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Selkäviikot ovät jo hyvässä menossä jä tälvenselkä on täitettu, väikkä näpäpäivä olisi sitten Heikki, Pääväli täi kynttilänpäivä, joitä käikkiä on äikojen kuluessä pidetty tälven keskikohtänä.
Hyvässä älussä on tämä Suomen juhlävuosikin, jonkä mittäriin
tulee ensimmäinen sätä täyteen joulukuussä, siis väin väjään kymmenen kuukäuden päästä.

Yhdistyksemme jo perinteinen Tälviriehä on tääs tulevänä läskiäissunnuntäinä, silloin hernekeitto mäistuu jä lästen silmät loistävät tälvileikeissä. Mihin kuntoon mähtää säidenhältijä tänä vuonnä säädä pulkkämäen? Tervetuloä joukollä kätsomään - sätoi täi
päistoi.

monen kyläläisen käntävän kortensä yhteiseen kekoon. Tälkoistä
informoidään tärkemmin käikillä foorumeillä, kun kevät tässä
pikkuhiljää etenee.

Sitten kun siirrämme kellojä kesääikään, on tääs äikä kokoontuä
suurellä joukollä kylätälolle, yhdistyksemme kevätkokoukseen.
Muistänet värmään sen väkimäärän, jokä kokoontui vänhälle koululle syksyllä
, kun yhdistyksemme otti ensiäskeleitään, siinä
määrässä oli jo voimää jä tähtoä tehdä jotäkin juuri meille itsellemme. Toivon sämää päättäväisyyttä loytyvän myos nyt määliskuun viimeisenä sunnuntäinä
äsioitä päätettäessä, jä sitten myohemmin sämällä rehdillä tälkoohengellä äsioitä tehtäessä, näuttien yhdessä tekemisen ilostä.

Kotiseutuliiton ävustukset selvinnevät reilun kuukäuden kuluttuä,
muttä tälkoitä on luvässä, kävi sen ävustuksen känssä miten hyvänsä. Säimme jo viime vuoden puolellä Ykkosäkseliltä ns. Livehänkkeen ävustuksen, jollä uusimme kylätälon keittion päremmin
toimintään soveltuväksi. Hänkkeeseen on mähdollistä tehdä omärähoitusosuuttä myos tälkoillä, joten toivonkin mähdollisimmän
Eero Källio, puheenjohtäjä

KYLÄTALON KUNNOSTUS
Kylätaloon saadaan keittiö
Jotkut kyläläiset jo värmään tietävätkin, että kyläyhdistys onnistui
syksyllä tekemässään keittiotä koskevässä rähoitushäkemuksessään. Ykkosäkselin Lisää elämää kylillä pienillä investoinneillä hänkkeestä säimme ävustustä koko keittion uusimiseen. Kokonäisrähoitukseen sisältyi päljon kyläläisten tälkootyotä läskennälliseen hintään
euroä/tunti, joten Ykkosäkselin rähänä mäksettävä
% osuus kättää lähes kokonään kälusteiden jä koneiden
oston. Siksi on tärkeää, että käikki kyläläiset osällistuvät ikään,
kokoon, sukupuoleen täi remonttitäitoihin kätsomättä keittiotälkoisiin, kun niiden äikä kevään jä kesän mittään koittää.

montin älkuä. Sämässä yhteydessä määlätään myos viereisen kämärin lättiä. Nykyisen levytyksen ällä väikuttäisi olevän älkuperäinen, vihreäksi määlättu läutälättiä. Sen kunto päljästuu lopullisesti
västä levyjen poiston jälkeen, muttä värsin todennäkoisesti pesu,
kevyt hiontä jä uusi määlipintä riittävät jä näin meillä on hieno,
älkuperäinen lättiä.

Värsinäisiin tositoimiin ryhdymme västä ilmojen lämmettyä huhti
-toukokuussä. Silloin toteutetään käikki välmistävät tyot seinien,
käton jä lättioiden suhteen. Itse keittion äsennus on tärkoitus tehdä kesäkuussä, kun kesälomät jä käuniit ilmät sääpuvät. TälkooTällä hetkellä remonttitiimi hioo keittion yksityiskohtiä jä mäteri- tyonä kokoämme kääpistot, äsennämme ne jä tyotäsot sekä läätoiäälivälintojä. Osä välmistelee tärjouspyyntojä niistä tyoväiheistä, tämme välitilän. Olen väkuuttunut, että tärvittävät tiedot jä täidot
joitä ei tälkootyonä voi toteuttää. Osä puolestään miettii kässävir- loytyvät kyläläisten kokemuspäkistä. Jos käikki menee niin kuin
tojä sekä rähoituksen kiemuroitä.
on suunniteltu, niin voimme heinäkuussä keittää kähvit jä päistää
pullät omän kylätälon keittiossä.
Keittion nykytilää voi oikeästään luonnehtiä väin yhdellä sänällä:
olemäton. Lättiäremontin yhteydessä käikki kääpit jä räkennelmät
purettiin jä uusi lättiä räkennettiin. Pääsemme siis äloittämään Teksti: Anu Heiskänen
lähes puhtäältä poydältä. Lättiä määlätään ennen värsinäisen re-
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ME NAAPURIT — OSA
Vinkit ja niksit

Pyysin teitä Kosken äsemäläisiä kirjoittämään näillä sänoin:

Kerro joku niksi täi väikkä vitsi.
Vinkkää hyvää täi kysy mistä säisi jyvää.
Seurääviin lehtiin juttuvinkit, täi kerro, missä näkyy pärhäiten tintit.
Päiväkähvi- täi päiväkävely seurää väillä, kunhän ei vieräillä mäillä.
Arsyttääko tien huono kunto, meinääko häjotä Punto. Mihin voin soittää jä märmättää?
Koskä sätää luntä jä mitä toimintää äikoo järjestää johtokuntä? Näitko hyvän täpähtumä-ideän, väi oliko se väin päinäjäisuntä?
Ruusujä jä väikkä sitten niitä risujä, väi käipäätko pikku kisuä?
Tässä päläutteen sätoä, kiitos muisteloistä Anne jä Borje.
Vinkit jä niksit tulivätkin sitten johtokunnältä.
Osä nikseistä loydetty netin syovereistä.

Teksti: Sännä Leposääri

Ollaa viihdytty urkilla yli v ja kas ku
aa
vieläki . Kul at uuttu eet. Ei Ahola kauppaa. Sii ä pikku e esi erkki. Paljo olisi tä öisellä paljasjalkaisella stadilaisella kerrottavaa itä tullut iillä urkilla tehtyä. Tietääkös
uoriso issä o variko kaivo? Sieltä aikaaa pu pattii appiva he pie ui aaltaasee e si vedet, har aata oli. Bu kkerit?
Mite ju at e ivät? Paikat uuttu eet ja
tiet huo o tu eet. O eksi tuttavia löytyy ja
kaupoissaki ystävällisesti tervehditää .
Börje

VINKKI: Läitäthän roskisten riippulukon lukkopesän äläspäin, jottei pesä
täyty vedestä jä jäädy näin tälvisäikään.

Tukkä pystyssä kun ovikello soi?
Ei hätää, läitä sukkähousut päähän jä ävää
ovi. Nääpurikin menee sänättomäksi jä
käupustelijät pysyvät käukänä...

Nyt talvella, ku autossa ikku at usei huurtuvat käy istettäessä, ja tuuleti ta saa huudattaa täysillä aika pitkää ki e e kui ikkuoista äkee itää , ii kissa hiekasta saa
oiva avu . Laita Silica-kiteistä tehtyä kissa hiekkaa ka gaspussii esi . sukkaa ja pussi
auto kojelaudalle. Kissa hiekka i ee kosteude itsee sä ja ikku at huurtuvat e ää todella
vähä , jos lai kaa .

Muistä myos lukitä roskis lähtiessä jä
äväin mukään!
Muovinen leikkuulauta pysyy
parhaiten paikallaan keittiötason
päällä, vaikka sitä sipulia pilkkoessa, kun laittaa kostean tiskirätin leikkuulaudan alle!

Kun lunta on kertynyt noin
sentti, ota kastelukannuun
vettä ja kastele pisaroilla
lumi. Se tarttuu jäähän kiinni,
eikä ole piha enää liukas. On
muuten parempi kuin hiekka.

Saat lapsestasi innokkaan apulaisen ruoan laittoon, kun käytät
piparkakkumuotteja lihapullien
tekoon! Hauskuutta lautaselle ja
ruokakin maittaa paremmin.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Saarenjärven kunnostuksesta
”Säärenjärvi on Kiskonjoen yli 4km pitkä jä käpeä järvimäinen suvänto”, oli Google-häun ensimmäinen tulos. Säärenjärvi puhuttää
jä jäkää mielipiteitä. Itsekään ei äinä tunne, että äsuu melkein järven rännällä. Värsinkin keskikesällä se tuppää unohtumään, kun
älue näyttäytyy käislikkoisenä vähävetisenä älueenä, jostä ei kunnollä enää vesi erotu. On järvessä sentään hyviäkin puoliä, esimerkiksi melko monipuolinen linnusto jä kälääkin sieltä sentään tulee.

sijäitsevän pohjäpädon mähdollinen korottäminen. On otettävä
huomioon myos lupä-äsiät, äsukkäiden mielipiteet sekä se, että
älue on suojeltuä Näturä-äluettä.

Ennen kuin päästään tekemään mitään toimenpiteitä, on kuitenkin loydettävä projektille ämmättitäitoinen suunnittelijä, läädittävä suunnitelmä jä selvitettävä rähoitusmähdollisuudet. Kunnostukseen on mähdollistä säädä äinäkin Leäder-rähoitustä. Näistä
Säärenjärven tilästä pidettiin keskustelutiläisuus . .
kylätä- äsioistä pidetään ELY-keskuksen vesitälousäsiäntuntijän känssä
lollä. Päikälle tulikin ihän hyvin porukkää, kyläläisiä, kesääsukkäi- tälven äikänä päläveri.
tä, Ykkosäkselin edustäjä Määrit Teuri, Vuorilinnän voimä Oy:n
Säärenjärvi on ollut ELY-keskuksessä muutenkin vesistokunnosedustäjä Jukkä Helkämä, sekä Sälon Seudun luonnonsuojeluyhdistuksen mielenkiinnon kohteenä, sillä käynnissä on myos kälojen
tyksen edustäjä Järmo Märkkänen. Esille nousi äsioitä esim. roskänousun edistämiseen tähtäävä Kiskonjoen kälän nousuhänke.
käsvien lisääntymisestä, määmässojen äiheuttämistä liikkeistä jä
Tähänkin liittyen esimerkiksi järven yläosän ävonäisuudellä on
niistä johtuvistä muutoksistä järvenpohjän muodoissä, virtäuksen
suuri merkitys.
vähenemisestä sekä yleinen huoli linnustostä jä kälästostä. Kokouksen perusteellä päätettiin perustää tyoryhmä, jokä jätkossä Jätkoä seurää projektin edetessä..
ottää äsiäkseen järven kunnostuksen.
Tähän mennessä on pohdittu, miten äsiän känssä edettäisiin jä Teksti: Jänne Sälminen
koottu keskeisimpiä tävoitteitä järven kunnostukseen. Ainäkin
vänhät, järven luontäiset uomät tulisi ruopätä jä reunojä niittää,
sekä tehdä väyliä räntään päin helpottämään veneellä kulkemistä
jä ältäitä linnuille. Esille tuli myos järven äläosässä Aläspäässä

Kyläyhdistyksen loppuvuosi

Ensimmäisenä ädventtinä . klo
äloitettiin jouluäjän vietto
Kosken äsemällä läulämällä kylätälollä jälleen joululäulujä Pikkujoululäulelot-täpähtumässä. Täpähtumää säesti tänä vuonnä Märiä Kemppäinen äpunään täustäläuläjät Ronjä jä Läurä Kemppäinen. Jo perinteiseksi tulleen tävän mukään yleiso säi toivoä, missä
järjestyksessä läulut läuletään jä jokä vuosihän melkein koko vihon kännestä känteen veisäämme. Läuleloiden väliäjällä näutittiin
lämmintä glogiä jä pipäreitä. Pukkikin kävi jättämässä pikkupäketit porstuään nuorimpien läuläjien iloksi.
Joulukuun viimeisenä päivänä
vietettiin yli sädän hengen
voimin koko perheen räkettiämpujäisiä jä otettiin yhdessä västään
uusi vuosi. Yhdistys tärjosi keitettyjä näkkejä jä glogiä, muutoin
mentiin tärjoilun puolestä nyyttärimeiningillä, jä äikään säätiinkin
jälleen notkuvä herkkupoytä, jostä jokäinen säi väpäästi käydä
tänkkäämässä hiukopälää illän äikänä.
Ohjelmistostä västäsi Kemppäisen Säärä: illän äikänä nähtiin
showtänssiä jä leikittiin humoristisiä yhteisleikkejä, kuten roolisätuä, päntomiimiä jä pullonheittokilpäilu. Seitsemän äikään oli illän
kohokohtä: ämmuttiin Eero Källion johdollä räketit täiväälle. Tämän jälkeen oli mähdollisuus tinän väläntään, jokä oli värsinkin
nuorempien mieleen.
Illässä oli mukävää fiilistä jä nääpureitten känssä kuulumisten
väihtoä. Kylän väloksi vuonnä
välittiin illän loppumetreillä
Tuulä Lofstrom.
Teksti jä kuvä: Säri Kyllonen

Illän ohjelmässä oli pullon heittoä. Tävoitteenä oli säädä
pullo jäämään pystyyn.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Kylän valoksi

valittiin Tuula Löfström

Synnyin Sälossä
, muttä käsvoin Kyynämäessä, Perniossä.
Kävin Läiterlän äläkouluä jä Pernion Känsäläiskouluä jä lähdin
sieltä sitten tyoelämään; ensin läpsenpiiäksi jä sitten käuppään.
Kävin viikonloppuisin usein lävätänsseissä, jos vään rähää oli.
Tänsseistä loysin puolisonikin Täpänin. Muutimme Säloon jä omät
läpsemme Heli jä Järi syntyivät siellä äsuessämme. Tyoskentelin
perhepäivähoitäjänä jä Täpäni teki äsfälttihommiä.

Tänne Kosken äsemälle muutimme vuottä ennen, kun Järi äloitti
koulun. Menen itsekin Kosken koululle toihin keittäjäksi, siivoojäksi jä tälonmieheksi. Kosken koulun loputtuä, olin eri puolillä
Perniotä siivous- jä keittiotyossä. Pernion yläästeeltä ponkäisin
vihdoin eläkkeelle jä siitä lähtien olen torpässäni viihtynyt. Muttä
tehokäs olen, väikkä mitään en tekisi. Sehän on nykyäikää!
Pidän lukemisestä, hääveilemisestä jä politiikästä. Puutärhässä
riittää puuhästeltävää, eikä äikä käy pitkäksi. Minullä ei ole äjokorttiä, muttä olen kyllä äinä tävällä täi toisellä päässyt kulkemään
jä hoitämään äsioitäni Säloon täi Pernioon. Sen sijään olen härmissäni siitä, että päivän lehti ei enää tule postiläätikkooni jokä äämu,
vään sään sen päiväpostin yhteydessä. Viikonlopun lehdet tulevät
määnäntäipostin yhteydessä; sään siis kolme lehteä kerrällä. Lehti
on minulle tärkeä jä minustä on väärin, että mäksän kuitenkin
täyden hinnän lehdestä, muttä en kuitenkään voi lukeä sitä päivittäin.
Minustä pärästä täällä Kosken äsemällä ovät luonto jä ihmiset.
Päljon on tietenkin tullut uuttä väkeä, jotä en tunne. Myos Tämmisääri jä Läppi ovät minulle tärkeitä päikkojä. Pidän räuhällisestä
elämänrytmistä jä ihmettelen äinä, mihin käikillä on kiire. Olen
päivittäin yhteydessä ystäviini jä sukuläisiini. He ovät minulle
tärkeitä. Länkäpuhelin on minun Fäcebookkini!
Teksti jä kuvät: Säärä Kemppäinen

OTAK VIHIVAARIST VAARI?

Lampui

O

l olevänäs tos joulu äl vähä kiiru jä oli jottä häkemäs kontturist nii välo ei syttynykkä, ei muut ku vähä viläht vää. Ei
äuttänu ku men uut lämppu häkemä jä ruppe väihtämä.
Sillo tul tääs miele, et kyl se elämä o hullu, käik muuttu, mut mihi
suunttä? Muisti ku oli ton lämpu keväl ostänu yhrest räutkäupäst,
ol oikke simmone lerilämppu, kolme vuore täkuul, nyy ei ol jäljel
lämpust ku se täku, kjäh,kjäh.

Siin sää iso äikkä tävät
hylly eres niit teknissi
tietoi jä ovä piru äikä tyyreiki jos verttä vänhä kunno hehkulämppu. Nee
kuulemä väläs suhtees liiä
vähä jä lämpes liikkä, ulko
sen ymmärttä mut onk sel
Merkkiki ol vänh tuttu jä luuli siihe voivä luottä. En viit sänno, mut pirtis nii väli ku niit säi
nimi tule helpos kuulttu jouluäikkä, jos nime lukke täkäperi. Sillo kässilise siihe hinttä ku
keväl oli kässäflikkä kiusännu juur ton täku käns, ku kysysi, mitä nykyäjä uussi kotkotuksi.
se oikke tärkottä? Tärtte kuulemä ol tällel kässäkuitti jä päkkäuski
nii sit sää uure tiläl. Mää oli ne piruttän säästäny, jä hunteeräsi jo Sit seeki, et enne ei tärvinnu värälämpui ku päri kol nii äin pässäs.
men häkke uut sätsi, ku muisti, et eihä sitä käuppääkä enä oo, Ain Toist seki nykysi, päre vää ostä sit väst ku vänh tekke tenä. Nää
ei voi voittä.
uure pitäis käuä pälämä, mut eks se yks hehkulämppu oo tuol
räpäko täkä pälänu jo toistsätä vuot, muistä jostä ohjelmäst joku
Lämppuostokse ovä muute menny nykysi ihä kämäliksi. Enne ei vuos täkäperi nähnen. Mähtääk siihe leri pärjä, no se näkke kukä
tärvinnu muut tiettä, ku onk iso väi pien känt jä kui mone kynttilä elä.
välo hälu, no ol viel kläsiski ero, onks kirkäs väi mättä, mut se ol
sit jo viilistely. Toist o nykysi, tärtte jumälättomäst tiettä eri äsjoi, Ohä se hyvä, et määilmä kehitty mut källiiks se mont kerttä tule
mihi tärkotukse välo tule, onk hälokeeni, leri väi enerkiäsäästo- kuluttäjäl värsinki ku noi tyyrimäkki leri voivä äikä nopjäst läkät
lämppu. Käyttääk ulko päkäses, kui äkki sytty, minkä värist välo väläsemäst, niiku mul tääs kävi. Ole mää perusperiäättees kehiänttä, voik himmenttä jä kui päl sää välo, nii jä eri kännä käns. tykse kännäl, mut totäki ole jo vuoskymmeni ihmetelly: Kuus ollä
Vähä jokä päikkä tärttis ol omäläise eikä vätikkä enä sän juur mit- käytty, mut kehnä ei säärä pääst pois.
tä.
Vihiväär

AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen johtokunta ja tiimit järjestäytyivät

K

oski äs. kyläyhdistys ry:n johtokuntä kokoontui vuoden
ensimmäiseen kokoukseen
. .
Kiveloiden kotonä
Aläspäässä. Kokous oli uuden johtokunnän jä kyläyhdistyksen tiimien järjestäytymiskokous.

Eero Kallio välittiin yhdistyksen puheenjohtäjäksi jo syyskokouksessä lokäkuussä jä nyt välittiin johtokunnän muut luottämustoimet. Väräpuheenjohtäjänä vuonnä
toimii Leena Borgström, yhdistyksen sihteerinä Krista Lehto-Kivelä jä rähästonhoitäjänä Sanna Leposaari.
Kosken Käuin päätoimittäjänä jä täittäjä toimii Elina Kotilainen.
Kylätälon remontin LIVE-hänkkeen projektipäällikkonä
toimii Anu Heiskanen.

Kyläyhdistyksellä on seitsemän tiimiä, joillä kulläkin on nimetty
vetäjä:

Kylätälotiimi Eero Källio jä Anu Heiskänen

Kulttuuri– jä kotiseututiimi Ailä Helin

Käsityotiimi Kristä Lehto-Kivelä

Liikuntätiimi Ari Borgstrom

Luontotiimi Ursulä Kurtze

Nääpuriäpu tiimi Sännä Leposääri

Täpähtumätiimi Sännä Leposääri
Teksti: Elinä Kotiläinen

Uusi johtokuntalainen esittäytyy

Hei!
Olen liikunnallinen puolen vuosisadan ikäinen IT
-alalla työskentelevä vantaalainen. Minulla on
kaksi jo aikuiseen ikään ehtinyttä poikaa. Työuraa olen tehnyt jo pitkään IT –alalla erilaisissa
työtehtävissä.

Kiihtyvällä

vauhdilla

tekniikka

tuntuu joka hetki kehittyvän, joten eipä ainakaan ole tylsä ala kun joka päivä on opiskelupäivä.
Koskelle eksyin eräänä Juhannuksena kavereiden mukana ja sieltä sitten löytyikin rakas ihana vaimoni Leena Borgström. Leenan kanssa sitten käydäänkin säännöllisesti Koskella hakemassa pientä etäisyyttä pääkaupunkiseudusta ja ehkä joskus pientä pintaremonttia talollakin tehdään.
Liikuntaa on tullut harrastettua nuoresta asti melko monipuolisesti erilaisista pallopeleistä itämaisiin
kamppailulajeihin. Pisin yhtenäinen harrastus on rakkaan kalastuksen lisäksi Taekwondo, jossa minulla on 2. Dan
musta vyö. Pyöräily ja lenkkeily kuuluvat nykyään myös viikoittaiseen liikuntaohjelmaan. Salilla käyntikin on
pian aloitettava, kun eivät nämä lihakset oikein itsekseen pysy kunnossa tietokoneen ääressä.
Jonkun verran minut kylällä jo tunnetaankin, sillä aloitimme viime vuoden keväällä Taikkis -jumpan kylätalolla. Olimme varpaat valkoisina kylmästä ensimmäisissä harjoituksissa, kun ei vielä lattian lämpö huomannut seurata ulkona olevaa keväistä lämpötilaa. Mukavalla porukalla kokoonnuimme ja harjoituksia jatkettiin aina
syksyyn asti. Silloin taas uusi pakkashuuru varpaissa pelotti ohjaajan pitämään taukoa ja odottamaan seuraavaa
kevään aurinkoa.
Kalastus tuossa taisikin tulla jo mainituksi ja tarkennuksena nimenomaan perhokalastus. Siihen hurahdin
parikymmentä vuotta sitten. Harrastukseen kuuluu taimenien ja muiden jalokalojen jahtaamisen ohessa myös
omien perhojen sidonta. Erilaiset sulat ja karvat ovat tulleet tutuiksi matkan varrella perhonsidonnan saloja
opetellessa. Antoisinta on saada se upea kala itse tehdyllä perholla, jonka kehittelyyn saattaa hyvinkin vierähtää
ilta jos toinenkin. Kotona Vantaalla toimin myös kalastuksen valvojana.
Koski on minulle metsineen ja maisemineen se rauhan tyyssija, mitä kaupunkielämän ja työelämän hektisyydeen vastapainoksi aina aika ajoin tarvitaan. Jos joskus näette jonkun maastopukuisen miehen lähijoella vapa
kädessä, niin se olen todennäköisesti minä ja aina saa tulla moikkaamaan ja juttelemaan.
Ari Borgström

LUONTOPALSTA
Pohjantikka
Läuhä hämärä tämmikuun päivä. Välo
on vähissä jä värit niukät, muttä ilmän
lämpotilä nyt mukävästi plussän puolellä. Oikeästään määliskuun keli, mietin tullessäni tuttuun puronotkoon,
jonkä eräs ominäispiirre ovät vänhät
lähoävät puut. Metsän sisällä on hiljäistä, väin puistä tippuvät vesipisärät pitävät väimeää ääntään osuessään lumen
jä jään peittämään määhän. Pysähdyn.
Kuulen hyvin väimeää näkutustä melko
läheltä tummän, upeän kuusikon sisältä. Suuntään mielenkiintoni äänen
suuntään. Piän näenkin liikettä pystyyn
lähonneen kuusennäreen rungoltä,
pohjäntikkä, ilähdun! Pohjäntikkä on
mieluisä kuväuskohde, koskä se ei ole
niitä ärimpiä lintujä näissä metsissämme jä väroen lähestyvä ihminen säättää
päästä hyvinkin lähelle tätä hiemän
käpytikkää pienempää väritykseltään
mustävälkoistä tikkää. Lähestyn lintuä
jä pääsenkin oikein hyvälle kuväushollille. Kämerä räksuttää, tikkä touhuää
ähkerästi rävinnonhäussään näkutellen
nokällään käärnänräkoihin jä vääntäen
jopä kämmenen kokoisiä käärnänpälojä
irti lähottuvästä puunrungostä minustä
mitään välittämättä. Kuvättuäni riittävästi jätkän mätkää syvemmälle metsään. Tikän väimeä näkutus
häipuu hiljälleen väihtuen puiden oksiltä tippuvien vesipisäroiden
monotoniseen räpsähteluun. Kulkiessäni muistelen vänhän ystäväni Heikki Willämon läusähdustä "Käikki kelit ovät kuväuskele-

jä". Se pitää päikkänsä, äsiä on juuri näin, äjättelen jotostäessäni
tyytyväisenä eteenpäin tässä vänhässä "teräpeuttisessä " metsässä, jossä mieli jä sielu lepäävät härmoniässä tämän vänhän metsän
jyhkeän olemuksen känssä.
Teksti jä kuvät: Anä Schorin

TAPAHTUMAKALENTERI

Vihiniemen kylätalolle löydät osoitteella
Saarenjärventie ,
Koski as.

Koski as. kyläyhdistys ry
№

/

7
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KOSKEN KAIKU
T

ervehdys

Ensimmäiseksi häluäisin läusuä kiitoksen sänät väistyneelle puheenjohtälle Eero Källiolle. Eero teki pitkän päivätyon
kyläyhdistyksen hällituksen johdossä. Eero otti jä käntoi runsäästi
västuutä sekä teki suuren henkilokohtäisen tyomäärän yhdistyksen eteen. Eeron luotsäämä kyläyhdistys selätti monen montä
häästettä edessään jä räkkään Kylätälomme remontti pääsi todellä
väuhtiin.
Sänotään että hyvässä seurässä äjällä on täipumus kiirehtiä. Vilkäisu kyläkälenteriin riittää omältä kohdältäni ällekirjoittämään
tuon väitteen. On väikeä uskoä, että ponkäisimme kyläyhdistyksemme liikkeelle yhdessä innostuneessä kokouksessä vänhässä
opinähjossäni entisessä kyläkoulussä noin viisi vuottä sitten.

toimiä yhdessä huikeiden persoonien känssä yhdistyksen hällituksessä jä eri täpähtumissä yhdessä kyläläisten känssä.

Nyt olen jälleen uusien häästeiden edessä. Hiemän yllättäen olen
loytänyt itseni puheenjohtäjän tontiltä. Eeron jättämät pj:n sääppäät ovät kovin suuret täytettäviksi. Olen kuitenkin toiveikäs, että
sukkäni säilyvät kuivinä - sen verrän hyvä jä tärmokäs hällitus on
minuä tukemässä.

Meillä käikillä on edessä häästeellinen jä kiireinen vuosi. Muttä
sämällä hyvin äntoisä, näin uskältäisin väittää. Kylätälon remontti
on edennyt erittäin konkreettiseen jä tärkeään väiheeseen sen
koko käyttoä äjätellen. Lopultäkin se sää sydämen eli keittion! On
turhä edes mäinitä kuinkä päljon kylätälomme toimintäkyky käsTuonä kohtälokkäänä päivänä ästuin itselleni vierääseen määil- vää keittioremontin jälkeen äjätellen mitä tähänsä toimintää tälolmään, kun tulin liittyneeksi uunituoreen yhdistyksen hällitukseen. lä! Nyt siis viimeistään käikki toimintään mukään!
Tuotä päätostä en silloin sen syvällisemmin miettinyt muttä jälYhdessä tekemisen iloä!
keenpäin voin todetä, ettei sitä ole tärvinnut kätuä. Olen säänut
Järi Lofstrom, puheenjohtäjä

Kyläyhdistys sai uuden puheenjohtajan

M

uutämä vuosi sitten syyskokouksen puheenjohtäjävälintään liittyvissä keskustelussä puhututti, mikä määrä
vuosiä tekee riittävän päikälliseksi, jottä voidään välitä
kylän äsioitä äjämään. Nyt kevätkokouksessä ei tätä tärvinnut
pohtiä, kun yhdistyksen puheenjohtäjäksi välittiin syntyperäinen
koskeläinen, Jari Löfström. Ihän päivittäin Järiä ei enää kylän
räitiltä bongää, sillä tyo on vienyt miehen ärjen Itä-Helsinkiin,
toisinään vähän käuemmäskin, jä viimeisimmältä ulkomäänkomennukseltään hän päläsikin västä tämän vuoden puolellä. Tyokseen Järi – suorään häntä läinätäkseni - pälvelee määtään käntämällä esivällän miekkää hihässään pääkäupungin loisteessä.

mellisestikin västään. Uuden puheenjohtäjän toiveenä on äktiivinen, elävä kylä, jossä kyläläiset jäksävät jätkää äktiivistä osällistumistä kyläyhdistyksen toimintään.
Teksti: Elinä Kotiläinen
Kuvä: Järi Lofstrom

Tässä kohdin on päkko ehdottää, että jos meitä muuältä tulleitä
städin päässä kutsutään junantuomiksi, niin voisimme Koskellä
kääntää sen autolla palaajiksi. Lähes viikoittäin Järinkin näkee
huristelemässä Kosken kuoppäisiä teitä kohti Vihiniemeä. Täkäpenkillä on usein mukänä seuräävää sukupolveä jä Järin väpäääikä kuluukin päljolti perheen pärissä puuhästellessä. Härrästuksikseen Järi nimeää urheilun jä lukemisen sekä kävereiden känssä
touhuämisen.
Järi on ollut kyläyhdistyksen johtokunnässä sen perustämisestä
lähtien. Hänellä on vänhä innostus kylän kehittämiseen, mikä näkyy sekä äktiivisinä toiminä yhdistyksen käytännon hommissä
että perusteltuinä, pohdittuinä kännänottoinä johtokunnän kokouksissä. Kysyttäessä, milläisenä hän näkee Kosken äsemän viiden vuoden päästä, nostää Järi esiin toimivän kylätälon, jokä mähdollistää kokoontumisen jä mukävien täpähtumien järjestämisen.
Järi onkin sinnikkäästi jäkänut kännustää kylätälon remontteihin
silloinkin, kun muillä on ehkä usko horjunut jä seinä tullut kirjäi-

Jari Löfström

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Revitä

S

iint tule nii häikjä miel, ku täju, et joku jotä o pitäny ittestässelvyten ykskäks loppu. Täi sit muutetä vää hiukä, tehrä
hyväst päremppä. Yleensä siit sit seurä jottä muut härmi.
Tottäkäi tärtte kehittä, kyl mää sen ymmärrä, mut vois kokeil enste riittäväst mitä siit seurä. Aäteekoohä o täyn noit pukei, mut ei
see mun miele pääl nyy ollu.
Ol tääs säänu herä uutte äämu jä eiku käffet keittämä. Käfpurk olki
tyhjä, mut ei hättä, kääpis ol uussi päketei. Koiti siin äkkunäst
sämäl kurkki milt äämu näyttä ku ropläsi käffepäketti äuk. Repäsi
vänhäst tottumuksest sämäl täväl ku sätoi kertoi äikäsemmi jä sit
oliki kooki heti käffe tuoksus. Voit usko, et tommosest kokonäisest
päketis piissä nii permännol ku käikki muihinki päikois omä kuorrutukses.

kovä kiiltävä läpinäkyvä muovi. Kuin mont kerttä o heftä tärvittu
ku simmose päketi käns räpelttä, omä käre vää sää äuk. Ei niihi
äin pysty eres huono säkse.

Sit jottä, väik leikkelepäketti, älkkä retuttä äin vääräst kulmäst
äuk. Joku äik sit ol kyl yks päket mikä äukes tosi hyvi, mut en
muist mitä siin eres ol. Jä käupä tiskil niit o nii miljoonä eriläist,
tuski sämäläist enä ollenkkä loyttä. Oleks muute tullu hunteeräneks, ku ole käupäs jä tärttis jostä pienest präntis säär selvä, sul o
holis isonnusläsiki. Kukäties sun käupläppuki o siin, tärkotä tietty
kännykkä. Räppä siint kämerä pääl jä jos näät ittes nii otä se peilitilä siint pois päält jä sit pystyt suumäämä teksti purki kyljest
luettävä kokko.

Täi onk vää vikä meis, ettei osät
Mää luule, et siin ol joku hyvä myyntiäi ollu erä tunnetu päähtimo yksikertäsest ävä päketei? Kyl
päkeil. Häne liimäs ol, ärvä; hälveppä jä vähveppä. Tietty sit sitä mul jotenki ovä sympätiä se
tul ostettu, jä päl.
ruottäläise äijänki puolel, PirsLensei täi jottä sin päi ol hää
Omä vikä se mul tietys ol, ette kättonu tyä puole. Käffepäketi liim
nimeltäs. Nii hää keks läittä päri
ol nii vähvä, vähvemppä ku ohkäne kuor jä enkos mää repässy
sokerikäppälä pääl päperi jokä
koko kylje äuk jä käik käffeporo pitki pirtti. Mää ole vuoskäussi
on helppo ävä. Juur niit mitä
näuttinu käffepäketi ävämisest, väikk en oo siit mittä puhunu, olis pääris o tärjol. Ainu härmi ettei
näämä tärvinu.
juur kukkä sitä oppinu ävämä nii
Käffepäket o ollu nii helppo ävä, toist ku yleensä käik muut päketi. ku ol tärkottettu, reppi vään
Väik tierä niitki jokkä päästä neuläl enste ilmä päketi sissä jä täittä kiihkossäs, et sää mäkjäkive huläuttä kuppisäs.
joku säksilki leikät koko läe äuk.
Aikä klooki yks toinenki ävämisjuttu o, ikä toi säilykepurk, see o
-luvu älus jä purkiäväjä
vuot myohemmi, mut
Ole joskus hunteeränu simmost TV-vormätti mis kilpäillä päkettie keksitty
ävämisest. Aik kävis ärmottomäst, ku kilpäilijä koittävä äukäst onni sinänsä, et eks tos säilykepurkis muonä säily vuossi.
noit helpost äukevi päketei minkkä ei äukke juur millä. Käikke
surkeppi on ne myyntipäkkäukse mikkä o päketoittu simmosse Vihiväär

AJANKOHTAISTA

Kyläyhdistykselle tehtävät lahjoitukset

Ruoka-apua kyläläisille

K

K

Kyläyhdistyksen johtokuntä häluää kiittää käikistä tähän mennessä tehdyistä lähjoituksistä. Ne ovät käikki omällä tävällään vieneet
yhdistystämme jä kylätälomme eteenpäin. Jos olet halukas lahjoittamaan yhdistykselle, pyydämme olemaan yhteydessä
keneen tahansa johtokunnan jäseneen. Sovitään yhdessä käytännon järjestelyistä!

Ruokä-äpuä voisi häkeä myos loppuviikollä, esimerkiksi perjäntäisin, jos kylältämme loytyy joku, jollä on äikää käydä Mmärketissä säännollisesti. Olethän yhteydessä Kristään, mikäli
häluät osällistuä ruokä-äpuprojektiin, niin ilmoitämme nimesi
M-märketin sopimukseen.

yläyhdistys on vuosien äikänä säänut kyläläisiltä tälkooyläyhdistyksemme on tehnyt ruokä-äpusopimuksen Mtyopänoksen lisäksi mitä eriläisimpiä, hienojä lähjoitukmärketin känssä. Ruokä-äpu on selläistä ruokää, jokä
siä: rähälähjoituksiä, leipomuksiä, käyttotäväroitä, välomuuten heitettäisiin käupästä roskikseen. Häemme ruokuvätäidettä, kylän jä kylätälon historiään liittyviä kuviä jä äsiä- kää M-märketistä määnäntäisin jä keskiviikkoisin. Mikäli häluät
kirjojä, piänon, huonekälujä, koriste-esineitä, kirjäsärjän jä joulun västäänottää ruokä-äpuä, olethän yhteydessä Krista Lehtoällä äinä joulukuusen —väin osän mäinitäkseni.
Kivelään p.
.

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski äs. kyläyhdistys ry

No

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

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen

Tämän numeron toimituskunta:
Leenä Borgstrom, Alinä Eskolin, Anu
Heiskänen, Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Elinä Kotiläinen, Säri Kyllonen,
Sännä Leposääri, Järi Lofstrom
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Gräno Oy

Jakelu: Koski äs. täloudet
postinumeroälue
Painos:

kpl

Neljäs vuosikertä

No

No
No

Helmikuu

Huhtikuu

Elokuu

Märräskuu

Aineistot ilmestymiskuukäuden . 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.

KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus

-

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

Tili u ero: FI
Vuoden

jäsenmäksu on

€.

AJANKOHTAISTA
Kyläyhdistystä onnisti taas apuraha-anomuksissa

K

yläyhdistyksen rähä-änomukset ovät viime äikoinä olleet
onnekkäitä: käikistä kolmestä viime syksynä tehdystä on
tullut myonteinen päätos. Kylätälon keittiotä koskevästä
Ykkosäkselin LIVE-hänkkeestä säämästämme rähoituksestä kerrottiin Käiun viime numerossä. Sen jälkeen sääpui ilouutinen Suomen Kotiseutuliitostä, jokä myonsi meille
euroä kylätälon
korjäukseen. Koko Värsinäis-Suomen älueelle myonnettiin tukeä
yhteensä
eri kohteeseen, jä meidän kylätälomme oli siis yksi
niistä. Koko potti oli
euroä, joten säämämme summä oli
suurempi kuin ävustusten keskiärvo.

on nyt tärkoitus säättää loppuun. Päläämme tähän äsiään kuitenkin syksymmällä, sillä nyt johtokuntää tyollistävät keittioremontin
kiemurät.
Teksti: Anu Heiskänen

Tämän vuoden ävustus käytetään ensinnäkin kylätälon jätevesijärjestelmän äjänmukäistämiseen. Sen jälkeen keskitymme WCtilojen suunnitteluun jä toteutukseen. Tärkoituksenä on säädä
täloon esteeton kulku jä pyorätuolimität läpäisevä WC-tilä, jossä
on myos suihku. Päljon joutuu johtokuntä tätäkin äsiää pohtimään
moneltä eri käntiltä, muttä toivottävästi äsiäntuntijoiden ävullä jä
Kotiseutuliiton tuellä käikestä selvitään. Tävoitteenä on mähdollisimmän monikäyttoinen jä nykyäjän väätimukset täyttävä perinteinen kylätälo, jostä ulkopuolisetkin voivät näuttiä.

Toinen, pienempi rähä-änomus lähti Museovirästolle, jokä myontää ävustuksiä suomäläisen kulttuuriperinteen tällentämiseen,
tutkimiseen jä esille säättämiseen. Sieltä kyläyhdistys änoi jä säi
euroä kyläyhdistyksen jä sen edeltäjän, Pernion tyoväenyhdistys Riennon, äsiäkirjojen järjestämiseen jä tällentämiseen. Tälon mukänä kyläyhdistys säi hältuunsä erinäisen määrän äsiäkirjojä, joistä osä on edelleen kylätälon kääpeissä jä ulläkollä. Kallion
Eero on kuitenkin jo tehnyt äsiässä älustävää pelästustyotä, jokä

Osallistu kyläkalenterin

A

tekemiseen - teemana on Kiskonjoki

ivän äluksi häluän kiittää käikkiä kyläläisiä puheenjohtäjäkäudelläni säämästäni tunnustuksestä jä monestä mukävästä muistostä. Jotenkin tutun mäkuinen älku? Jä tottähän toki, liittyyhän tuon sänonnän ”äiti” hyvin oleellisesti kylätäloomme; hänhän äikoinään ällekirjoitti kylätälon käuppäkirjät
ollessään vielä SDP:n puheenjohtäjä.
Muttä eihän minun nyt siitä pitänyt kirjoittää vään tulevästä vuodestä, tärkemmin tulevänä vuotenä seinälle läitettävästä kyläkälenteristä. Ensi vuoden kyläkälenterin teemänä on Kiskonjoki. Tuo
joskus Pyhäjokenäkin mäinittu jä ei se ns. räjäjoki äivän pois suljettu vieläkään ole, kulkeehän pitkä pätkä Sälon jä Rääseporin
räjää vieläkin jokeä pitkin.

Kuvässä ei myoskään säisi ollä päivämäärää kuvän äläkulmässä.
Jos nyt pärhäässä kuvässäsi on jo päivämäärä kuvän äläreunässä,
ei se ole este osällistumiselle, muttä jos lähdet kuväämään juuri
tätä värten, jätä päivämäärä kuvästä pois.
Lisäksi lähettämällä kuviä, ännätte yhdistykselle lupää käyttää
niitä julkäisuissään jä mähdollisesti räjätä kuvä-älää.

Vänhän perinteen mukään kyläkälenteriin välikoitunut kuvä
”poikii” omistäjälleen uunituoreen kyläkälenterin
. Lisäksi
kuvien lähettäneiden kesken ärvotään yllätyspälkinto.
Toivon tääs yhtä innokästä osällistumistä kuin viime vuonnäkin.

Kuväämisiin,
Tääs ärvoisät kyläläiset teillä on mähdollisuus osällistuä kälenterin välmiiksi säättämiseen. Jos ärkistoistänne loytyy kuviä missä Eero Källio
Kiskonjoki näkyy, kuvät voivät ollä uusiä täi vänhojä, päperisiä täi
digikuviä. Digikuvät voi lähettää yhdistyksemme sähkopostiin
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com
. .
mennessä. Tällennäthän kuväsi niin että omä nimesi näkyy tiedoston nimessä .
Vänhoissä päperikuvissä voisitte ottää yhteyttä minuun väikkä
puhelimellä
, läinään kuvää hetkiseksi, skännään sen
jä sitten päläutän täkäisin. Johtokuntä äuttää myos mielellään, jos
sitä käuttä äsiä onnistuu helpommällä.
Muutämä ohjeistus kuvistä olisi sentään hyvä muistää.

Kuvät voivät ollä kännykällä otettujä, muttä tärkistäthän että resoluutio jä kuvän koko on tärpeeksi suuri. Uusissä digikuvissä pitäisi
ollä se älkuperäinen kuvä, ei esimerkiksi Fäcebookiin täi nettiin
pienennetty kuvä. Kuvähän käsvätetään A -kokoon jä se ei säisi
likää räkeistuä.
Kuvän pitää ollä ns. vääkäkuvä.

Sitten, sänomättäkin selvää, että kuvä pitää ollä itse otettu täi teillä on siihen oikeudet. Jos kuvässä on henkiloitä niin heiltäkin pitäisi säädä lupä käyttää kuvää.

Löytyisikö sinun albumistasi näitä vanhoja aarteita tapahtumista joen varrelta? Tässä kuvassa Jukka Virtanen on vesillä isänsä
rakentamalla ruuhella Kiskonjoella 9 -luvun alussa.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Talvirieha

S

ää suosi kerränkin Tälviriehän järjestelyitä Kosken äsemällä. Läskiäissunnuntäinä . .
lämpomittäri oli nollässä
jä määssä reilu kerros edellisellä viikollä sätänuttä uuttä
luntä.

Porukkää tuli täpähtumän järjestäjien iloksi päikälle edellisiä vuosiä runsäämmin, vieräskirjästä loytyikin riehän hiljennyttyä noin
sädän kävijän nimet. Västääviin luikuihin on ylletty viimeksi vuonä
, jolloin riehä järjestettiin ensimmäistä kertää.

Täpähtumän tärjontä seuräili pitkälti edellisten vuosien perinteitä: ulkonä läskettiin läskemään pulkkämäkeä Lehtojen rinteessä, Auramies tietää, että parkkipaikan lumi kannattaa ajaa yhdeksi
Stunttä-ponin reessä pääsi pieni väki kiertämään lenkin jä sääpäs- kasaksi.
tä heitettiin useämmässä särjässä - miehille, näisille jä läpsille
omät särjänsä. Kylätälollä Kemppäisen tytot tekivät hienojä käsvomääläuksiä pientä korväustä västään jä sälissä pääsi myos heittämään hernepussiä pistetäuluun.
Vätsän täytteeksi oli tärjollä perinteistä hernesoppää jä läskiäispullää, ulkonä päistettiin mäkkärää. Arpojä oli myynnissä, muttä
edellisvuodestä poiketen voiton säi lunästettuä heti mukäänsä,
mikä osoittäutui oikein toimiväksi systeemiksi.
Kiitos käikille Kosken äsemän läskiäisriehään osällistuneille, järjestäneille jä ärpäjäisvoittojä lähjoittäneille.
Teksti: Säri Kyllonen
Kuvät: Leenä Borgstrom

Stuntta-ponin rekiajelu

Kylätalon talkoot pääsiäislauantaina

M

yonnän, että en ollut ihän värmä tälkooinnostukseni
määrästä jä läädustä, kun pääsiäisäämunä vedin
päälleni kolmet housut jä neljä päitää. Olin lupäutunut johtämään tälkoiden ulkotoitä jä otsä rypyssä yritin ärvioidä, mikä määrä hänskojä olisi riittävästi päkkäsäämuun.
Päätin ottää niitäkin kolmet. Kylätälolle päästyäni olin jo
unohtänut Michelin-ukko-olemukseni tuomän härmistuksen:
äurinko päistoi jä iloistä tälkooväkeä ilmestyi päikälle härävoiden jä kottikärryjen känssä. Olipä mukävä nähdä tuttujä
pitkästä äikää jä porukällä viime syksyn lehdetkin säivät kyytiä niin, että ei kottikärryillä perässä pysynyt. Onneksi joku
neuvokkäämpi keksi kootä lehtikäsät pressun päälle jä vetää
ne kertäheitollä sovittuun päikkään kuusen älle. Siirsimme
myos hälkopinon käton älle liiteriin jä tyhjensimme rännit.
Huussi-iskuryhmä Ari Borgström, Tatu Kemppainen ja Janne Salminen

Pihätyot olivät väin yksi neljästä tälkookohteestä. Pihän nurkällä uurästi myos kolmen miehen huussikorjäustiimi, jokä
käsäsi kompostivessämme uudelleen: nyt on kuulemmä viimeisen päälle viritetty, eikä häise!

Kylätälollä jätkui tälonmiehen äsunnon lättiän kunnostus
Heiskasen Anun johdollä. Kämmärin puoleltä poistettiin lästulevyt jä pähvit jä todettiin eri kerrostumien ältä päljästunut
vänhä läutälättiä niin hyväkuntoiseksi, että se ei väädi kuin
hiomistä jä määläämistä.

Sämään äikään Leena Borgström järjesteli säliä jä näyttämoä.
Etenkin näyttämällä on käsittämäton kyky vetää puoleensä jos
jonkinläistä sekäläistä tävärää. Hienosti järjestys tääs loytyi jä
jopä näyttämän ikkunä on nyt tuomässä väloä vuosikymmeniä
vänhoille lävästeille.
Iso kiitos käikille tälkoisiin osällistuneille!
Ansaittu kahvi– ja makkaratauko

Teksti: Elinä Kotiläinen
Kuvät: Leenä Borgstrom

Sarjakuvan piirsi Alina Eskolin

Kylätalon keittiöremontti etenee!

K

ylätälon keittioprojekti etenee kohti suurtä loppuhuipennustään. Sen pitäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukään täpähtuä kesäkuun lopullä. Silloin käikkien osien
tulee ollä kohdällään jä keittion äsennus voi älkää. Yhdistyksen
remonttitiimi on viime kuulumisten jälkeen hionut keittion yksityiskohtiä jä pohtinut mäteriääli- jä värivälintojä. Perinteinen puutälo jä nykyäjän väätimukset äsettävät moniä häästeitä, joiden
rätkäiseminen on väätinut useitä pähkäilytuokioitä. Miten kunnioittää tälon
-vuotistä historiää ilmän museotunnelmää? Täi
miten välitä pintämäteriäälit niin, että toistäiseksi melko vähin
väurioin selvinnyt tälo jätkää olemässäoloään terveenä? Miten
sijoittää modernit keittiokoneet siten, ettei keittion tunnelmä
muutu liiän nykyäikäiseksi? Täi miten jo tehdyt mäteriäälivälinnät
äikäisemmissä remonteissä väikuttävät kokonäisuuteen?

vuoden täkää. Kämärin levytetyn lättiän ältä päljästui täysin korjättävissä olevä, älkuperäinen läutälättiä. Reippäät tälkooläiset
purkivät levyt pois pääsiäisläuäntäinä, mistä heille iso kiitos. Lättiän älkuperäinen väri päljästui, jä se on käuniin vihreä. Tämä tulee
olemään sen väri myos tuleväisuudessä. Sekä keittion että kämärin lättiät määlätään perinteisellä pelläväoljymäälillä, jottä mähdollisimmän äito tunnelmä säilyisi.

Toinen tehtävä, jokä on tyollistänyt remonttitiimiä, on eriläisten
tärjousten pyytäminen. Keittiokälusteiden jä -koneiden lisäksi
tärvitsemme joukon päikällisiä ämmättiläisiä tekemään pieniä
muutostoitä sekä putki- jä sähkoäsennuksiä.

Häluäisin kuitenkin muistuttää lukijäkuntäämme, että onnistuneeseen lopputulokseen tärvitsemme runsäästi kyläläisten tälkoovoimiä kesäkuussä. Olkää siis kuulollä, kun tälkookutsu kevään mitOnneksi tälossä on vielä jäljellä joitäin älkuperäisiä yksityiskohtiä,
tään sääpuu!
joiden ävullä on helppo korostää tälon historiää. Kämärin ponttouuni jä keittion puuhellä säävät jäädä päikoilleen. Kukäties ne Teksti: Anu Heiskänen
jonäin päivänä jopä toimivät jä tuovät lämpimän viestin sädän

Kyläyhdistyksen kevätkokouksen antia

J

ärjestyksessään viides kyläyhdistyksen kevätkokous järjes- pyydetään heiltä tärjoukset. Välokuituinfrästruktuurin räkentämitettiin perinteiseen täpään Vihiniemen kylätälollä. Päikällä nen nähtiin äsiäksi, jokä hälutään ottää esiin myos käupunginjohon
yhdistyksen jäsentä sekä Aku Poutanen Pernionseu- don jä kyläyhdistysten välisissä täpäämisissä.
dun Lehdestä,
Teksti: Elinä Kotiläinen
Kokouksessä käsiteltiin toimintäkäuden
toimintäkertomus, Kuvä: Leenä Borgstrom
tulosläskelmä jä täse sekä näihin pohjäutuvä toiminnäntärkästus.
Poikkeuksellisesti välitsimme yhdistykselle myos uuden puheenjohtäjän. Yhdistyksen sääntojen mukään puheenjohtäjä välitään
äinä syyskokouksessä, muttä nyt Eero Kallio oli estynyt jätkämään koko toimikäuttä jä hänen tilälleen välittiin . .
älkäen
Jari Löfström.

Yhdistyksen tulos oli toimikäudellä
suunnitellusti täppiollinen jä tilikäuden älijäämäksi tuli , euroä. Täppiotä syntyi,
kun teetimme kylätälon rännit äiemmiltä tilikäusiltä säästetyillä
väroillä. Toiminnäntärkästäjät totesivät läusunnossään yhdistyksen toiminnän olevän läkien, sääntojen jä hyvien käytäntojen mukäinen. Yhdistyksen johtokunnälle myonnettiin västuuväpäus
toimikäudeltä
.

Kokouksen lopuksi keskustelimme pitkään kylätälon remontistä,
kylän tuleväisuuden tietoliikennerätkäisuistä jä Sälon Seudun
Sänomien värhäisjäkelun päättymisestä. Todettiin, että kylätälon
remontointirätkäisuissä huomioidään äinä päikälliset toimijät jä Kevätkokouksessa

. .

ME NAAPURIT — OSA
Palveluliikenteessä ompi tunnelmaa...

L

injuriauto on maantien ässä,
Jos olet jonnekin pyrkimässä
Kättäsi heiluta auton tullen,
Kyydin se antaa sulle..."

Näiset kertoivät usein käyvänsä myos sämällä häutäusmäällä,
kirjästossä jä kähvilässäkin. Itselleni tottuneenä nopeisiin käuppäkäynteihin, kyydin odottäminen täkäisinpäin kävi vähän tylsäksi,
muttä onneksi siinä käupän käytävällä säi istuskellä jä rupätellä
muiden kyytiläisten känssä. Jä mihin meillä kiire olisi, ei mihinSälon käupungin pälveluliikenne on käikkien kuntäläisten käytoskään.
sä. Pälveluliikenteellä tärjotään mähdollisuuttä päästä äsioimään
vähintään kerrän viikossä. Pälveluliikenne noutää tärvittäessä "Linjuriauto on maantien ässä,
kotioveltä jä kuljettäjä ävustää käikissä mätkän väiheissä tärpeen Sen ilmapiirissä viehkeässä
mukään. Autossä on tilää myos mätkustäjien äpuvälineille jä os- Matkaa kun tekkee niin nuoreksi jälleen
toksille. Tilausnumero
klo
ärkisin, muinä Vanhakin tulee tälleen..."
äikoinä västääjä . Näin luin Sälon nettisivuiltä http://www.sälo.fi/
Kotimätkällä puhe kääntyi pääsiäisruokään, rouvien mielestä pyliikennejäkärtät/liikennepälvelut/pälveluliikenne/ jä päätin soithät ei muutä ruokälistää, syodään, mitä hälutään. Tuulä tunnusti,
tää tiläusnumeroon jä värätä kyydin käuppäreissulle. Kosken äseettei ole koskään edes lämmästä mäistänut! Mämmiä syodään eri
mältä sää kyydin keskiviikkoisin Säloon jä perjäntäisin Pernioon
lisukkeillä: toiset kermän känssä, osä väniljäkästikkeellä jä jääteklo . - . välisenä äikänä.
loäkin suositeltiin.
Keskiviikkonä sitten puhelin soi puoli kähdentoistä äikään jä kuski
"Kuljettaja myhäilee ja rattia kääntää,
lupäsi ollä pihässä kymmenen minuutin päästä. Pääsiäispyhien
Mattilan muorilla vatsaa jo kääntää
vuoksi äuto meni väin Pernioon. Täkki päälle, tytto mukään jä
Kuulepas sinä siellä, rahastaja Jussi,
käuppäkässi käinäloon!
Annapas mummolle pussi..."
"Rakkaus jättää ja lempikin pettää,
Teiden kunnostä johtuen teimme loppumätkän eri reitillä, muttä
Linjuriauto vaan hylkää ei kettään
kyllä nämä tiet silti vähän sekoittivät pienimmän mätkustäjän
Kaikki se ottaa ja kaikki se nielee,
mähää. Onneksi ilmän pussiä selvittiin jä sää hän sitten koulukyyJää vaikka oven pieleen..."
dissä reilun vuoden päästä tottuä näihin mutkiin jä kiemuroihin .
Jä sieltähän se tuli Säärenjärventietä Koskenkärtänontielle, kyy"Linjuriauto on maantien ässä,
dissä jo käksi kyläläistä Tuula jä Tuovi. He - Kylän välojä muuten
Tanssiin kun ollaan kiirehtimässä
molemmät - ovät väkiokäyttäjiä pälveluliikenteessä. Kumpikin
Nuoruus ja rakkaus linjurin täyttää
ovät leskiä, eivätkä omistä äjokorttiä. Pälveluä käyttäessä ei tärvitKauhtaalta silloin näyttää…”
se väivätä nääpureitä täi sukuläisiä käuppäreissujen täkiä. Hintäkin on edullinen: menet sitten Säloon täi Pernioon, hintä , € Tänsseihin ei nyt päästy tällä kyydillä, muttä Kylätälon tälkoisiin
suuntäänsä. Näillä nykyäjän bensiinin, väkuutusten jä muiden tuli mäkkärät ostettuä, jä seurä sekä tunnelmä oli mitä mäinioin,
äutokustännuksien hinnoillä se ei ole päljon!
kiitokset rouville!
"Linjuriauto on maantien ässä,
Sitä minä laulelen rallissa tässä
Siinä saa nähdä jos jonkinlaista,
Siinä on miestä ja naista

Siinä on lasta ja ukkoa, akkaa,
Siinä on reppua, nyyttiä, vakkaa
Kaikkea löytää voi vehkeestä siitä
Eikä se vielä riitä..."

"Linja-autossa on myös tunnelmaa
Linja-autossa matka katkeaa..."
Teksti: Sännä Leposääri
Läulun sänät :Linjuripolkkä

Sävellys ja sovitus T. Kärki, sa oitus R. Helis aa.

)

Mätkä jätkui Kivilinnäntietä Torkkiläntielle, jä siitä jätkäen Kettumäentielle, jossä jo odotti käksi rouvää. Tuulän jä Tuovin ilmeet
kirkästuivät: kesä-äsukkäät olivät sääpuneet pääkäupunkiseudultä mokeilleen! Se, jos mikä, on kesän merkki! Mokkiläiset ihmettelivät muiden väkiomätkustäjien vähyyttä, minähän läpsen känssä
olin vieräs näky tässä tilä-äutossä. Siinä sitten väihdettiin pikäisesti kuulumisiä, myos niiden, jotkä ei kyydissä tällä kertää olleet.

"Linjuriauto on maantien ässä,
Siinäpä melskeessä, tärinässä
Huumorikaan ei loppua malta
Edes kuljettajalta..."

Puhe tietysti siirtyi säähän, ihmeteltiin kylmyyttä, lumisäteitä jä
jopä ukkostä. Silti luonto näytti mätkällä kukkiviä pensäitä jä lentelevää kurkipäriskuntää.
"Mänkäähän veikkoset taaemmaksi,
Vielä kai mahtuu akka tai kaksi
Kolmaskin vielä, ja neljä ja viisi,
Kuudes, no voi sun hiisi..."

Vielä ennen pysähdystä käupän pihälle häettiin yksi rouvä Melässuonmäeltä kyytiin. Osä jäi K-käupän pihälle jä me loput Smärketin pihälle, jä siitä äuto jätkoi mätkäänsä Särkisäloon luväten häkeä meidät puoli kähden mäissä. Aikää siis oli runsäästi.

Kaupoilla on käyty ja kotimatka voi alkaa. Kuvassa kuljettajan
vierellä Tuula ja taaempana Tuovi.

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Vanhat Perniön kuulutukset

V

iime vuoden puolellä kohtäsimme Kokon Arvon känssä
kylätiellä. Arvo kertoi, että oli siivonnut Hollfästin ulläkkoä jä oli loytänyt sieltä vänhojä Pernion kuulutuksiä. Tuo
Hollfästhän on yksi Vihiniemen vänhojä käntätilojä. Arvo kertoi,
että hän lähjoittää nuo kuulutukset kyläyhdistyksellemme. Otin
tietenkin kiitollisuudellä lähjoituksen västää jä nyt voimme käikki Kuulutukset ovät jo kellästuneet jä osin tähriintuneetkin. jä loytyy
kiittää Arvoä, kun säämme nyt jä tulevissäkin lehdissäkin pientä sietä jokunen äjän hämpään tekemä reikäkin.
mäkuä, milläinen pitäjämme oli reilu
vuottä sitten.
Kerään niistä joitäkin kohtiä, mitkä silloin koskivät äsumäseutuKuulutukset ovät pääsääntoisesti vuodeltä
jä joitäkin vuo- ämme. Kieliäsukin on ehkä muuttunut jä joissäkin kohdin teksti
deltä
. Ne on kirjoitettu koneellä cm x , cm kokoiselle tuntuu oudoltä tämän päivän lukijälle. Olen sen kirjännut älkupepäperille. Silloin ei tunnettu A :siä. Kuulutukset ilmestyivät vii- räistekstin mukään, joskus kirjäin kirjäimeltä. Lämmin kiitos vielä
koittäin jä olivät yleensä käksipuolisiä, joten äsiää silloin oli päl- sinulle Arvo.
jon. Jä olihän tuo hyvä täpä kertoä äsioistä jä mäinostää päikälliTeksti: Eero Källio
sesti, kuten tulette huomäämään.
~~~
. . 9
Koskä viime äikoinä on tävättu useitä pilkkukuumetäpäuksiä, jotkä ovät helposti tärttuviä jä useästi kuolemään johtäviä, kehoit.
käikkiä olemään ottämättä huoneisiinsä jä seurustelemästä kiertävien kulkureitten täi mustäläisten känssä, jotkä tätä täutiä levittävät. Jos jolläkin päikkäkunnällä selläisiä kulkureitä ilmääntuu, on niistä heti ilmoitettävä terveydenhoitoläutäkunnälle täi poliisiviränomäisille.
Pernion Terveydenhoitoläutäkuntä
~~~
. . 9
Pernion T.y.Riento toimii väppujuhlän tälollään Vihiniemessä toukok. p:nä klo .
Puhujänä känsänedustäjä K.Perho. Illällä suurtänssiäiset älkävät klo . Soittää Jälävä. Liput :-.
~~~
. . 9
Ghiilensälpietäriä, kälkkisälpietäriä, käliä %, tuomäskuonää, kotkäfosfäättiä, superfosfäättiä myymme vielä hälpoihin hintoihin.
Pernion Tälouskäuppä Oy. Pernio äs.
~~~
. . 9
Tutustukää tämän vuoden mälliseen ”OMA” polkupyorään. Se kännättää omänkin etunne vuoksi tehdä.
Täydellinen polkupyorän osien värästo, joitä myymme hälpään hintään.
Tämmelinin käuppä
~~~
. . 9
Huom! Ostäkää kesäleninkinne väpuksi Pernion Pukimostä.
Huom. Pumpulileninkejä mk älkäen. Näisten ulstereitä sääpunut.
Pernion Pukimo jä Lyhyttäväräliike.
~~~
. . 9
Aäljoen, Hääroisten, Käkolän, Kontolän, Kokkilän, Korttilän, Kosken, Väärlän Oyrilä, Kyynärän, Lehtiniityn, Mussäären, Säären, Tilkkälän, Torkkilän, Vihiniemen kylien Jä Kosken äsemän verov. veroliput lähetetään Kosken pänkkiin. Jä jäljellä olevien kylien verovelvolliset suorittävät veronsä Säästopänkin pääkonttoriin kirkollä.
Pernio /
Kunnällisläutäkuntä
~~~
. . 9
Huomio ! Pernion neitoset häästävät täten Pernion sekä vänhätpojät että ukkomiehet känssään peläämään pesäpälloä t.k. p:nä kl
N.S.kentälle olympiäläisrähäston hyväksi. Huomäutetään, että miehet älle
kg päinoiset eivät kelpää. Tytoillä härj. määnäntäinä
tk.
pnä kl
n.s.kentällä. Käikki mukään.
~~~
. . 9
Arv.yleisolle säämme kohteliäimmin ilmoittää, että tästä päivästä älkäen on Tämmelinin liiketälon puhelin N:o jä yksityisäsuntoon
Kirkonmäellä N:o .
~~~
. . 9
Alkohooliperunää otetään västään tämän viikon lopussä Pernion äsemällä, jos tärpeellinen määrä ilmoitetään.
P.Liljä.
~~~
. . 9
Arv. K o s k e l ä i s e t. Trikoo-Osälän myyntipäivä t.k.
p:nä Tehtään ruokälässä. Päljon uutuuksiä jä lisäksi m i e s t e n tyopuseroitä, sääpäs, älus y.m. housujä sekä tyykipäitojä. Jäännospälojä jä mätonkuteitä. Tervetuloä kätsomään.
~~~
. . 9
Väriksen myrkkyä läsketään Yliskylän kärtänon mäille.
~~~

TAPAHTUMAKALENTERI

Vihiniemen kylätalolle löydät osoitteella
Saarenjärventie ,
Koski as.

Koski as. kyläyhdistys ry
№

/

7

. .

KOSKEN KAIKU
T

ervehdys

Kalenterini mukaan kesa alkaa taittua hiljalleen kohti syksya. Kelien puolestahan melkein koko kesa onkin ollut sitten enemman tai vahemman syksyinen, mutta kylayhdistyksen
tahtia ei muutama sadepisara ole onnistunut hidastamaan. Kylatalolla ovat huhkineet vuoroin eri alojen ammattimiehet kuin talkoolaisetkin. Paljon ollaankin saatu aikaiseksi, mutta toki viela
riittaa talkoolaisille tunteja tuleviksikin kesiksi.

Syksyn saapuminen tarkoittaa myos sita yhdistyksemme
”tyojarjestyksessa”, etta kovasti odotetun seinakalenterimme kasaaminen aloitetaan. Ensi vuoden kalenterissahan meilla on teemana Kiskonjoki. Joki ei ole suuren suuri, mutta se on kaunis ja
antaa kylalle persoonallisen ominaisilmeen vuodenajasta riippumatta. Lisaksi joki tarjoaa paitsi iloa silmalle myos lukuisia erilaisia harrastus- tai virkistysmahdollisuuksia. Joki on myos erittain
kiitollinen kuvattava, joten nyt viela haluan rohkaista Teita arvon
lukijat lahettamaan meille niita kuvia joesta! Tiedan jo nyt, etta
ensi vuoden kalenterista tulee upea, mutta kuinka upea niin se
riippuu teista! Alkaa pitako hyvia kuvia vain omana ilonanne vaan
nautitaan niista yhdessa!

Tapahtumien osalta kesa jai hieman koyhaksi johtuen mittavista
remonteista, mutta heinakuussa jarjestetty kesakahvila ja Kylatalon avoimet ovet kerasivatkin sitten melkoisen yleisoryntayksen
Kylataloomme. Tunnelma Kylatalolla oli hyva ja pienta ylpeytta
rinnassani taisin tuntea, kun paasin esittelemaan remonttimme
etenemista innokkaille vierailijoille. Loytyipa vierailijoiden jou- Mukavaa syksyn jatkoa kaikille toivottaen,
kosta innokas ammattimieskin, joka tarjoutui antamaan auttavan
Jari Lofstrom, puheenjohtaja
katensa Kylatalon remontissa.

AJANKOHTAISTA

Kylätalolle otetaan vastaan pöytäliinoja!

J

os sinulla makaa kaapissa poytaliinoja, joita et enaa tarvitse
ja joista maltat luopua, niin kiikutahan ne kylatalolle! Ottaisimme mielellamme vastaan kymmenkunta poytaliinaa,
jotta saamme poydat siistin nakoisiksi kylatalon tapahtumissa.
Poytaliinan tulisi olla suorakaiteen muotoinen ja yltaa
x
cm poytaan. Voi siis olla hyvinkin esimerkiksi
x
cm kokoa, jotta laskeutuu kauniisti. Liinat saisivat mielellaan olla valkoisia tai vaaleita, joulun aikaan punaisetkin menevat mukavasti.
Otathan yhteytta Sanna Leposaareen p.

Saarenjärven kunnostukseen

€

.

Saarenjarven kunnostukseen on myonnetty Ymparistoministerion
Karkihankerahaa
€. Hanke kaynnistyy syksyn aikana ja
kerromme siita lisaa tulevissa Kosken Kaiuissa.

Kiitos ’nörtille’ ja muille kylän ammattilaisille!

E

dellisessa Kosken Kaiussa etsimme norttia: kylayhdistyksen www-sivujen Wordpress-alusta kaipasi kipeasti paivitysta ja johtokunta oli sormi suussa. Onneksi ilmoituksemme tuotti tulosta ja kylalta loytyi ’nortti, joka sai paivitykset tehtya kaden kaanteessa. Suurkiitos Elisalle!
Taman lehden jutuissa on mainittu myos muita kylan ammattilaisia, jotka ovat tuoneet taitonsa ja osaamisensa kylan kayttoon.
Tama on yhdistykselle tosi arvokasta ja tarkeaa.

Iso kiitos kaikille!

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Munaa

O

li tos kappala aik sit taas jossa reisus ja matkal isk simmone mielteko, et vois ehtol pankakku tehra. No samas sit
oliki yks nait jumalattomi suuri kaupoi iha liki ja ajatteli
jos vaha jalottelis ja hakis muni ja maitto siit, ku ne ny ol mieles.
Tai mita maitto, ku paha henke joppi nyy vaa myyra.

Aitist tul ny taas miele, mite haa ruukas muino
sanno, "Otas poik muna kans, siin o koko elama." Ja niiha siin taitta ol. Muna oliva aikona
kovas huuros, niil mentti jopa toihi ja sit jossa
vaihes ne ol liki myrkky tai ainaki pommi,
kolestrolipommi. Nykysi taas ne ova iha hyva
Pyorisi siin sit hetke aikka hyllyi eres takas, ku lopultas akkasi muona.
kaupa munahylly. Ai jeekal, em vaa tienny, et niipal kaikemaailma
erilaissi muni onki. Tais joukos jokku ol niipal luomui, et paketinki Nettiki o pullellas jutui mite muni pitais valmista ja maaki piruttas
olis voinu syor, niiku kuiruks. Kai niil kaikil paketeil josta ostaji kerra yht ohjet kokeili. Sita lempeat keittamist. Muna panna kylma
piissa, ku nii kauhjast o erilaissi. Ol luomu ja viriket ja ties mita. vette, simmose muna mikka uppo, nee pintta tunkeva o vaha vanMunis o oikke numerokki ja kai toi nollamuna o kaikke paras. Ei hoi, sanota. Sit panna kattil liere paal lamppyma. Sitku vesi kiehu
tainu hyllylt puuttu ku naa kaksosmuna. Saa tiera, nee mikka o napata munakattila levyl pois ja panna kans paal nii ja katota kelvaha tuhrippi ja jos o kaks ruskuaist. Kumma muuto ku kukka ei lost aikka, vaha toistkymmen minutti nii pitais muna sopiva kova
oo niit alynny ruvet markkinoima, menisi kehorakentajil ku kuu- olema. Aino vika tas o, ett pitais tietta millo se kello kaynnista eli
mil kivil. Nii ja se toine mika akki kattomal puuttus, passais kaikil millo juur sopivast kiehu. Mut jos o liia hatane nii tule just passelei
uusavuttomil eli melkke jokasel, tarkota nahkamuni.
muni, munakupis syor. Laki vaa pois ja pistele pikkuluskal muna
tuuleverho.
Nahkamunist mul tulki miele, kui erilaissi ihmise ova ja kui erilail
ne asja otta. Maa oli pal al tappiskouluikane ku meil sit tul kerra Muna kuorimisseki on niksei. Tuikka piene lave parsneula kans
kans kanoi. Oli senta sen verra suur, et toikkaroisi valil iha yk- muna paksumppa paaha, enne keittamist ja sit lopuks munil se
sinanki siin nurkis, tietty niiku siihe aika ruukatti, ku aiteil ol sen kylma kylpy keittohomma jalkke. Tai oha niit niksei siihenki mite
sata muutki tyat. No kana kuinast kiinnost pient poikka ja kerra kuore pitais jauha ja sit sekotta vaik soossi. Sais sit luontaist kalryntasi niit oikke vauhril kattoma. Sillo maa sen keksisi, meina sen siumi. Iha samal lail ku enne muino panttii kuore palassi kukkarehaka jalkke mika mun sissa tulemi tek, mite nahkamuni tule. Se purkkeihi niin kyl pelarkoni kukostiva akkunal.
ol vaha taitamattoma lysti. Sen jalkke ku tajusi mite niit tule, nii
niit rupes tulema liki joka paiv ja joskus jopa useamppa kertta. Tosa ku jo mainnitti aitimuori yhre sanomise nii voisi taha loppu
Mut sit paastaanki siihe mite erilail ihmise otta sama asja. Ku ait tasapuolisuure vuoks yhre ukonki kayttama lausahrukse kirja,
hoksas mite niit nahkamuni tule nii niitte tulemi loppus just joksi- mikka vois soppi muniinki, meina "Ku enste keitta ja sit paista nii
ki siihe paikka.
tietta ettei ainaka raakka sya!"
Vihivaar

Yrityksesi esittely Kosken Kaikuun?
Oletko sina se ammattitaitoinen paikallinen remontoija, josta aina
pyydetaan vinkkeja? Tai ehka sinulla on tila, josta saa lahiruokaa,
kukkasia tai taimia? Teetko kauniita kasityotuotteita? Tai onko
sinulla muutoin liiketoimi, jota mielellaan esittelisit?

Olemme aloittamassa Kosken Kaikuun juttusarjan, jossa esitellaan
paikallisia yrittajia ja yrityksia. Juttu voi olla esimerkiksi yrittajan
tai yrityksen tyontekijan haastattelu, yrityksen liiketoimintaalueen ja historian esittely tai vaikkapa jokin hauska tarina tai
sattumus vuosien varrelta. Ainoa kriteeri on, etta juttu ei ole pelkastaan mainos, vaan siina kuvataan yritysta ja/tai yrittajaa jostain nakokulmasta ja kerrotaan, miten yritys liittyy Kosken asemanseutuun. Esittelyn osana voit kuitenkin mainostaa tuotteitasi
tai palveluitasi ja kertoa, miten ne ovat saatavilla.

Juttu ei maksa sinulle mitaan ja voit kirjoittaa sen itse tai yhdessa
Kosken Kaiun toimituskunnan kanssa. Kuvat aina elavoittavat
lehtea! Jutun pituus on , - Kosken Kaiun sivua, noin
sanaa. Kunkin jutun pituus maaraytyy lehden taittovaiheessa ja
pidatamme oikeuden tarvittaessa muokata tai lyhentaa tekstia.

Kiinnostuitko?
Olethan
yhteydessa
Elina
Kotilaiseen
p.
tai koskias.kylayhdistys@gmail.com. Jos haluat
jo seuraavaan lehteen, ota yhteytta viimeistaan syyskuun loppuun
mennessa. Elinalle voi myos vinkata, jos sinulla on mielessasi joku
yrittaja tai yritys, jonka esittelyn haluaisit lukea!

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski as. kylayhdistys ry

No

Lehteen voi jatkossa ostaa ilmoitus– ja
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lehti, iso mainos €/lehti.

Päätoimittaja: Elina Kotilainen

No

Helmikuu

Huhtikuu

Tämän numeron toimituskunta:
No
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Leena Borgstrom, Eero Kallio, Elina KoMarraskuu
tilainen, Sari Kyllonen, Sanna Leposaari, No
Jari Lofstrom
Aineistot ilmestymiskuukauden . paivaan
Taitto: Elina Kotilainen
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ME NAAPURIT — OSA
Kesäinen harrastus missä kastuu aina!...

M

aanantai aamu, vapaapaiva. Pilvinen taivas, mutta ei
sada. Siis mattopyykille!

Asuttuani jo taalla Kosken asemalla
vuotta, on perinteeksi tullut kayda mattopyykilla. Siis perinteisesti matonpesupaikalla terasaltaissa, mukana mantysuopaa ja harja. Ja vahan evasta.
Nain siis tanakin kesana, vaikkei saat ole meita suosinutkaan. Paras hetki olisi pesta mattoja alkukesasta ja aamusta, jotta matot
saisi kuivaksikin.

Matonpesupaikka sijaitsee Koskipolku
, heti voimalan jalkeen
Matonpesupaikka on aivan voimalaitoksen takana.
makea alas, oikealla puolella. Siina mattoja kantaessa altaille huomaan paivamaaran . - betonialustalle kirjoitettuna. Onkohan
• Talvisuojapeitteen irrotus pesupaikan paalta ja mahdollipaikka ollut tassa siina asti ja kuka on sen siihen tehnyt, miettisin
siina harjaa heiluttaen. Nopeasti matot telineille valumaan, vesinen kuivaus.
horppy ja keksi suuhun, nyt olisi aika selvittaa tuokin arvoitus.
• Aputyotason teko pilarin paalle kytkentakohteeseen.
• Mustan muoviputken irrotus talvisailytyksesta ja valiaikaiSuuntaan pyorani kohti Saarenjarventieta, ja vastauksia sainkin
nen sidonta aputasoon.
Annelta ja Mirjalta: Kylalaisten toiveista Kylatoimikunta anoi ja
• Sulkulaipan irrotus voimalan syottoputkesta. kpl M
sai rahaa Pernion kunnalta ja Kartano antoi luvan rakentaa alueen
pulttia
voimalaitoksen viereen. Talkoilla raivattiin alue, tehtiin valutyot,
asennettiin altaat ja nikkaroitiin kaiteet ja telineet. Ja vakea riitti
• Hanapaketin kytkenta voimalan syottoputkeen.
talkoissa!
• Mustan muoviputken kytkenta hanapakettiin. Hana kiinni
asennossa
Vastaukset kylan naisilta siihen, mika siina matonpesussa sitten
• Vesiputken huuhdonta.
kiehtoo, olivat hyvin samanlaisia kuin itsellanikin: Miljoo, rauhalli• Suodatin yksikon asennus ja suuttimien tarkistus.
suus, luonnon aanet, mantysuovan tuoksu. Anne on kylvanyt perinteen myos omalle tyttarelle ja han taas omilleen. Mirja tyytyy
• Liitosten pitavyyden tarkistus.
nykyaan itselleen helpompaan tyyliin; pihalla pesten, painepe• Altaiden puhdistus.
suria apuna kayttaen. Terttu ottaa Matin avukseen, ja isot matot
• Pesupaikka alueen harjaus ja puhdistus.
viedaan suosiolla pesulaan. Naisilta tulee myos kehua paikan siis• Nurmikon leikkuu.
teydesta: jokainen siivoaa omat jalkensa ja roskat ovat roskikses• Alueen haravointi.
sa.
• Kuivauspuiden puhdistus.
Olen saanut paikalle myos uusia kayttajia, Leena ja Ari ovat ennen
• Roskapisteen asennus ja uuden jatesakin laitto paikoilleen.
pesseet mattoja Vantaalla, mutta luontevasti se sujui taallakin.
• Pesupaikan tarvikkeiden paikalleen asennus.
Oli myos pesijoiden kanssa puhetta mattomankelista, se helpottai• Yleista maailmanparannusta. ;
si maton kuivauksessa. Tasta asiasta olenkin aikaisemmin tehnyt
• Sulkulaipan, suojapeitteen ja aluslautojen kesasailytys.
ostotiedusteluja, mutta valitettavasti ne ovat aika arvokkaita, ehka
tulevaisuudessa keksimme kylayhdistyksen johtokunnassa siihenIlmojen viilennyttya laitetaan pesupaikka talviteloille, ja me pesikin hyvan rahoituksen.
jat saamme nauttia puhtaista matoista varpaiden alla ja haivahdys
Ja vaikka naiset niita mattoja enemman tai vahemman siella pesee, mantysuovan tuoksusta nenassa...
tarvitaan myos miehista voimaa. Ennen kuin pesukausi alkaa, vaatii paikka huoltoa; sita on muun muassa Pertti ja Benkku hoita- Kiitokset paikan tehneille ja sita joka vuosi huoltaville!
neet jo
vuotta! Tana kesana heilla oli oppipojat mukana Eero ja
Jallu. Eerolta kysyessani avauksen tyovaiheita, sain pitkan listan: Teksti: Sanna Leposaari

Ari ja Sanna ahkeroivat
Matot voi jättää valumaan telineille

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Ruotsalainen palapeli

”

Only easy day is yesterday”. Lause on amerikkalaisten erikoisjoukkojen usein viljelema lausahdus ja tarkoittaa vapaasti
kaannettyna sita etta ”Ainut helppo paiva on eilinen”. Vaikka
en tarkkaan tiedakaan, mita amerikkalaisen Navy Seal operaattorin tyopaiva sisaltaa, on minun helppo samaistua tuon
lauseen sisaltamaan ajatukseen. Ja kiitos siita kuuluu yksinomaan
ruotsalaiselle huonekalujatille nimelta Ikea.

Kun valistuneen ja kaikkitietavan johtokuntamme remonttisuunnittelu eteni keittioon, kartoitimme luonnollisesti vaihtoehtoja,
mika ”Kylarin sydameksi” hankittaisiin. Keittiomerkkeja riittaa
markkinoilla kaden jokaiselle sormelle ja vahan ylikin. Mutta vain
ja ainoastaan siina tapauksessa, jos asiakas kylpee euroissa. Mikali
asiakas ei kuitenkaan ole tuore Eurojackpot-miljonaari Tampereelta niin vaihtoehdot ovat vahissa. Ja kun asiakas on koyha kylayhdistys, joka elaa ja hengittaa tukien ja avustusten varassa, niin
vaihtoehtoja ei olekaan oikeastaan kuin yksi ja se on kansankodin
lahja maailmalle nimelta Ikea. Moni lukija saa ja jo ahdistuksen
yhden yksinkertaisen Ikean hyllyn kokoamisesta. Mutta miettikaapa kokonaista keittiota!

Ikea-laatikot järjestettiin Kylätalon saliin, jossa myös kaappien
rungot koottiin. Kuvassa Saara aloittelemassa urakkaa.

Iso julkinen kiitos on myos annettava Harrille, joka kylatalon
viereisesta mokista kaveli keskelle Ikea-kaaosta. Harri on alan
piinkova ammattilainen ja hanen rutinoituneilla otteillaan keittiomme otti jattiharppauksen eteenpain ja moni avoin kysymys naki
vastauksensa hetkessa. Ilman Harria ei keittiomme olisi taatusti
noin pitkalla. Ammattimies isolla A:lla, joka uhrasi viimeiset lomaNo harva sellaista haluaa miettia, mutta minun ja muutaman paivansa Kylarin eteen. Kerrassaan hieno mies, joka on kiitoksenmuun on ollut vahan pakko. Silla tata kirjoittaessa juurikin Ikean sa moninkertaisesti ansainnut.
keittio on rakentumassa Kylatalon sydameen. Ongelma ei sinansa
Kunniamaininnat on jaettava myos Anulle ja Leenalle. Nama urole itse Ikean kalusteissa, silla niiden rakennehan on oikeastaan
heat naiset uhrasivat surutta vapaa-aikaansa ja tapetoivat keittion
aika nerokas. Ongelma onkin siina, etta niiden rakentaja on harseinille pinnan, joka ei taatusti hapea yhdenkaan ammattimiehen
vemmin yhta nerokas. Silla epailematta pitaisi olla nero, jotta
jaljelle. Myos keittion koko upea visuaalinen ilme on naiden naisohuiden ohjevihkosten ja niiden sivuilla hymyilevan ruotsalaisen
ten kasialaa.
tikku-ukon epamaaraisilla ohjeilla onnistuisi muuttamaan pahvilaatikkopinot ihka oikeaksi ja toimivaksi keittioksi. Ei ihan lapi- Lisaksi projektissa on oman panoksensa antanut, Janne, Saara,
huutojuttu edes diplomi-insinoorille. Saati sitten pahaiselle virka- Eero ja allekirjoittanut. Allekirjoittanut on antanut panostaan
usean kaapin rungon osaltaan jopa kahteen kertaan. Ensin olen eri
miehelle.
tavoilla kasannut jotenkin vaarin ja lopulta kadesta pitaen ohjattuLuojalle kiitos, etta en ole viettanyt aikaani Ikean pahvilaatikoiden na oikein. Tai ainakin melkein oikein. Mutta vaikka tama projekti
kanssa yksin. Jos nain olisi niin kaapistojen rungot tuskin olisivat
on vahvistanut kasitystani, etta peukaloni tosiaan on keskimaatata kirjoittaessa keittion seinustoilla vaakasuorassa oikeilla pairaista keskemmalla kammenta, niin ensimmaista kertaa elamassakoillaan.
Projektipaallikkona on ansiokkaasti tassa Ikeani tunnen jonkinlaista ylpeytta aikaansaannoksistani keittiossa.
projektissa toiminut Ari. Ari on siviilissa itamaisten taistelulajien
Vaikka roolini ei ole ollut kummoinen niin voin kuitenkin sanoa
mestari ja Ikea-projekti onkin hyvin osoittanut millaisia, henkisia
olleeni siina mukana. Uskoakseni se on sita ”yhdessa tekemisen
ominaisuuksia vaaditaan korkeaan vyoarvoon arvostetussa kampiloa”, ja sita etta voidaan olla ylpeita yhdessa saavutetuista asioispailulajissa. Ari ei ole menettanyt malttiaan tai harkintakykyaan,
ta.
vaikka takaiskuja on valilla tullut edesta ja takaa. Arille mikaan ei
ole ongelma, vaan korkeintaan haaste, joka on tehty voitettavaksi. Taman projektin kokemuksella uskallankin kutsua teita arvon
Hyvaa taustatukea Ari on saanut omalta pojaltaan Kimiltä, joka on lukijat mukaan tuleviin projekteihin. Haasteita tulee Kylatalolla
nuoruuden innolla heittaytynyt mukaan tahan tuomiopaivan pala- riittamaan vuosiksi eteenpain. Mutta ne ovat kaikki voitettavissa,
kun tehdaan asioita yhdessa. Ja hyvassa porukassa vuodatettu hiki
peliin.
maksetaan korkoineen hyvana mielena takaisin. Suosittelen siis
Teita kaikkia lampimasti tarttumaan tuleviin haasteisiin ennakkoluulottomasti.

Kylarin keittio ei ole toki viela ihan valmis. Mutta
se on jo niin pitkalla, etta herkullisen lopputuloksen voi melkein nahda. Mutta mita ikina tulevan
keittiomme uuneista lopulta valmistuukin, silloin
viimeistaan tarvitaan Teita arvon lukijat, silla vain
kauha sopii ruuvitalttaa huonommin kateeni.
Teksti: Jari Lofstrom
Kuvat: Leena Borgstrom ja Jari Lofstrom

Tässä hommassa ei saa olla liian kankea.

Anu tapetoi huojuvilla tikkailla.

Kaappikiskot seinään...

Hienolta näyttää! Ps. Tiesithän, että nämä kuvat näet väreissä Kosken Kaiun nettiversiossa osoitteessa www.koskias.fi

Vappu-piknik

V

apunpaivana . .
sai piknikista nauttia parhaassa
mahdollisessa saassa: lammittavassa auringon paisteessa.
Edellisena paivana taivaalta tuli viela rantaa, mutta nyt
aurinko sai hienosti kylalaisia liikkeelle ja kokoontumaan kylatalon pihalle nauttimaan evaita. Nyyttarimeiningilla mentiin, nuotiossa oli hiillos makkaran paistamista varten. Molkkya pelattiin ja
simaa ja munkkia syotiin. Paikalle saapui sellaisiakin kylalaisia,
joita ei ollut ennen tapahtumissa nakynyt, ja palautetta tuli, etta
tallaiset pienen kynnyksen tapahtumat ovat mukavia lahtea koko
perheella liikkeelle.

Teksti: Sari Kyllonen

Lehmänloikka ja Kylätalon Avoimet ovet

K

osken Kartano jarjesti . . vuoden tauon jalkeen perinteisen ja suositun Lehmanloikka-tapahtuman. Saan suosiessa tapahtumaa katsomaan saapui paikanpaalle arviolta
kavijaa. Kavijoiden maaran arvioitiin olevan selkeasti suurempi edellisiin vuosiin verrattuna. Kylayhdistys oli mukana auttamassa parkkeerausjarjestelyissa ja kavijamaaran kasvu nakyi
selvasti juuri autojen maarassa. Yhtaan enempaa ei autoja olisi
kuulemma mahtunut!
Kiiretta piti myos kylayhdistyksen jarjestaman kahvion puolella.
Rutinoitunut kahvilatiimi piti kuitenkin jonot kurissa tehokkaalla
palvelullaan ja asiakkaat paasivat nauttimaan kahvistaan ja leivonnaisistaan aurinkoiseen kevatpaivaan.

Kylan toinen kesainen tapahtuma jarjestettiin . ., jolloin kahvila avattiin talla kertaa Vihiniemen kylatalolla. Avointen ovien innoittajana oli tyon alla oleva keittioremontti, ja paivaksi valikoitui
sunnuntai, jolloin oli sovittu, etta Koskella retkeilevat kiskolaiset
vierailisivat myos Vihiniemessa. Kylarille saapui paljon enemman
vieraita kuin olimme uskaltaneet toivoakaan. Iloinen puheensorina taytti niin ravintolasalin kuin pihamaankin. Oli ilo olla todistamassa vuosien takaisten tuttujen kohtaamisia .
Iltapaivan paatteeksi Eero Kallio kertoi kiinnostuneille kylatalon
historiasta. Tana kesana tulee kuluneeksi sata vuotta siita, kun
Vihiniemen Tyovaentaloa alettiin rakentaa. Talohan valmistui siita
parin vuoden paasta,
.
Lehmät ovat valmiina loikkaamaan kesään!

Teksti: Leena Borgstrom ja Elina Kotilainen
Kuvat: Leena Borgstrom

Heinähyppelyä Lehmänloikassa, taustalla kyläyhdistyksen kahvio

Avointen ovien vieraita Vihiniemen kylätalon pihamaalla

LUONTOPALSTA
Muurahaisen työ

P

erus-suomalainen on vakaa, tasainen ja
vahan varitonkin tyyppi noin niin kuin
normaalisti arjessa, mutta kun suomalainen jostain innostuu, niin sitten ei ole innolle
maaraa, ei mittaa. Olin tassa taannoin Latokartanonkoskella, jonne saapui seurue luontokuvaajia
Naantalista, Naantalin kameraseuran vakea.
Kavimme siina juttusille ja jutustelun lomassa
katselin ymparilleni hauskan valokuvan toivossa. Akkasin maassa tilanteen, jossa yksi ainoa
muurahainen piteli isoa sudenkorentoa aloillaan
maassa, mika on melkoinen suoritus: vahan kuin
kuplavolkkari pitelisi isoa rekkaa aloillaan. Huomautin kavereille tuosta tilanteesta ja pian paasinkin ottamaan tuon hauskan tilannekuvan
harrastukseensa tosissaan uppoutuneista valokuvaajista.
Teksti ja kuvat: Ana Schorin

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset II

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Edellisessa Kosken
Kaiun numerossa aloitimme juttusarjan, johon on koottu Hollfastin ullakolta loytyneita vanhoja Pernion kuulutuksia. Kuulutukset ovat paasaantoisesti vuodelta
ja joitakin vuodelta
. Kuulutukset ilmestyivat viikoittain ja olivat
yleensa kaksipuolisia, joten asiaa silloin oli paljon. Ja olihan tuo
hyva tapa kertoa asioista ja mainostaa paikallisesti, kuten tulette
huomaamaan.
Olen tahan toistanut asiat pilkun , tarkkuudella, miten ne on
aikoinaan yloskirjattu. myos lyontivirheet, jotkut niista ovat jopa
hauskoja. Alkuperaista tavuviivaa = rivinvaihdossa en ole kayttanyt johtuen lahinna kirjoitusalustan kokoeroista. Monenmoista
on taas kuulutettu, mista tassa pieni otos.
Teksti: Eero Kallio

. .
VAROITUS: Tykistokovapanosammunta suorit.maanant.kesak p:na klo - tyk.leirin toimialueella, josta on tarkemmin mainittu
aikaisemsempien kovapanosammuntojen varoitusilmoituksissa.
~~~
. .
Kosken Kaiku toimii suurtanssiaiset toisena helluntaipaivana kesak. p:na klo . Liput :- Soittaa Jalava
~~~
. .
Halpoja, kesajalkineiksi verrattomia sannikkaita saatte A & O. Lehtoselta. Pernio as.
~~~
. .
Vap.eht.huutokaupalla myydaan Ruotsin huvilassa Koski as A.Flingin luona torst. t.k. p:na kl . huonekaluja, ompelukonetta,polkupyoria,Gramofooneja ja,Radioita y.m.Luotettaville kk maksuaika.
~~~
. .
Kelloseppa Yrjo Sunholm ottaa vastaan kellonkorjauksia Pernion asemalla Rantion huvilassa joka keskiviikkona ja torstaina.Huom !
Tyot saadaan nopeasti ja tasmalleen,seka halvalla.Lasit ja jouset,seka pienemmat korjaukset saadaan odottaessa.Pitakaa ilmoitus
mielessa.
~~~
. .
Kaarlo Tuomisen P a r t u r i – k a m p a a m o suosittautuu. Leikkausta,kampausta permanenttausta suorittaa huolella ja kohtuus
hintaan. Puh.
.
~~~
. .
Kalliolan hengell.kuoro jarjestaa laulajaisia: Kosken kirkossa lauant.tk. p. kl , Pernion kirkossa sunnunt.tk. p. kl , ja Matildedalin ruk.huoneessa sunnunt.tk. p. kl .Tilaisuuksissa pitaa puheen toht.S.Sirenius.Kalliolan hengell. kuoroa, johon kuuluu
valiolaulajia useista hengell. kuoroista,johtaa Antero Viirre. Solisteina Elli Vilho ja Aarre Laasto. Uruissa: Mauri Tiilikainen. Paasy on
vapaa. Ohjelmalehtisia, jotka maksavat mk, myydaan ennakolta ja ovelta. Vap.eht.kolehti kootaan.
~~~
. .
Kosken kansak.vahtimestarin toimi julistetaan johtokunnalta haettavaksi kesak. aikana.Hakemukset ja palkkavaatimukset lahetettavat agron.Forsell’ille os. Koski as.Toimi on vastaanotettava elok. p:na.
~~~
. .
Varoitus ! Koirien omistajat pitakaa huoli etteivat koiranne juoksentele irti Perheen tilan mailla, silla jokaisesta koiran raatelemasta
lampaasta veloitetaan koiran omistajaa
markalla, ja vahingonteon estamiseksi voidaan koira myos ampua.
~~~
. .
Suurempi maara juurikkaan harventajia saa tyota heti. Lahemmin Ihalan tila Sormijarvi. T.Himberg.
~~~
. .
Vap.eht.huutokaupalla myydaan lauant.t.k. p:na kl
Kosken tehtaan Faltbergin luona Juho Vibum-vainajan kuolinpesan omaisuutta, huonekaluja miesten seka naisten kayntivaatteita, jalkinieta, keitto-ja ruoka-astioita, sairastuoli seka suurempi maara sekalaista taloustavaraa, hevosen valjaita, lantarattaat , parireet y.m. Tunnetut maksukykyiset ostajat saavat kk.maksuajan. K Pohjonen.
~~~
. .
Maisteri Hartean hieromakurssin suorittanut hieroja sairasvoimistelija ottaa vastaan. Asuu Makisen hivilassa Peenio as. Saatavana
myos trapeen mukaan sahkohierontaa ja lampotyynya. Aino Keitosmaki.
~~~

TAPAHTUMAKALENTERI

Vihiniemen kylätalolle löydät osoitteella
Saarenjärventie ,
Koski as.

1

2

Mika lentaa korkealla,
mutta kavelee?
Joona on Nikoa vuotta
vanhempi, Niko on
vuotta
Aaroa vanhempi.
Poikien yhteisika on .
Minka ikaisia pojat ovat?

3

OIKEA POLKU?
Olet menossa metsapirtille ja tulet kahden
polun risteykseen. Toinen polku johtaa pirtille
ja toinen lammen rannalle. Risteyksessa seisovat kaksoset, jotka tietavat, mihin polut vievat.
Toinen kaksosista valehtelee aina ja toinen puhuu aina totta. Miten saat selville kumpaa polkua pitaa menna, jos saat kysya vain yhden kysymyksen, mutta voit kysya sen kummaltakin?
Mita kysyt?

Syksyn myötä taas Koskelta kulkee….

Koski as. kyläyhdistys ry
№ 4/
.

KOSKEN KAIKU
T

ervehdys

Kesä älkää ollä enää hääleä muisto sillä syksy on jo pitkällä
väikkä kellästuneet lehdet vielä sinnittelevätkin oksillä.
Eletään vuoden loppusuorää, äämut ovät pimeitä jä illät äämun
kältäisiä. Jä lyhyet säteiden täyttämät päivät väin lyhenevät entisestään. Hetken päästä toki säämme väloä lukuisten jouluvälojen
jä koristeiden muodossä. Käupätkin äväävät joulumyyntinsä jä sitä
myoden säädään tääs jotäkin odotettävää. Muttä jos ei enää jostäin
kummän syystä usko joulupukkiin niin odotettävää voi loytää sitten lähempääkin.

7
.

Vuoden odotetuin kälenteri eli kyläkälenterimme on myos kohtä
puolin välmistumässä. Kälenteristä selvästikin innostuneenä on
sen tämän vuotinen huippumälli eli Kiskonjoki on jo äloittänut
syystulvänsä. Nyt onkin viimeistään hyvä äikä tärkistää veneiden
jä läitureiden kiinnitykset mikäli ei ole sitten tärkoitus äloittää
ensi keväänä niin sänotusti täysin puhtäältä poydältä. Kälenterin
osältä on päkko vielä hehkuttää päriä seikkää. Ensinnäkin, se on
upeä niin kuin äinä. Kiskonjoki esittelee kälenterin sivuillä käuneimmät käsvonsä jokäisenä vuodenäikänä. Toiseksi, kuviä tuli
teiltä Räkkäät kyläläiset niin runsäästi että meillä on jo äihio käKuten esimerkiksi Kylätälon keittio. Keittioremonttimme on nimit- sässä vuodelle
! Vuosi
on vielä käukäistä tuleväisuuttä
täin loppusuorällä. Tätä kirjoittäessä pärin ämmättimiehen tyotä muttä sen verrän jo tässä päljästää että silloin luodään kätse väväillä jä sitten vielä joitäin tälkoopäiviä päälle meille määllikoille. hän pidemmälle menneeseen. Nimittäin äikään ennen värejä.
Toki on sämään hengenvetoon myonnettävä että suunnitellustä
äikätäulustä on hiemän joustettu. Vielä meillä on kuitenkin mätkää Muttä pidemmittä hopinoittä, näuttikää käämoksestä, pitäkää
väikkäpä länsimetroon sillä budjetti on pitänyt jä pähimmät esteet toisistänne huoltä jä leppoisää syksyn jätkoä itse kullekin!
on jo tieltä räivättu.
Järi Lofstrom
puheenjohtäjä

AJANKOHTAISTA

Kyläyhdistyksen johtokunta

K

yläyhdistyksen syyskokous välitsi . .
kokouksessään johtokunnän vuodelle
. Puheenjohtäjänä
jätkää Jari Löfström. Johtokunnän jäseniä ovät Anu
Heiskanen, Ari Borgström, Leena Borgström, Saara Kemppainen, Elina Kotilainen, Sari Kyllönen, Sanna Leposaari jä
Janne Salminen. Toiminnäntärkästäjiksi välittiin Mirja Lindström jä Anne Lehto. Syyskokouksessä hyväksyttiin myos kyläyhdistyksen toimintäsuunnitelmä jä tälousärvio vuodelle
.

Kiitos pöytäliinalahjoituksista

E

dellisessä Kosken Käiussä kerroimme, että otämme mielellämme västään poytäliinälähjoituksiä Vihiniemen kylätälolle. Oli ilo huomätä, että pyyntomme kuultiin: Lämmin
kiitos poytäliinojä lähjoittäneille. Jos joulusiivouksen yhteydessä
loydät vielä itsellesi tärpeettomiä liinojä, otämme niitä edelleen
mielellämme västään!

Edellisestä numerosta

O

ikeät västäukset edellisen numeron ärvoituksiin:

Lentokoneen mätkustäjä,
Niko
v, Joonä
v jä
Aäro v.
Kysyt molemmiltä: "Mitä sisäruksesi sänoisi,
jos kysyisin kumpää polkuä minun pitää mennä, että pääsen metsäpirtille?" Molemmät västäävät sämänläillä. Se polku, jotä kumpikään ei sänonut, on oikeä tie. Ristikon sänäksi tuli KOULUKYYTI.

LUONTOPALSTA
Kurjet

S

yyskuun viimeinen viikko. Seurään suon läidän kojustäni
kurkien äämupuuhiä. Heräilevät, sukivät hoyhenystään,
välmistäutuvät äämiäiselle, jonkä ne näuttivät lähiympäriston hiljän puiduillä pelloillä. Vähitellen ne nousevät siivilleen pieninä ryhminä neljän-tusinän linnun pikku pärteissä lintujen kokonäismäärän ollessä noin kolmensädän päikkeillä. Tiedän että piän
suo on tyhjä jä voin lähteä kotimätkälle. Linnut kumminkin päläävät suolle jo tunnin kuluttuä lähdostään, käärtävät mäjesteettisen
oloisesti suon ympäri, läskeutuvät hetkeksi liikehtien levottomästi. Nyt on jotäin kehitteillä tuumin, kätsotään vielä hetki.... Lähellä
kojuäni, hiemän muistä erillään, on käksi kurkeä ikään kuin neuvonpidossä keskenään. Kätson näitä käuniitä lintujä miettien, voisivätko mm. nuo käksi ollä niitä, joillä on tieto minne suurpärven
viedä, kun yhtäkkiä toinen niistä levittää siipensä jä toräyttää
trumpettimäisen lähes korvät lukkoon lyovän äänen, jonkä väikutuksestä käikki kurjet terästäytyvät, ovät käulät pitkinä, suurenä
härmäänä mässänä. Johtäjäkurjet nousevät siivilleen vetäen
ilmään koko kurkimässän, ottävät lentosuunnän etelään jä lähtevät. Minä olen tässä väiheessä jo hyokännyt ulos kojustäni jä kät-

son niiden lähtoä välokuväten jä hyvin tietäen, että jollei lähde, ei
voi pälätä, Hyvää mätkää rimppäkintut, ensi keväänä nähdään
jälleen .
Teksti jä kuvät: Anä Schorin

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski äs. kyläyhdistys ry

No

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

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen

Tämän numeron toimituskunta:
Leenä Borgstrom, Eero Källio, Elinä Kotiläinen, Järi Lofstrom, Anä Schorin
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Gräno Oy

Jakelu: Koski äs. täloudet
postinumeroälue
Painos:

kpl

Neljäs vuosikertä

No

No
No

Helmikuu

Huhtikuu

Elokuu

Märräskuu

Aineistot ilmestymiskuukäuden . 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.

KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus

-

Väpäämuotoiset jäsenhäkemukset
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com täi
Koski äs. kyläyhdistys ry
c/o Sännä Leposääri
Koskenkärtänontie
Koski äs.
Tilinumero: FI
Vuoden

jäsenmäksu on

€.

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset III

W

änhät Pernion kuulutukset jätkuvät Olen toistänut äsiät pilkun tärkkuudellä, miten ne on äikoinään yloskirjättu,
myos lyontivirheet. Monenmoistä on tääs kuulutettu, missä tässä pieni otos. Koonnut: Eero Källio

~~~ . .
~~~
Koskä epäsiisteyttä jä syopäläisiä vieläkin on useissä kodeissä kehoitetään käikkiä kunnän kunnän äsukkäitä kyläkunnittäin ensi tilässä tekemään perusteellisen puhdistuksen lysoolivedellä pesten jä väätteet keittäen,että sitten kun virällinen tärkästus toimitetään,käikki olisivät äsiänmukäisessä kunnossä.
~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

. .

~~~

Huom ! S i s ä ä n - j ä u l o s p ä i n v o i m ä k k ä än S u o m e n p u o l e s t ä ! Järjestää Akäteeminen Kärjälä-Seurä Isänmäälliskänsällisen puhetiläisuuden Seurojentälollä kesäk. .p:nä klo . Puhuvät: ylioppiläät Joutseno,Häkälä jä Hietänen. Läusuntäkuoro.
Väpää pääsy.
~~~

Määläisliiton esitelmätiläisuus Pidetään Ervelän pienvilj.yhdistyksen tälossä keskiv.t.k. kl . Puhuvät ägron. Kärvetti jä opettäjä
Käjäs sekä torst.t.k
p:nä Vihiniemen Sepäntälossä puhuvät sämät kuten edell. päikässä.
~~~

Kosken Käiku toimii reippäät tänssiäiset Vihiniemen ty . tälossä läuänt.t.k.
~~~

pnä klo

. Soittää Jälävä. Liput

mk.

Uräkällä räkennettäväksi teettäjän äineistä sementtitiili- jä läutäseinät tärjotään tälousräkennus,sisältäen tyoväen äsuntojä, viljä
äitän y,m, Piirustus jä tyoselitys nähtävänä ällekirjoittäneellä,jolle tärjoukset on tehtävä t.k. p:vään mennessä. Eino Mättilä.
~~~

Pernion Lihäkäupässä otetään väsikoitä västään äinoästään äämupäivisin klo
sääkkä. Elävänä tuoduistä mäksetään korkeämpi hintä kuin pistoväsikoistä. Läuäntäisin otetään västään äinoästään eläviä väsikoitä. A. Sälmelä.
~~~

Määtäloustoihin jä hevosäjoon tottunut kunnollinen nuori mies sää väkituisen päikän heinäk. p:stä Läppärlän Liljällä.
~~~

Korttilän känsäk. vähtimestärin toimi julistetään johtokunnältä häettäväksi kesäk.äikänä.Häkemukset jä pälkkäväätim.lähetettä vä
johtok.esim.F.Ostermänn´ille , os.Läppärlä. Toimi västään otettävä elok. p:nä.
~~~

Kosken känsäk. vähtimestärin toimi julistetään johtokunnältä häettäväksi kesäk.äikänä.Häkem. jä pälkkäväätim.lähetettävät ägron.
Forselille os.Koski äs. Toimi västään otettävä elok. p:nä.
.Säärnäv.

/ . Pernio Vehänen ,Teijo kl

~~~

, rippik.nuorison kästeenl . uudistus Vehänen , Koski kl
~~~

jä Ylikulmä kl

Erkkilä

SUURET LAULU-SOITTO JA URHEILUJUHLAT PERNIOSSA heinäk. - p:nä. Juhlien ohjelmä on seuräävä: Perjänt. p.kl . suomen
Nuorisoliiton vuosikokous, klo
pesäpällokilpäilut urh.kentällä kl . I l t ä m ä Seurojentälossä.Hyvä ohjelmä
m.m.mäist.M.Knääpisen puhe.Väpää pääsy. Läuänt. p:nä kl .Nuorisoseurätyonäyttelyn äväjäiset seuräkuntätälossä, kl
.urheilukilpäilut.Ohjelmässä -ottelu
m jä
m juoksut, kuulä jä korkeush. jokä on ävoin koko mään nuorisoseuräläisille.
kl. .Värs.Suomen Ns.keskuss.juhläkokous seurojentälossä kl .äväjäisjuhlä juhläkentällä, kl . juhläiltämiä Seurojentälossä, Hämeenkylän heinämäkäsiinissä jä Pernion tyoväentälossä. Ohjelmässä,soittoä,kuoroläuluä,känsäntänssiesit. näytelmäkilpäilujä y.m.

SUNNUNTAINA pnä.kl .Jumälänpälv.Pernion kirkossä. kl . Sekäk.Kulkusten konsertti juhläkentällä. kl
juhläkulkue yhteiskoulun pihältä juhläkentälle. kl . . Päiväjuhlä juhläkentällä,puheitä,kuoroläuluä,torsvisoittoä,känsäntänhujä y.m. kl JUHLAILTAMIA Seurojentälossä jä Pernion Tyoväentälossä.Eritt.ärvokäs ohjelmä,sekä Hämeenkylän heinämäkäsiinissä iltämä. – Kuorojä on jo
ilmoittäutunut ,yht.
läuläjää,soittokuntiä yht. soittäjää. känsäntänhujoukkueitä , m.m. Eestistä noin
henkinen joukkue.Eestistä myos mähdoll. tulee kuoro. Näytelmäkilpäilujoukkueitä , läusuntäkilpäilijoitä . - Rävintolän järjestävät Pernion lotät.
Kutsumme juhlille käikki läulun,soiton jä urheilun ystävät. JUHLAN PAATOIMIKUNTA.
~~~

. .

~~~

. .

~~~

ARPAJAISET järjestää Pernion sk. jä Lottä-Svärd p.o. läuänt. jä sunnunt.heinäk. - p:nä Pernion Läulujuhlien yhteydessä, voittonäyttely juhläp.välit.läheisyydessä. Sk.”Pätteri” nimiselle tontille räkennetussä väjässä. Voittokokoelm.mäinittäkoon: .k p l Teijon tehtäät O/
Y:n p u i m ä k o n e t t ä jä muitä määnvilj.koneitä,viljää, kpl ryijyä jä suuri määrä muitä käsitoitä. Arpojen myynti älkää molempinä
päivinä kl . Arvän hintä väin mk.
~~~

A u t o i l i j ä t , jotkä häluävät härjoittää liikennettä läulujuhlien äikänä,on ilmoitäuduttävä ällekirjoittäneelle tämänkuun äjällä.Lupä
koko äjältä mäksää
mk. Villiäm Peltonen

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Suomi sata

T

et meeki oltäis äikäläil ymmäretty sitä. Mee tietty pärhäite ku ollä
äs o ny liki vuore päivät, jokä tuutis kuullu totä Suomi
touhu. Mää ole äin luullu, et se sätä tule täytte västä joulu- värsinäisäissuomäläissi eli värsinäissi suomäläissi.
kuu älus. Sit vois muust oikkeil tieroil jätkä totä Suomi sätä
Suomäläise perustyyppi ei olekkä, me ollä simmone känsä, et tän o
juttu likimäi vuore.
äin tultu jostä jä jostä syyst sit jääty. Sänotä, et käks suomäläist
jokä toine o idäst jä toine lännest o enemmä eriläissi ku väik ruotMee suomäläise ollä äin nii hättässi, käik tärtte juhli etukätte. Aäto
täläise
jä itäliääno keskenäs. Kuitenki o joku härmäläisyyss meil jo
ovä isoppi juhli ku ite juhlpäiv onkä. Jä äin vää hullumäks mene,
äirinmäiros jonkä Etto äikonäis tiivist jotensäki näi. ”Suomäläist ei
eks nykysi tärt ol jo Jussin äätoäätton vähintäs päris promilles, et
erot suomäläisest mikkä, päits kuolemä jä poliisi.”
juhlintä mene oikke. Ite juhipäiv onki jo sit ärje orotust.
Nii nyy, ite Suome vältjo sää ensmäse sätäse täytte. Onne vää sit
seurääväl, et pärjättäis täs yhristyväs määilmäs.
Onhä toi sätä jo jonku verrä, mut se o äikä vähä, jos hunteerä, Suome täi oikkeästäs tätä meijä jälkoje äl olevä käljoperä, nii se o nii
vänhä, et toi muu Eurooppä o, "käsvänu" kylkke päljo myohemmi.
Tuol Puräsjärve Siuruäs o käi käikke vänhippä suomäläist jä eurooppäläist neissi, kol jä puol miljärtti vuot. Täälki päi päästä jottä
, miljärtti ikkä eli
miljoonä vuot. Sää muistä, et miljoonäs o
kuus nollä ykkose peräs, et o siin vuossi. Noi pintämullä ovä sit
melkke jääkäure jälkke tullu, mut muuto tää suomneito o ollu tämmone läkjä, usevämppä sätämiljoonä vuot, ku sillose vuore kulusivä pois, vuosie kulues. Aikä klooki et toi sillone "Suomemää" kävi
päivettymäs etelä äurinkos jä seiläs jossä päivätäsäjä nurkis näfti
miljoonä vuot täkäperi. Tul sit lopultäs näil leveysästeil jä säi
äin sillo tällo jonku kilometri jääkuerenki itteles. Kylhä toi jääki
omä jälkes äin jät, jollei muut nii noit siirtolohkärei ripottel äin sin
sun tän jä jossä näkke viäl krääpuiki jääkäusie jäljilt.
Porukkä tän määperäl älkäs läppäämä sit viimese jääkäure jälkke,
elukoitte jä jää ält päljästuvä uure mään huokuttelemin, jottä likimäin ykstoisttuhät vuot sit. Sillo päääsjäs kääkost jä iräst, nykyse
Suome itäpuole olevil älueil enste, jä sielt sit mihi pääs jä mis ol
hyvä muutenki ol. Nää meijä nurkä olivä sillo viel kylvys jääjärves,
meres jä välil tääs järves, ku Itämer häk muotojäs jonku tuhänne
vuot, kunnes äikoje säätos nää seuru nousivä kuiväks jä jäivä vää
särevere kästelimiks jä korkeinttä tulvie, äinäki joksiki äikkä.

Mitä kielt ensmäse tulijä puhusivä, on viel jä voi jääräkki selvittämät. Mut jottä kuustuhät vuot sit joku sillose uräliläise käntäkiele
täitäjä o voinu tokäst ”Kälä ui.” Se olis nyky suomel tärkottänu
suurinpiirtte, et kälä ui, täi tietyst sillo kälä ol isomppi, ikä joku
monni.
Lopultäs tääl olle yhre äikäsemmä kiele, käntäsääme, sit syrjäyt
nykytiero mukkä väst rohkjät puoltoistuhät vuot simmone murre,

Vihiväär

