Urpo Lehtonen, Jari
Lofstrom ja Harri Koistinen. Pekkaa ei nay, koska han on ollut
kameran takana.

(13) Täälläkin piti tehdä työaikainen tuenta. Huom. näissä kuvissa
näkyvät palkit siirrettiin pihalta portaikon kautta käsivoimin,
kantamalla, ullakolle. Kiitos rohkeille mukana olleille!
5

Uusi projekti alkamassa ravintolasalissa
- Tule mukaan!

K

uten lehtijutuista on kaynyt ilmi, niin kylayhdistykselle on
myonnetty avustus ruokasalin kunnostamista varten.
Haimme Ykkosakseli ry:lta 9 900€ hankerahoitusta, josta
puolet on omarahoitteista talkootyota ja puolet varsinaista rahallista avustusta.
Tarkoituksenamme on jatkaa samaa, mita on jo toteutettu keittiossa ja kammarissa, eli ehostaa ja kunnostaa tila lattiasta kattoon.
Ravintolasalin kaapit puretaan ja niiden takana oleva ikkuna kunnostetaan kayttoon. Seinille tulee puolipaneelit ja ylaosaan jokin
kaunis, vaaleasavyinen tapetti. Ovet maalataan ja sisakatto kunnostetaan. Lattiakin on tarkoitus ehostaa ja olemme harkinneet suopapesua vaihtoehtona maalaamiselle. Lisaksi sisasahkot teetetaan
uusiksi.
Tama tyo olisi jarkevaa saada tehtya 30.9.2021 mennessa. Tassa on
tarjolla monipuolisesti ”siistia sisatyota”, jota voi tehda pienissakin
osissa. Tulkaapa mukaan purkamaan, paikkaamaan, kittaamaan,
maalaamaan ja tapetoimaan, niin kohta on tarjolla hieno kokonaisuus yhteisille tilaisuuksille. Tama on oiva tilaisuus tulla myos
porukassa tutustumaan esimerkiksi ikkunan kunnostukseen tai
esimerkiksi suopapesuun. Varsinaisen remontointityon lisaksi voit
halutessasi tulla suunnittelemaan varimaailmaa, valitsemaan tapetteja, sopimaan sahkourakasta tai miettimaan toimivaa kalustusta.
Teksti Harri Koistinen ja Elina Kotilainen
(17) Rakennesuunnitelmia odotellessa Seppo, Urpo ja Pekka pistivät takapihan telinerungon pystyyn.
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Wanhat Perniön kuulutukset XVI

W

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

Sydansaurussa olleen huutokaupan tiedotuksessa on varsin kattava lista 30-luvun
suuren tilan karjaa ja esineistoa.
Teksti: Eero Kallio

~~~ 9.11.1936 ~~~
Pernion kunn.valtuuston kokous pidet.kunnanhuoneessa Pernion Saastopankin talossa lauant.ensi marrask.14. p.kl 14, jolloin keskust.
ja paatet. seuraav.asioista: 1)Valit.jasen ja varajasen valtion Tulo-ja Pmaisuusverolautakuntaan. 2)Otetaan jatkokasittelyyn Huoltolautakunnan puh.johtajan ja jasenten valitseminen. 3)Hyvaksytaan kunnantalon tontinosto se urak.virkatalon maasta. 4)
Paatet.asutuslautak.jasenten palkkioista ensi 3-vuotiskautena. 5) Paat.kunnan ulosottomiehen seka ammattientarkastajan virkojen
avoimeksi julistamista. 6)Paat.lisamaararahan myontamisesta Tuulhatun kansak.lisa valaistukseen. 7)Paat. apurahojen myontamisesta Lea Jarvenpaalle Turun Kristill.kansanopistossa kaydaksensa. 8)Paat.apurahojen myontamisesta Aliisa Ronnbergille kaydaksensa
Tyovaen Akatemiassa. 9)Paat.kouluvaliok.ehdotuksesta koulukeittola-asiassa. 10) Paat.Kirkonkylan kansak.muutostoista valmiina
vastaanotettavaksi. 11)Mahdollisesti muita asioita. 12)Valit.terveyden hoidon kaitsijat ensi 3-vuotiskaudeksi. 13)Annet.kunnan selitys maaherran v valipaat.kulkutautisairaalan rakentamisjutussa. 14) Paatet.Kieronperan kansak.hakamaalla olevien koivujen myynnista. Ja ilmoit.etta valtuuston poytakirjan julkilukeminen tapahtuu kunn.toimistossa keskiv. marrask.18.p. kl 13. Perniossa, lokak.26
pna 1936.Kunn.valt.puolesta:Kalle Jokinen. Kuulutus pantu ilmoitustaululle 26/10—36. Todista: Hilja Karki.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Pernion maatalouskerholaisten syysjuhlaa vietetaan Seurojentalossa aunnunt.t.k.22p. Ohjelma: Kirkossa kaynti kl 10, kirkkokahvit
Seurojentalossa kl 12, jossa kl 13 alkaa suuri kerhojuhla.Tarkastaja Kaarlo R.G.Segelberg Kerholiitosta pitaa juhlapuheen. Kerholaiset
esittavat leikkeja, kertomuksia, runoja, laulua, soittoa ja naytelman: ”Mattosen aijan menninkaisia”. Samoin jaetaan palkinnot kerhotyosta ja urheilusta seka kerholaismerkit ja kunniakirjat. Me kerholaiset toivomme juhliimme runsasta osanottoa
Kerhoneuvoja.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Tottuneet turvepehkun nostajat saavat tyota Kosken turvepehkutehtalla.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Y Ylikulman Tarkastusyhdistys toimii iltaman Ylikulman Yhteistalossa sunnunt.29 pna marrask.alkaen tasmalleen kl 20. Ohjelmasta
mainittakoon: Esitelma, lausuntaa,naytelma,palkintojenjako yhdistyksen ja Ylikulman osuusmeijerin kilpailuista, lopuksi tanssia.Paasymaksu 7:-.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Ylikulman Yhteistalo O/Y ylimaar.yhtiokokous pidetaan Yhteistalossa tiist.t.k.17 pna klo 13.jossa paatetaan O.Y:lle tarvittavan lainan
hankkimisesta, seka muista mahdollisista esille tulevista asioista. Johtokunta.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Kaikki laskut, jotka koskevat Pernion yksityisyrittajain illanviettoa on esitettava johtaja K.Vuoriolle viimeistaan 11/11-36 ainakin loppusumma puhelimella.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Talven saapuessa muistakaa, etta meilta saa ostaa sopivaan hintaan villapaitoja, flanellipaitoja, trikoopaitoja ja housuja, sukkia, kintaita, sarkahousuja, puseroita, suojapukuja, flanellia, pusero- ja leninkikankaita, sukkalankoja, ikkunaverhoja, poytaliinoja ja seka paljon
muuta hyvaa ja kaunista tavaraa.
Pernion maanviljelijain kauppa.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Rehujauhoja, maissia, soijaa, vehnaleseita y.m. saapunut myytavaksi.
Pernion Lihakauppa.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Huutokaupparahat Beda Ekbomin jalkeen pidetyssa huutokaupasta kootaan tiist..t.k.17 pna klo 15, Sofia Sainion kaupassa Torkkilassa.
A. Nivalinna.
~~~ 9.11.1936 ~~~
S u u r i M a a t a l o u s i r t a i m i s t o n h u u t o k a u p p a. Julkisella vap.eht.huutokaupalla, joka toimitetaan torstaina ja perjantaina
kuluvan marrask.26 ja 27 paivana Y l i – T u o m o l a n t i l a l l a P e r n i o n p i t a j a n S y d a n s a u r u n k y l a s s a alkaen kunakin paivana klo 10, myydaan vuokra-ajan paattymisen johdosta mainitun tilan koko irtaimisto, josta mainittakoon: 6 hevosta, ja 3 varsaa, joista yksi palkittu, 6 v.kk.tamma ja 3 kantakirjaan oikeutettua, 29 hyvalypsyista nuorta lehmaa, suurin osa 1-4 kertaa kantaneita,
6 kantavaa hiehoa ja 7 nuorempaa hiehoa ja vasikkaa seka 2½ v.sonni ”Kankareen”Panu” Karja Ay-rotua osa A. ja B. kantakirjassa ja
nuori karja kaikki siihen oikeutettuja. Tuotanto 3087-116, 6-3,8. Vapaa kaikista tarttuvista kotielaintaudeista. 3 Yo-rotuista kantavaa
emakkoa ja 1 ½ vuotias puhdasrotuinen karju seka porsaita, 16 lammasta, mehilaisyhdyskuntia y.m. Peltokalustoa kuten 3 puimakonetta, sahkomoottori, hoyrykone, olkilietsoin, lajittelijat, leikkuuniitto-harava ja kylvokoneet, auroja, akeita, jyria ym. vankkureita,
rehu- lanta- ja ajelurattaita, tuuppureita ja heinahakkeja seka rekia y.m. ja heinia. Meijeri- ja puuastioita, valjaita ja muuta kalustoa
seka sisairtaimistoa ja pitovaatteita, vallyja y.m. suuressa taloudessa loytyvaa irtaimistoa.
Ensimmaisena paivana myydaan nautakarja klo 12.30 ja toisena paivana hevoset ja siat seka muuta siipikarjaa klo 13. Huudot alle
100:- markan on heti maksettavat, suuremmista huudoista myonnetaan, luotettaviksi tunnetuille ostajille 2kk.maksuaika korotonta
tunnustetta vastaan. Karjaluettelo y.m. tietoja saadaan tilalta, seka allekirjoittaneelta ja henkilokohtaisesti etta puhelimitse Pernio n:o
87 ja 49. Perniossa, marrask.3 p. 1936. Aarne Suomela. Pyydetty.
~~~
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ARVOITUKSIA JA PULMATEHTÄVIÄ KESÄKEINUUN
Piilokuva

Kesäkukkamatematiikka

Ulla-undulaatti ja sen yhdeksan serkkua ovat kadonneet romanttisen
kesatohinan sekaan! Loydatko undulaatit alle 10 minuutissa?
(Kuva Elisa Borg. https://www.mysteeri.com/pulmapahkinat/)

Tiedätkö, mitä nämä ovat?
1) Avaudun kylla ja niin minun pitaakin,
mutta jos jakaudun kahtia, olen tarpeeton.
2) Jos tiedat vain sen alun, et tieda mitaan,
jos tiedat sen kokonaan, sita ei ole jaljella.
3) Sakki taynna makua, mutta koskaan ei tule syodyksi.
4) Kulkee samaa tieta joka paiva, mutta et koskaan nae sita
paluumatkalla.
5) Olen varattu, kun tulet, kun lahdet olen vapaa.
6) Minun on oltava rikki ennen kuin voit minua kayttaa.
7) Mika on niin herkka, etta jo sen sanominenkin rikkoo sen?
8) Vesi, joka kirjoitetaan kolmella kirjaimella.
9) Sita ei ole ollut koskaan, eika se ole nytkaan, ja vain idiootti
odottaa sita ikuisesti.

Pähkinät, pulmat, kenties kompatkin
A) Veljekset kantoivat heinaseipaita. Kunnes nuorempi sanoi: "Jos
sina otat minulta yhden seipaan, niin meilla on molemmilla yhta
monta seivasta." Siihen vanhempi vastasi: "Niinpa juuri, mutta jos
sina otat minulta yhden seipaan, niin sinulla on kaksi kertaa enemman kuin minulla." Montako seivasta heilla oli?
B) Taloon oli tullut sahkokatkos, ja sen aikana tapahtui murha. Poliisit tulivat haastattelemaan talon asukkaita. Siivooja siivosi, veli nukkui, isa katsoi telkkaria ja aiti joogasi. Kuka oli tehnyt murhan?
C) Mika Aatamilla on edessa, se on Eevalla takana, mika Eevalla on
takana, se puolestaan on Aatamilla edessa. Mutta hups, mika Eevalla
on edessa, sita Aatamilla ei ole missaan. Mista on kyse?
D)
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10) Tarvitset minua jo ennen kun olet olemassa ja toivon etta
jaat olemaan sen jalkeen kun mina lakkaan olemasta

