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Tervehdys

Talvi on ottanut taas meidat syleilyynsa. On ollut vesisadetta, pakkasta
ja luntakin on tullut. Jos viela saataisiin kunnon sahkokatko voisi jo
puhua vanhan mallisesta talvesta. Mutta tosiasiassa talven selka on jo
ylitetty. Se ei tee murheelliseksi, koska kevattalvi on mita parasta ulkoiluaikaa. Ja onhan laskiaisriemutkin viela edessa.
Talven aikana odotellaan, miten meidan taman vuoden anomusrahojen
kanssa kay. Meillahan on tarkoitus tehda Vihiniemen Kylatalon kattoon
perushuolto. Sitten talo seisoo taas hieman jamerampana ohikulkijoiden silmanilona. Sadevesijarjestelmaan olemme jo varoja keranneet ja
siirtaneet sivuun odottamaan kesaisempaa aikaa itse tyon aloittamiseen.

Muistuttaisin kaikkia viela tassakin yhteydessa valokuvatempauksestamme. Kuvienhan pitaa esittaa elamaa Kosken aseman alueella. Sitahan on. Rohkeasti vain kuvia kylapostiin. Juuri sinun kuvasi on tosi
hyva, sita voisi katsella vaikka kaksi kuukautta. ;

Ohikulkijat ovat varmasti panneen merkille, etta joulun valipaivina
kylatalon pihamaalle kohosi pieni soma puucee. Nyt talon riennoissa
paasee katevasti helpotukselle myos talvisin. Ja totta puhuen eihan
meilla nyt talolla ole sisavessoja ollenkaan kun ne jouduttiin viimekesaisen remontin alta purkamaan.

Kylayhdistyksen johtokuntakin on jo aloittanut taman vuoden urakkansa uudella kokoonpanolla. Toivotan taten Leenan, Anun ja vanhat
konkarit ilolla puhaltamaan yhteiseen hiileen meidan kaikkien kylalaisten kanssa.
Eero Kallio, pj

Kylätalo jouluvalot syttyivät . adve tti a

UUSI JOHTOKUNTALAINEN—ANU HEISKANEN
Olen ollut osa-aikainen vihiniemelainen hieman toistakymmenta vuotta. Kylaan minut toi halu ikiomaan paikkaan seka kiinnostus vanhoihin
taloihin ja perinteiseen korjausrakentamiseen. Talon remontti ei ehka
koskaan valmistu, mutta puuhassa se on pitanyt. Rakkaus on yha tallella, vaikka tielle on osunut seka pienempia etta isompia ”haasteita”.
Olen syntyperainen helsinkilainen ja talla hetkella asumme Kruununhaassa Helsingin keskustassa.

sin kanssa Australiassa, mutta kesaisin Vihiniemen talosta on tullut
taman hieman hajallaan olevan joukon tarkea kokoontumispaikka. Ja
viela hauskempaa on luvassa, kun voin olla mukana kehittamassa kylan yhteisollisyytta ja ennen kaikkea remontoimassa ihanaa vanhaa
kylataloa!
Teksti: Anu Heiskanen

Perheeseeni kuuluu mieheni Chris, joka tulee Australiasta, seka poikani Janne ja pojanpoikani Leo, jotka asuvat Goteborgissa. Chris tyoskentelee talla hetkella vierailevana professorina Tampereen yliopistossa ja Seuraavassa numerossa esittelemme toisen uuden johtokuntalaisen,
mina olen yhteiskuntahistorian tutkija. Osan vuodesta vietamme Chri- Leena Borgströmin

OTAK VIHI-VAARIST VAARI?
PELKKI KIRJAIMI
Ajeli tos yhten paiva kylatalo ohitte, nii huomasi mahrottoma
sorja paskamaki ilmestyne siihe talo pakal. Tai kait se senta ol
oikke tehty, harvemmi nykysi mitta vaa ilmesty. Ajeli sit etteskasi ja jai tota makkii hunteerama, tai e juur niinka sita pytinkki, vaa nime. Silki helpotuslaitoksel o mont nime. Ika tammonenki ku WC.

perustel, nii mul ainaki jaist paper iha tyhjaks elle sit jotta vaa
suttais jos tarttis vaik piirtta mp . Luulis joku ny paremppi nimi keksiva, se o liki semmost koorikielt mist tavalline puurosyaja ei tiar mitta. Voi tiatys ol, et maa oli jo tos vaihees puronnu kelkast, ja jolkoti vaa hiljaksi peras siin lumipollys

Sit tul nait kaikki, ol seedeet, peeceet ja deeveedeet, no ol aikonas deedeeteeki, saatikka deedeearraki. Iha mahroton dee
yliarviointti. Se soppi vaik mihi nimi, taitta se ol semmone perusaakkone oikke, minka ymparil sit muit kirjami hiuka sirota
tilkkeeks. O hoodeeteeveet ja aadeehoodeet ja vaik mita. Tota
ihmettele mite toi netti o ylensaka noi harmalaine sana vois
Varsinki nois grammarivehkeis valtaosa on noit mitta sanomatsenki tilal ol jotta pelkki kirjaimi vaa perasi.
tomi pelkki kirjaimi, eli fiinist noit AV-laittei tarkota. Ckaseteist ties viel niire oleva kasettei, ei parast Aa-laattu mut Nyy ma kekkasi, miks tommose lyhennysjutu nii ylestys. Se ol
kuiteski. Vireoi ku alkas enemmi tulema markkinoil tos kahrek- varma toi UKK, onnek ei nyy senta sanot SVN. Vaik toisalttas
sakymmeneluvu alu hujakoil, nii niit ol tulollas kol eri versio. pitiha se arvat, et lopultas puhutti muutenki vaa pelkil kirjamil,
Nii eks niistaki pitany kaikke suosituimmaks tul toi veehooassa, kun tul kaik kooveegeet ja muut. Ja yks mika soppi tahanki loku olis ollu oikke nimelissiiki olevi systeemei, meina Video puks oikke luonikkaast, EVVK.
ja Beta, vaik ei tommose nimekka mitta oikeastan san.
Siit sit ajatus laks kauhja laukka. Just noist nimist mis on vaa
pera jalkke kirjaimi, tais toi veesee ol aika ensmassi simmossi.
Oha se sit vuosie saatos vaantyny paremmi suuhusopivaks, tarkota tietenki kuvainollisest, ku vaik vessa tai veski.

No mailm kehitty ja nime men ain vaa hullumaks. Ole simmost- Vihivaar
ki joskus hunteeranu, et jos tarttis piirtta joku lait, iha vaa nime
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Aineistot ilmestymiskuukauden
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koskias.kylayhdistys@gmail.com
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Otamme mielellamme vastaan myos
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Toimitus pidattaa oikeuden muokata
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TIEDOTTEITA—AJANKOHTAISTA
KYLÄN VALO

— ANA SCHORIN

Mina olen koskelainen, hiljattain v. tayttanyt koiraspuolinen ihmisyksilo. Siviiliammattini on sahkoasentaja, mutta luonteeltani olen
% kuvantekija, luonnonvalokuvaaja.

Olen lahtoisin, syntyjani Helsingista, mutta viettanyt nailla kulmin suuren osan elamaani. Nuoruudessani vietin kaikki liikenevat vapaa-ajat
taalla Kuovilan kylassa Aleksanteri ja Hilkka Porkan luona, seka
myohemmin isani Villen omistamalla Ilolan tilalla Pernion Kuustossa.
Tunnen nama kulmat siis jo -luvulta lahtien. Taalta myos loysin suloisen vaimoni ja tanne jain, voisi hieman karrikoiden sanoa etta " elinkautiseksi". Hankimme oman kotimme talta kosken kylalta noin vuonna
ja viihdymme taalla Maneliuksen Topin vanhassa talossa
aivan erinomaisesti.
Juuri taalla, nuoruudessani Aleksanteri Saska Porkan kanssa viettamani aika hitsasi minut taman alueen luontoon nakojaan pysyvasti.
Saska oli, ja on yha edelleen, paras opettajani luonnon saloihin; sanoisin jopa, etta viisain ihminen jonka koskaan olen tavannut. Hanen syvallinen tietamyksensa luonnon elaimista ja elamasta luonnossa loi
pohjan kokonaisvaltaiselle luonnonharrastukselleni ja myohemmin
kuvaan tulleelle luonnonvalokuvauksen taitamiselle. Mina lyhyesti
sanoen Rakastan tata seutua, metsia, soita, jopa rospuuttoaikoinakin :

Sain osakseni suuren kunnian kylatalomme uudenvuoden vastaanottajaisissa, kun minusta tehtiin Kylan Valo . Mina kiitan tasta suurenmoisesta kunniasta ja se kertoo minulle suoraan sen, etta saan elaa
talla kylallamme pidettyna ihmisena.
Hyvat kylalaiset, kylapaallikko Eero, kylatoimikunnan hallitus, jasenisto ja kaikki kylalaiset, teille Suurkiitos!
T: Ana " The Village Light " Jarjestyksessa kait kolmas sellainen.
Ps. Pietaan Yhta :

Vastavalittu Kylä Valo

5 Kuva: Lee a Borgströ

KYLÄYHDISTYKSEN JOHTOKUNTA
Kylayhdistyksen johtokunta
. .
Kiveloilla, Alaspaassa.

piti

JÄRJESTÄYTYI
jarjestaytymiskokouksen

Johtokunnassa on puheenjohtaja Eero Kallion lisaksi kymmenen
jasenta: Leena Borgström, Kati-Hanna Heikkinen, Anu Heiskanen.
Saara Kemppainen, Elina Kotilainen, Sari Kyllönen, Krista LehtoKivelä, Sanna Leposaari, Jari Löftsröm ja Janne Salminen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Kotilainen.
Sihteerina jatkaa Krista Lehto-Kivela.

Rahastonhoitajaksi valittiin Sanna Leposaari.

Paatettiin pitaa kylayhdistyksen tiimit ja tiimienvetajat ennallaan:









Juhlat ja yhteistapahtu at: Sa a Leposaari
Kotiseutu ja kulttuuri: Saara Ke ppai e ja Eli a Kotilai e
Kylätalo: Eero Kallio
Käsityöt: Krista Lehto-Kivelä
Luo to ja retkeily: ei i etty
Liiku ta: Sari Kyllä e ja Ja e Sal i e
Naapuriapu: Sa a Leposaari

Johtokunnan kokoukset ovat kaikille avoimia. Seuraava kokous pidetaan
. .
klo
Vihiniemen kylatalolla.
Teksti: Elina Kotilainen

ME NAAPURIT - OSA
Eija ja Pertti, Eeva ja Pekka

Eletaan vuoden

Vase

alla Pekka Maja der ja Eeva Lehto e , oikealla Eija ja Pertti Nikka e

viimeisia paivia.

Nikkaset ovat kotoisin Perniosta ja tavanneet jo
-luvun alussa.
vuotta ovat Pekka ja Eevakin olleet yhdessa, Eeva Tampereelta ja
Potkin palloa tyttareni kanssa lumettomalla pihalla, taivaalla raakyy
Pekka Helsingista. Arki vietetaan paakaupunkiseudulla, Eija ja Pekka
varis.
ovat viela tyoelamassa. Valimatkaa pariskuntien valilla ei paakaupunkiseudulla ole kuin viisi kilometria, mutta tapailevat vain taalla mokMuuten on hiljaista. Tosi hiljaista.
keilessa.
Menisi edes auto tai juna ohi, tuumaan itsekseni.
Naisia yhdistaa puutarhan hoito, taimia vaihdetaan, kukkaloistosta
nautitaan terassilla kahvia juoden. Pertti hoitaa nurmikon ajon ja sita
Nikkasen Eija se siina viestissa pyytaa illalla kylaan, olisi nyt aikaa kylla riittaa, vaikka Eija kuinka lisaa kukkapenkkeja. On Pertilla toinentahan haastatteluun.
kin hieno kulkupeli, Pappa-Tunturi. Kesalla pariskunnan nakee pyoraiNikkasen Eija ja Pertti ovatkin minulle hyvin tuttuja: viidentoista lemassa kylan raiteilla.
vuoden aikana on monesti heidan luonaan aikaa kulutettu, makkaraa Eeva pitaa leipomisesta, niista olemme paasseet nauttimaan laskiaissyoden, peleja pelaten tai sitten ihan vaan rupatellen. Aina on tullut riehassa. Lukeminen kuuluu myos harrastuksiin. Pekalle luonnon litervetullut olo, vaikka paikkareiltakin olemme monesti heidat heratta- saksi tarkea harrastus on huonekalujen kunnostus. Pariskunta tykkaa
neet.
kayda metsassa sienestamassa ja marjastamassa. Eika heita pelota
Taskussa piippaa! Jotain eloa maailmalta!

Yksi talo aikaisemmin, talla samaisella Vihiniementiella, mokkeilee sudet, ilveskin on nahty ja kauriit pihalla ovat melkein kuin lemmikLehtosen Eeva ja Majanderin Pekka. Siella en ole kaynyt, mutta hy- kielaimia. Karhunkin he nakevat ikkunasta, tosin se on Nikkasten puinen karhuveistos, tervehtii tulijoita puutarhassa.
via "moikkaustuttuja" ollaan aina oltu.
Mitas yhteista nailla pariskunnilla sitten on, selvisi se "Kesakartanon"
tuvan poydan aarella: Molemmat pariskunnat loysivat mokkinsa vahan
niin kuin vahingossa. Pekka kavi kylassa tyokaverinsa mokilla v.
Saarenjarven rannalla ja kun kuuli vuokrattavasta talosta samalta
suunnalta, innostuivat he mokkeilysta ja lopulta ostivat talon.

Nikkaset ovat kaivauttaneet tontille ison lammikon, siihen ovat naapuritkin tervetulleita uimaan tai soutelemaan, katiskasta voi ottaa kalan
kotiinvietavaksi.

Miehille yhteinen kiinnostus on elektroniikka. Pertilta saa apua tietokoneisiin liittyen, siita on moni naapuri ollutkin kiitollinen talla kylalla.
Vuonna
Nikkaset olivat kiertelemassa mokkikohteita, ja yopyivat Haastattelun aikana he opettelivat, miten saa tabletilla mokin ilmalamEijan vanhempien luona Perniossa. Pertti ajeli etsien huutokauppa- popumpun lampoa saadettya jo kotoa kasin. Pekka tekee sen kannykalpaikkaa appiukon kanssa ja silla reissulla jutteli Bengt Lindströmin la. Siina muuten hyva vinkki muille mokkilaisille!
kanssa, joka taas tiesi vaimonsa, Mirja Lindströmin, kotitalon olevan Ja jos toinen loytaa hyvan esim. katonpesijan, vinkkaa han siita myos
myynnissa.
naapurille. Samaa siivoojaa he kayttavat kaupunkiasunnoissa.

Molemmat pariskunnat tekevat pienia retkia lahiseudulle autoillen.
Lomamatkoilla Eeva ja Pekka suuntaavat mieluiten Italiaan, Nikkaset
vaihtelevat kohdemaataan ja ovat he ovat myos asuneet aikoinaan
Vietnamissa tyokomennuksella.

Kylayhdistykselta he toivovat jatkossakin luontoretkia ja tapahtumia,
kevaan Avoimet kylat -retket sai kiitosta. Kavivat he myos rakettiampujaisissa uutena vuotena., vaikka totta puhuen, he kylla vaan tykkaavat olla omissa oloissaan, nauttivat maisemista ja hiljaisuudesta.
Niin, ehka se hiljaisuus on minulle taalla niin itsestaanselvyys, ettei
aina ymmarra muiden hakevan sita taalta asti..
Teksti ja kuvat: Sanna Leposaari

KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
PIKKUJOULULAULELOT 9.

.

Vihiniemen kylatalolla laulettiin jo kolmatta vuotta perakkain joululauluja. Ulkona satoi vetta ja tuuli kovaa, mutta talla kertaa sahkot pysyivat. Salin nurkkaa valaisi komea joulukuusi. Paikalle kokoontui kolmisenkymmenta laulajaa. Edellisvuodesta tutuksi kaynyt lauluvihkonen
vedettiin lapi Kemppaisen Saaran saestyksella, ja paastiin nauttimaan myos Kemppaisten lasten soittoesityksista.

Teksti ja kuvat:
Sari Kyllonen

Valiajalla nautittiin lamminta glogia kylan lasten leipomien piparien
kanssa. Illan lopuksi oli pukki jattanyt sakillisen lahjoja eteiseen ja
paketit jaettiin innokkaille saajille.

Joko saa ottaa?

Kurku kostuketta pipareista ja glögistä

RAKETTIAMPUJAISET
Uuden vuoden aattona jarjestettiin jarjestyksessaan kolmas Kosken
aseman kylalaisten yhteinen rakettiampujaistapahtuma, Paikalle kylatalolle kokoontui nelisenkymmenta henkea nauttimaan illan tarjonnasta. Paikalla oli ihastuttavan paljon lapsiperheita. Tapahtuma oli suunniteltu sopivaksi lapsiperheille seka ohjelman, tarjottavien etta aikataulujen suhteen.
Tarjolla oli suuhunpantavaa nyyttarimeiningilla, edellisvuoden tapahtuman tapaan. Poytaan ilmestyi mm. piirakkaa,
karkkeja, pahkinoita, salaattia ja glogia, jota jai yli
pikkujoululauleloista. Grillipaikalla oli mahdollisuus paistaa makkaraa kepin nokassa..

telemaan raketit ja sen jalkeen oli viela mahdollisuus valaa tinaa. Suurin osa juhlijoista ehti karauttaa kotiin ennen tinan valantaa, joten Tinoja riittaa viela ensi vuodellekin.
Teksti : Sari Kyllonen
Kuvat: Sari Kyllonen ja Eero Kallio

Illan ohjelmisto oli Saara Kemppaisen kasialaa,
lavalla nahtiin mm. huussinpystytyssketsi, johon
hauskasti saatiin yleisosta nayttelijat mukaan ja
jokaiselle kerrottiin, keita he olivat, ja sitten kertoja luki, mita heidan kuului tehda.
Taman vuoden Kylan Valoksi valittiin ansioituneesti Ana Schorin, muistaen mm. Anan menestysta luontovalokuvaaja.na Anan johdolla on
kylalaistenkin ollut jo muutaman kerran mahdollisuus paasta luontoretkella ihailemaan Kosken
aseman luontoa ja elaimia.

Tana vuonna otettiin lavalla mittaa toisistamme
myos kasivarsivoimilla,: kadenvaannossa kisailemaan paasi tyttojen, poikien, teinityttojen, naisten
ja miesten sarjassa. Voiton taisi miesten sarjassa
vieda virallisesti Kalle Kivelä, mutta yllattaen
lavalle hyppasi Jalosen Marko haastamaan viela
mestarin, ja ryosti mestaruuden.
Puoli kahdeksan aikaan siirryimme ulos paukut-

Marko haastoi Kalle

Tiukkaa vää töä Ali a ja Mi tu välillä

KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
JOULUKIRKKO

.

. KOSKEN KIRKOSSA

Kun Joulupaiva koitti, oli taas perinteisen joulukirkon aika. Jouluaatosta viela vasyneina, mutta iloisina joulun lomista ja yhdessaolosta, alkoivat ihmiset kaymaan kohti kaunista ja muistoja herattavaa kirkkoa: osa
kavellen, osa autoilla ja osa ihan jollain muulla, mutta kaikilla sama
maaranpaa: Kosken kirkko!
Kirkolle noustessa myos autolla tulleet herasivat, kun ihan kuntoilusta
meneva ylamaki kammettiin ylos. Maelta nakyivat hienot Kartanon
pellot ja kaunis koskemme, joka liplatti iloisena pienesta pakkasesta
huolimatta. Edessamme nakyivat koreat kartanon vaen talot, joiden
asukkaat olivat kuitenkin lomailemassa jossain muualla. Huurteinen
nurmikentta sai paikan nayttamaan satumaisen kauniilta ja kirkonkellojen soidessa olo oli kuin kuninkaalla, joka astelee kunniakkaasti kirkkoon. Kylla siina kavellessa mietti, kuinka kauniilla paikalla kylamme
kirkko sijaitseekaan.

Kirkko oli jo taynna ihmisia astuessamme sisaan sen jykevasta ovesta.
Kynttilat valaisivat kirkkoa kauniisti. Jouduimme parjaamaan ilman
virsikirjoja, silla niita oli kirkkoon varattu vain kaksikymmenta ja ihmisia oli paikalla reilusti sen yli. Onneksi kylalaisilla oli virsikirjoja ja
paasimme virsikirjan aareen. Siina meita olikin sitten viisi laulamassa
tiiviisti samasta kirjasta. Edellisesta kerrasta oppineena kanttorilla oli
aanirauta mukana, silla kirkon uruista yksi kosketin on tunnetusti liian
innokas olemaan esilla, jonka takia soitosta ei tule juurikaan mitaan.
Onneksi kirkossa oli vahvaaanisia laulajia, jotka paikkasivat urkujen
puutteen mallikkaasti.

Kirkkotilaisuuden kaava eteni samalla tavalla kuin edellisvuosina: virsia, jouluevankeliumi, rukouksia, siunauksia, Jumalan lasnaoloa. Mielestani Kosken kirkossa voisi olla enemmankin kirkkotilaisuuksia, silla
se on hieno kirkko!
Viime kesana rippikoulun Vivamossa kayneena pidin kirkosta. Rukoukset olivat
hyvin muistissa ja pappia jaksoi kuunnella
ihan eri tavalla kuin ennen rippikoulua,
jolloin ajattelin, etta koskahan tama loppuisi ja paasisi tutkimaan joulupukilta
saatuja lahjoja, mutta aina olen pitanyt
joulukirkkoon tulemisesta.

Mukavan ja tunnelmallisen joulukirkon
jalkeen saattoi menna katsomaan kellotapulissa olevaa nayttelya, jos sita ei ennen
ollut nahnyt. Tai saattoihan sen menna
katsomaan uudestaankin. Kartanon aasit
ja Poju -heppa saivat myos osakseen paljon rapsutuksia ja huomiota. Paiva alkoi
leppoisan mukavasti.
HYVAA JA ILOISTA VUOTTA
KAIKILLE KYLALAISILLE!

Teksti: Maria Kemppainen
Kuva: Eero Kallio

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
KOSKI AJAN VIRRASSA—KOSKIS I TIDENS
Kosken kartanon historiasta on julkaistu kirja Koski ajan
virrassa. Se on saatavana myos ruotsiksi nimella Koskis i
tidens ström. Kirjan omistaa ja myy Mariana von Limburg
Stirumin saatio, jonka hyvantekevaisyystoimintaan liittyy
mm. vanhojen historiallisten arvojen vaaliminen.

Kirjan hinta on
euroa ja tiedustella osoitteesta koskis@koskis.fi. Yhteydenotot toivotaan sahkopostilla, mutta
jollei ole sahkopostia kaytossa, voi soittaa Fredrik von Limburg Stirumille
.

LUONTOPALSTA
KOSKIKARA
Hirmu Pakkanen. Koski virtaa helisten, jaatavaa. Olen pyolinkoskella,
odotan jotain tapahtuvaksi, kylma yrittaa vakisin paasta iholle, mieliala
ei ole niita parhaita nyt edes kylan valolla. kuinkahan nailla keleilla kay
Kuningaskalastajan ja vahan kaikkien muittenkin semmoisten lintujen
joiden pitaisi ymmartaa siirtya hieman etelammaksi nain talviaikaan,
esim. Peukaloisen joita aina jaa muutamia jokipenkkojen suojiin talvehtimaan ajattelen synkkana ja mielialani painuu aina vain mollivoittoisemmaksi.... Akkia kuulen jostain laheltani iloista linnunlaulua tassa
hyytavassa pakkaskelissa. Mikahan se noin? Katson aanen suuntaan,
koskikarahan se istuu suvannon jaanreunalla iloisesti eloisia sakeitaan
laulaen. Virkistyn, ja mielialani kohoaa heti pohjalukemista varsin mu-

kavalle tasolle. Katson lahellani olevaa lintua ja juttelen sille hiljaa. Olet
sina aika epeli . Kun muu luonto on hiljaa koittaen selviytya pakkasen
puristuksessa, sina vain laulat kuin kesalinnut. Sinulla kara ei varmasti
ole kylma siksi kun et tieda mita kylma on, silloinhan ei voi tuntea kylmaa lainkaan . Kara lauleskeli viela hetken, heittaytyi siivilleen ja vilahti ohitseni ylavirran suuntaan. Mina otin termospullosta kuumaa kahvia, hymyilytti .
Teksti ja kuva: Ana Schorin

TAPAHTUMAKALENTERI

TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN!

VIHINIEMEN KYLÄTALO

Onko tiedossasi tapahtumia, joista kannattaisi kertoa kylalaisille? Tai
oletko itse ehka jarjestamassa jotain, johon haluaisit kutsua kylalaiset
mukaan? Tapahtumakalenteri on kaikille kylalaisille avoin ja maksuton
ilmoitustaulu. Laheta tapahtumatiedot ilmestymiskuukauden . paivaan mennessa osoitteella koskias.kylayhdistys@gmail.com.

Vihiniemen kylatalo on Koski as. kylayhdistys ry:n
omistama kylatalo osoitteessa Saarenjarventie ,
Koski as.

Koski as. kyläyhdistys ry
№

/

8. .

KOSKEN KAIKU
Tervehdys

On taas se aika vuodesta, kun joka paiva on erilainen; tapahtuu niin
paljon ja kaikkialla, kun luonto heraa kasvuun.

Kylatalollakin tapahtuu: 8. toukokuuta talkoillaan oikein joukolla. On monenlaista puuhaa. Siistitaan kylatalon talven aikana muuttunut ilme, kun talo taas pitkasta aikaa nakyy tielle, niin kuin ennen
vanhaankin. Ohessa Tallqvistin Sepon ottama kuva
-luvun
taitteesta. Siina mainiosti oikealla nakyy vanha aikoinaan palanut
kaymalarakennuskin.
Myos ullakko kaydaan talkoovoimin lapi ja siistitaan talo viela viime
vuonna kesken jaaneen alustan osaltakin. Osa talkootoista edesauttaa
tulevan kesan projekteja, kun vanhat rannit poistetaan. Kesan aikana
sadevesijarjestelma uusitaan ja talon katto huolletaan ja se saa uuden
pinnan, pitkasta aikaa. Katon korjaamiseen saimme Kotiseutuliitolta
tuntuvan avustuksen.
Tata kirjoittaessa on katon ja rannien urakkatarjoukset tulleet, mutta
lisatarkistukset ovat viela vaiheessa.

Vihi ie e kylätalo 0- 0-luvulla Vihi ie e työväe talo

Myos taman vuoden vappu on juhlittu. Saimme talla kertaa viettaa nyt
jo perinteisen Vappupiknikin poikkeuksellisen kauniissa saassa. Taas
iloinen puheensorina taytti kylatalon rinteen ja nuoriso pelasi jalkapalloa avojaloin. Monet tutut ilmestyivat yhteiseen hetkeen ja erityisen
iloinen olen aina, kun tapahtumissa jotkut ovat paikalla ensi kertaa.
Kannattaa kokeilla, mutta ei aina kannata luottaa navigaattoreihin,
jotka voivat vaittaa kylatalon pihallakin matkaa olevan jaljella viela
minuuttia.
Oikein mukavaa ja muistorikasta kesaa toivoo,
Eero Kallio, pj

HEI ME PUNAMULLATAAN
Sunnuntaina
. . keitämme itse punamultamaalia Vihiniemen
kylätalon pihalla. Maali kaytetaan viela samana paivana takajulkisivun uusitun osan maalaamiseen. Jos sinua kiinnostaa, miten tämä
perinteinen keittomaali valmistetaan, saavu paikalle! Maali on
tuoretavaraa, joten keitoksen valmistumisen jalkeen sudimme sen
valittomasti seinaan. Maalaaminen on seka helppoa etta hauskaa ja
sopii hyvin myos lapsille.

Mutta mita tama suomalaiseen maisemaan niin kauniisti istuva punainen maali oikein on? Ja miksi siita tuli niin suosittu? Vastaus loytyy
Ruotsista, jossa Falunin kuparikaivoksen sivutuotteena syntyi valtavia
jatekasoja, joista alettiin liettaa keltaista rautaoksidia. Kun sita kuumennettiin, syntyi ruskeanpunainen varijauhe falurod eli kotoisemmin
punamulta. Varijauhetta eli pigmenttia oli siis runsaasti tarjolla edulliseen hintaan Ruotsissa ja siihen tuolloin kuuluvassa Suomessa, jonne
kaunis punainen vari myos levisi. Falunin kuparikaivokset aloittivat
tuotantonsa vuonna
, ja jo pian taman jalkeen Suomessakin alettiin suositella varin kayttoa myos talonpoikaistaloihin. Itse keitetty
punamultamaali oli lahes jokaisen ulottuvilla. Tavalliset torpat ja tollit
pysyivat punaisina aina
-luvulle asti, kunnes muovipohjaiset maalit syrjayttivat taman vaatimattoman tuotteen. Viime vuosina keittomaali on kuitenkin kauniin varinsa, hengittavan pintansa ja ekologisuutensa ansiosta kokenut todellisen uudelleensyntymisen.

Vappupik ikillä sää suosi
Maalin resepti on hyvin yksinkertainen: vetta ja ruisjauhoja keitetaan
pitkaan. Ruotsalaiset ohjeet neuvovat kayttamaan vehnajauhoja, mutta
nykyiset ruotsalaiset perinteisen korjausrakentamisen asiantuntijat
ovat myos kallistumassa rukiin kannalle. Kun keitos on muhinut tarpeeksi kauan, lisataan punamulta ja maali on valmis!

Keittomaalin vahvuus on sen heikkoudessa. Se ei muodosta tiivista
pintaa, vaan hiipuu hiljalleen kauniisti. Yleensa etelanpuoleinen julkisivu haalistuu ensimmaisena. Uuden pinnan voi vetaa vanhan paalle
ilman sen suurempia valmisteluita. Vaivalloista pesua tai hilseilevan
maalin raaputtamista ei tarvitse tehda. Maalin lisataan keittovaiheessa
hieman rautavihtrillia, joka muuttaa puun kauniin ”ladonharmaaksi”,
joten pieni haalistuminenkaan ei valttamatta pista silmaan.

Julkisivun maalaus on myos esteettinen asia. Me kaikki varmaan yhdymme Pellervo-lehden mielipiteeseen vuodelta
: ”Rakennusten
ulkopuolinen asu ja wäri owat osaltaan waikuttamassa aistiimme ja
luonteeseemme. Ja kauneusaistimme tyydytys herättää wiihtymisen tunteen, se kohottaa järjestyksen halua ja waistoa, se synnyttää kotirakkauden ja se kohottaa meidän henkistä ihmistämme.”
Teksti: Anu Heiskanen

ME NAAPURIT - OSA
LASTEN SUUSTA
Kylan lapsia ei arkikuvassa pahemmin nae, ellei osu tielle koulutaksien
aikataulujen aikoihin. Se on viela nykypaivana hienoa, etta jarjestetaan
lapsille kuljetukset esikouluun ja kouluun. Eihan se ole heidan vikansa,
etta vanhemmat ovat asettautuneet nain kauas sivistyksesta.. Jo koulussa kayvat Erik ja Lotta seka Alina pitavat koulutaksin kyydista,
siina ehtii jutella kavereiden kanssa tai vaikka vahan pelata kannykalla. Tosin matka on kiemurainen ja pitka, huono olokin joskus yllattaa.
Minttua ei vaan taksikyyti eskariin nappaa. Erikilla tulee mieleen yksi
ajatus taksin odottamiseen: penkki olisi kiva odotellessa. Kenties isat
voisivat jarjestaa "penkkien tekotalkoot"? Junan kyytiin Kosken asemalta saa vastauksiin huutomerkkeja: Joo! Vastaavat melkein kaikki.
Voisi menna kumpaan suuntaan vaan, ei valia! Kaapolla on selkeat
suunnitelmat jo valmiina: Kun puretaan autotie, sitten tulee raiteet ja
junapysakki.

hallissa, niin sitten vaikka Montuksella tai Naarjarvella. Ranta on kivoin uimapaikka, toteaa Kaapo, ja uimakiikarit otetaan mukaan. Punaiset. Niilo haluaa vihreat. Mintun ja Kaislan mielesta oma ranta on paras uimapaikka. Kesalla voisi jarjestaa yhteisen uintiretken, vai mita
aidit? Hyva pyorailyn kohde on lehmat. On kiva etsia missa laitumella
ne milloinkin ovat.

Luonto ja elaimet ovat lapsille tarkeita. Metsa on janna paikka. Metsassa voi kiipeilla puissa ja vuorilla, tai rakentaa vaikka majan. Luonnossa
voi haistella kukkia. Syksyisin kerata marjoja. Tai vaan yksinkertaisesti
seikkailla. Akselin mielesta se on jannin metsa, missa on kaarmeita.
Kaapo on samaa mielta! Ja lisaa: puut puhuu. Silleen. Etta puut puhuu.
Joo-o. Luettelo nahdyista elaimista luonnossa on pitka: pupu, kissa, ei
ainakaan leijona, lehma, aasi, hevosia, kastematoja, peuroja, oravia,
koiran, jolla on korjausliivit, ampiainen, perhonen, hyttynen, bambit,
aasit, kaarmeita, hirven peppuja, hiiria, lintuja, muurahaisia, janiksia,
harakoita. Omista lemmikki elaimista loytyy ne ihan peruskissat ja koirat, seka puput. Jenniina hoitaa melkein kaikkia kylan kissoja ja saa
omatkin kissat jo tana kesana, vihdoinkin! Omalla pihalla syovat kauriit voi myos laskea omiksi lemmikkielaimeksi. Toiveena on myos kanat, lampaat, koirat, mutta myos erikoisempia kuten lisko, tiikeri ja
krokotiili. Onneksi Erikin pihalla on jo lampi valmiina... Iinalla ja Ellilla
on kotona torakoita, ja kun he haluavat nahda vahan eksoottisempia
elaimia, suuntaavat he Korkeasaareen vaarin luo. Siella voi vaikka sitten syottaa tiikereita, kun ei niita viela kotona ole.

Taalla asustelevat lapset eivat niin kaipaa kaupungin halinaa, ehka
valilla. Alinan mielesta Kylatalolla on joskus porukkaa, niin ei tarvitse
vilinaa sen enempaa. Kylarin tapahtumat saavat kiitosta lapsilta: joululaulut, mehu ja piparit ovat jaaneet mieleen. Yhteisia lasten harrastuksia voisi olla enemmin. Ehdotuksia tuli estehypysta paintballiin. Titinalle-konsertteja kaipailivat siskokset Iina ja Elli, tanssia unohtamatta. Kylari voisi muuttua jaatelokioskiksi, ehdottaa Jenniina. Alina haluaisi lelujen vaihtotorin. Jaateloauto kylan palveluista saa innokkuutta,
seka myos karkkiauto tai kioski olisi kiva. Kioskin avulla joka ikinen
kyla yhdistyisi Alinan mielesta. Akselissa on bisnesmiehen elkeita:
omassa leikkimokissa olisi legokauppa, ei tarvitsisi menna kauemmas,
Taitaa ne lapset Kosken asemalla viihtya, niin kuin me aikuisetkin!
ja ettei ne maksaisi mitaan. Bisnesnainen loytyy myos Jenniinasta:
lelukauppa omaa postilaatikkoa vastapaata pellolle.
Suurkiitokset aideille lastenne vastauksista!

Urheilullista porukkaa jalkikasvustomme on; jalkapallo, koripallo, Ja viela suurempi kiitos vastaajille: Erik v., Lotta v., Alina v., Akseli
tanssi, jaakiekko, sahly seka telinevoimistelu kuuluvat harrastuksiin. v., Minttu v., Kaisla v. Jenniina v., Iina v., Elli v., Kaapo v., Niilo
Vanhempien harrastus on sitten kuskata niihin. Mokkilainen Aatu tyk- v., Aatu v. ja Aada v.
kaa vauhdista; mokilla on hauskaa kun saa ajaa omalla mopolla! Sisko
Aada tykkaa hypata katolta isan tekemalla lennokilla. Toinen mokkilainen Kaapo tykkaa traktorista ja etukauhasta ja perakarrysta, veli Niilo Teksti Sanna Leposaari
tykkaa monkkareista. Uiminen kuuluu lasten mielipuuhiin. Jos ei uima-

KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
UUSI JOHTOKUNTALAINEN—LEENA BORGSTRÖM
Vuoden vaihteessa kylayhdistyksen johtokunnassa aloitti kaksi uutta opintoja jo takana ja varmaan vuosi viela
johtokuntalaista. Heiskasen Anu esiteltiin Kosken Kaiun edellisessa vierahtaa ennen kuin tama projekti on valnumerossa ja nyt on Borgströmin Leena vuoro kertoa itsestaan:
mis. Kun tenttikirjoilta paasen, suuntaan
metsaan ja joenrantaan kamerani kanssa tai
Olen kolmannen polven Koskelainen ja tulemmekin tanne mokkeile- lenkkeilen koiriemme kanssa. On mukava
maan niin usein kuin mahdollista isoisan rakentamaan taloon. Asum- olla mukana kylayhdistyksen toiminnassa,
me mieheni kanssa Vantaalla ja tyossa kayn Helsingin puolel- silla on mukava valilla viettaa vahan yhteisolla Lauttasaaressa. Tyoskentelen maahantuonnin parissa ja opiskelen lisempaakin aikaa ja tutustua muihin kylalaisiina sivussa Haaga-Heliassa Tradenomin tutkintoa. Pari vuotta on siin.

KEVÄÄN

KOSKEN ASEMAN KYLÄYHDISTYKSEN TAPAHTUMIA

Vihiniemen kylatalolla vietettiin .helmikuuta laskiaissunnuntaina
yhdistyksemme neljatta Talviriehaa. Saa oli edellisvuosien tapaan
melko vetinen ja lammin, ja Lehtojen pellon lunta pulkkamaessa vain
juuri sen verran, etta laskemaan paasi. Onneksi pulkkamaen lisaksi oli
mahdollisuus osallistua poniajeluun tai sisalla talossa Kemppaisen
tyttäret taiteilivat hienoja kasvomaalauksia. Talviriehassa pidettiin
myos kylakamppailu, tana vuonna Ylikulman ja Kosken aseman valilla.
Taisi kotijoukkue jalleen voittaa. Suuhun pantavaksi saattoi ostaa herne- tai kasvissoppaa, itse leivottua sampylaa, saaristolaisleipaa ja tietenkin laskiaisen kunniaksi perinteista laskiaispullaa. Makkaraa paasi
paistamaan ulkona nuotiopaikalla. Tapahtuman kruunasi jalleen arpajaiset runsaine arpajaisvoittoineen. Mukavaa oli myos, etta tapahtuman puuhaporukassa nakyi mukavasti uusia kasvoja.

. Kylatalolla maalattiin munia tulevaa paasiaista odotellessa. Tapahtuma houkutteli paikalle noin parisen kymmenta maalaria. Edellisvuoden malliin Ursula Kurtze toi paljon tarvikkeita ja antoi hyvia
vinkkeja munien koristamiseksi. Maalaustyon lomassa saattoi nauttia
kahvia ja keksia. Ulkona saa oli jo todella kevainen ja aurinko oli sulattanut kinoksia jo hyvaa vauhtia.
Tana vuonna vapun paivana vappupiknikistä paastiin nauttimaan
mita parhaimmassa saassa, Aurinko paistoi ja lamminta oli arviolta
viitisentoista astetta. Paikalle saapui piknikkoreineen parisenkymmenta vapun juhlijaa. Makkaraa paasi paistamaan kylatalon nuotiopakalle.
Tunnelma oli leppoisa ja aika kulki kuin siivilla naapureitten kesken
rupatellessa.
Teksti: Sari Kyllonen

LUONTOPALSTA
LINTURETKI KOSKEN ASEMAN YMPÄRISTÖÖN

-

. .

Monikymmenvuotiset lintukaverini Veli-Pekka VP ja Hessu saapuivat perjantaina vieraakseni paakaupunkiseudulta noin klo
aikoihin
ja paasimme aloittamaan linturetkeilyn oman pihani lintujen maarittamisella. Asun Vanhalla Koskentiella, joten paikka on mita mainioin
metsan ja peltoaukeaman valinen maasto. Kaikki pihapiirin peruslajit
loytyivat helposti ja pellolta viela yleisimmat rastaat ja yksinainen kurki.
Iltaretki metsien siimekseen

Olimme pyytaneet jo aiemmin maankuulua luonnonvalokuvaajaa ja
ystavaamme Ana Schorinia oppaaksemme lahiseudun metsaretkea
varten. Ana, jos kuka tuntee lahiseudun maastot ja hanella oli vinkki
mahdollisesta uudesta paikasta, josta saattaisi paasta hyvalla tuurilla
seuraamaan metson soidinta. Suuntasimme jalan noin kolme kilometria pitkin metsaautoteita Anan uuden piilokojun maisemiin. Metson
soidin ei ollut parhaassa vauhdissa sina iltana, mutta kuulimme muutaman kerran lupaavia lentoaania lahettyvilta, joten kylla niissa maisemissa metsoja on.

Monen tunnin metsaretki pimenevassa ja viilenevassa kevatillassa oli
kuitenkin lajien suhteen varsin antoisa. Metsalajeista havaitsimme mm.
rautiaisen, kulorastaan, peukaloisen ja kuusitiaisen. Laulurastaan taukoamaton laulu oli retkemme perusaanena koko ajan. Laura vaihtaa
lauluteemaa usein ja tyypilliseen tapaansa jankkaa sita, kunnes keksii
taas seuraavan sakeen. Myos punakylki- ja mustarastaat olivat jatkuvasti aanessa. Lentokurppakin aloitti reviirilentonsa hamaran laskeutuessa. Metsaretkeily on tyypillisesti myos rauhallista odottelua ja
kuuntelua. Linnut tulevat luoksesi, kun jaksat vain olla karsivallinen.
Spekuloimme kuusten katveessa myos kotijoen kuningaskalastajien
kohtaloa. Nainkohan ne selvisivat talven kovasta pakkasjaksosta? Toivotaan parasta, etta nama ainutlaatuiset linnut olisivat taas ensi kesana
kalastamassa ja pesimassa kotijoellamme. Paluumatkalla kuulimme
viela helmi- ja lehtopollojen viimeisia soidinlauluja jo lahes pimeassa
kevatyossa.

Merikotka
Valilla niita oli ilmatilassa niin monta yhta aikaa, etta maarittamisen
kanssa tuli kiire. Seuraavan parin tunnin aikana havaitsimme seuraavat petolinnut; merikotka, hiirihaukka, kanahaukka, tuulihaukka, varpushaukka, kalasaaski, sinisuo- ja ruskosuohaukka. Siinapa petoja kerrakseen! Kaksi merikotkaa laskeutui myos jarven takana olevaan kuuseen, josta saimme ihailla niita istuvassa asennossa. Myohemmassa
tarkastelussa kavi ilmi, etta kuvan merikotkalla on myos renkaat jaloissaan ja sen ika on noin kalenterivuotta.

Kylayhdistyksen porukan lahdettya jatkamaan aktiivista paivaansa
alkoi myos kurkien muutto kiihtya. Pienia ja vahan suurempiakin parvia meni jatkuvasti lahinna jarven etelapuolelta. Varovaisesti arvioituna naimme ainakin - .
kurkea. Lauantai oli ilmeisesti yksi kurkien
Aikainen aamu
massamuuttopaivista, koska tuuli ja keli olivat suotuisat meren ylitykLauantaiaamuna herasimme jo pimean aikaan, koska aurinko nousi selle.
.
ja emme halunneet menettaa minuuttiakaan kauniista kevataa- Lopetimme havainnoinnin noin puolen paivan maissa hyvin tyytyvaisimusta. Ensin metsurin tuhti aamiainen ja sitten toihin! Aamun aani- na. Havaitsimme illan ja aamupaivan aikana yhteensa
eri lintulajia,
maailma taloni ymparistossa oli varsin huumaava ja lajejakin kertyi joten Kosken Aseman seutu on monipuolisuudessaan aivan ainutkermukavasti retkivihkoomme. Pyy viheltele takametsassa, punarinta taista lintuharrastajan kannalta. Eri biotyyppeja on niin paljon, etta
ratisi pihapensaassa, harmaapaatikan laskeva huiluaani kuului hyvin ja linnustokin on sen myota todella rikas. ”Helpoista” lajeista jai puuttupalokarki saesti tikkakonserttia takakirealla huudollaan. Tiltaltti on maan vain varpunen, joka on huolestuttavasti vahentynyt viime vuosiyleensa yksi varhaisimmista hyonteissyojista ja ei se pettanyt tallakaan na. Toivotaan parasta taman sympaattisen pihalajin selviytymiselle
kertaa, vaan tervehti taas aamuvirkkuja lintuharrastajia.
tulevina vuosina.
Saarenjärvi

Kiitan omasta ja lintukavereiden puolesta Anaa ja Kylayhdistyksen
Suuntasimme Saarenjarven maisemiin noin . . Lampotila oli muuta- lintuharrastajia. Meilla oli hauskaa – toivottavasti teillakin!
man asteen plussalla ja keli oli viela hieman pilvinen. Ensimmaiset Teksti ja kuvat: Juhani ”Jussi” Kiiskinen
tunnit kavimme systemaattisesti lapi Saarenjarven ymparistoa ja lajejakin loytyi kivasti; joutsenten lisaksi esimerkiksi kaikki peruslokit,
pelloilta kiurut ja toyhtohyypat seka jarvelta sorsalinnut, joista uivelo
oli kaikkein eksoottisin. Hanhista paikalta loytyi vain kanadalainen.
Kaulushaikara puhalteli kumeaa huutoaan ja yksinainen kuikka suoritti hienon ylilennon. Kahlaajista paikalla olivat punajalka- ja valkoviklo
seka taivaanvuohi, jonka lempinimi ”passi” kuvastaa hyvin linnun parasta tuntomerkkia; uloimmaisten pyrstosulkien varinaa sen lentaessa.
Passin varsinainen laulu on sitten kaksitavuinen ”kit-kot” aani, jota
myos kuuluu taivaalta kevaisin. Kylapaallikko-Eero liittyi seuraamme
aamun tunteina ja saimme hyvan paivityksen kylan kuulumisista lintujen tarkkailun lomassa. Ilmakin alkoi kirkastua aamun aikana ja aloimme pikkuhiljaa toivoa paivasta hyvaa petolintujen muuttopaivaa. Ja
sellainen siita tulikin!
Anan vetama kylayhdistyksen lintuporukka ilmestyi paikalle vahan
yhdeksan jalkeen. Yritimme opastaa parhaamme mukaan lintujen maarityksessa, kaukoputken kaytossa ja eri kiikareiden valinnassa. Kysymyksia sateli jatkuvasti, josta huomasi, etta liikkeella oli todellakin
lahiseudun linnuista kiinnostuneita ihmisia. Petolintujen muutto alkoi
vilkastua samoihin aikoihin ja jatkuvasti joku huusi ”peto ilmassa”.

Ruskosuohaukka
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Vihiniemen kylätalo

Vihiniemen kylatalon osoite on Saarenjärventie ,
Koski as.
Taikkis-jumppa jarjestetaan aina lauantaisin,
kun vetaja on kylalla. Ajantasaisen tiedon jumpasta naet viikoittain Koski as. kylayhdistyksen
Facebook-ryhmasta. Huomaathan, etta Facebook-ilmoitukset naet myos kylayhdistyksen
nettisivuilta www.koskias.fi , vaikka et olisikaan Facebookissa.

OTAK VIHI-VAARIST VAARI?
ÄLYLEMPPE
Oli tos yhten harman paivan Salos. Ol jotta asja siunaantunu siihe
suuntta ja meni sit samal reissul lopuks yhte iso kauppakeskukse ostoksil. Oli sit jo paassy kassoist lapitte ku taapersi kassi tiukast pivos
uloskasi, nii siin silm tarttus kahte nuore, flikka ja poikka, jokka istusiva jala solmus niil penkeil ku o niitte pelikoneitte vieres. Kai ne
penki o pitkalt sita varte siin, et jos kintu alkava puuttu ku tuntitolkul
orotta kone jotta antava.

Nuore tais ilmiselvast tykat toisistas. Meina ku flik roikot jalkatas poja
sylis ja oliva nii likiste, ettei eres nykyne Salkkari ois rakko sopinu,
eres ilma mainoksi. E varma heitti ois muute huomiot kiinittanykka,
mut ku molemmil ol kannykka kasis ja oliva jonnekki sen kans uppoutunu. Se olisis varma nykyaikka jos he siin simmotti toistens kans olsiva kommunikoine., mut maa luule, et molemma ol omis mailmoissas,
jossa nettiavaruures.

lueta jonku verra, mut varmaa koht ei katot ku kuvi tai sit vaa elavikuvi.

Hunteerata vaik simmost, et menna vaik johonki laakari orotussali, ja
jalkke ihmisilt kysyttais montak muut ol kans orottamas, nii harva
osais mitta sanno. Kukka ei puhu mitta, ei kato eres puole, se oma peli
vaa o kaikke tarkkein. Varma juur viimitteks vial tarkastetta mika se
olka ittel vikan, et voira laakari sit siint neuvo.

Oikjast nykysi nakke tosi harvo jonku puhuva puhelimes, vaik se onki
kares, elle sit joku myyjaplanttu juur soit siihe. Ei muute seka tienaamine herkku oo. Kyl siin varma saa mone nakost vastaust paiva aika
kuul.

Tommosenki ole pannu merkil, ettei ena kaikil ol kanny kares ku
tyontta lastevaunu eika koirataluttajaka puhu ena koko aja, ku joku
vuos takaskasi ei noit hommi voinu ilma puhelint tehrakka. Ja taitta
Oikkeastas maa tuli siit aikapal surulliseks. Luulis tommoses tilanttees
ihmise kaikekaikkia aika vaha nykysi puhelint kaytta, puhumise.
ny kasillas paremppa tekko loytyva. E jaany heitti seuraama, mut kait
he saiva asjas toimitettu.
Maa orota sita aikka, ku ton puhelime voi ruttista pieneks ja sit taas
levitta jos tartte isomppa naytto ja sita, et se ite pitais huole, et o sillo
Jai sit taas ihmettele nyky meno, ton nykyse jarktelefooni kans. Kaik
holis, ku sita tarvita.
ova ku taikurei, ei ehri penkil istu ku aparaat o jo kasis, ja alkka se
peukalotyo, ku raavita. Muu mailm ymparil havo tykkanas. Viel senta Vihivaar

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski as. kylayhdistys ry.

No
No
No
No

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

Päätoimittaja: Elina Kotilainen

Tämän numeron toimituskunta:
Leena Borgstrom, Anu Heiskanen, Eero
Kallio, Jussi Kiiskinen, Elina Kotilainen, Sari
Kyllonen, Sanna Leposaari, Ana Schorin
Taitto: Elina Kotilainen
Paino: Multiprint

Jakelu: Koski as. taloudet
postinumeroalue
Painos:

kpl

Kolmas vuosikerta.

Tammikuu
Toukokuu
Elokuu
Marraskuu

Aineistot ilmestymiskuukauden
. paivaan mennessa osoitteella
koskias.kylayhdistys@gmail.com
tai toimituskunnan kautta.

Otamme mielellamme vastaan myos
juttuideoita, palautteita ja toiveita.

Toimitus pidattaa oikeuden muokata
lahetettyja aineistoja. Aineistoja ei palauteta.

KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus

-

Vapaamuotoiset jasenhakemukset
koskias.kylayhdistys@gmail.com tai
Koski as. kylayhdistys ry.
c/o Sanna Leposaari
Koskenkartanontie
Koski as.
Vuoden

jasenmaksu on

€.

Koski as. kyläyhdistys ry
№

/
. .

KOSKEN KAIKU

6

T

ervehdys

Pikkuhiljaa alkaa tamakin kuluva kesa painua muistojen
joukkoon. Mita sinusta jai paallimmaisena mieleen kesan
monista hetkista? Otitko tapahtumasta kenties kuvan? Mita jos
antaisit meidan kaikkien nauttia ensi vuoden kylakalenterissa
kokemastasi tunnelmasta, jos kuvasi vaikka paatyy sen kuvitukseen? Nyt sitten loppukiri noiden kuvien lahettamisen suhteen,
kuvathan voivat olla vanhojakin, kunhan ne on otettu postinumeroalueeltamme. Suuret kiitokset jo kuviaan lahettaneille.

tekemaan saamillamme avustuksilla, mutta remonteissa tulee
myos usein jotain oheistarvetta ja ne tietysti joudumme kustantamaan omista rajallisista kayttovaroistamme. Kun on menoja pitaisi olla myos tuloja.

Toivon mukaan elokuun viimeisella viikonlopulla oleva elonkorjuumarkkinat ja muut tapahtumat kylallamme, tuovat pienen helpotuksen kassatilanteeseen. Ainakin ne tuovat sapinaa kotikulmillemme. Silloin on jokaiselle jotakin katsottavaa ja koettavaa, terveYhteinen kylatalomme on saanut kesan aikana uuden ehostavan tuloa nauttimaan. Lampimat kiitokset jo tassa vaiheessa kaikille
ilmeen. Talkoissa saimme paljon itse aikaan ja urakoitsijamme vapaaehtoisille jotka osaltaan tekevat koko tapahtumien jarjestaRakennuspelti Etsalo&Etsalo ky on tehnyt laadukasta tyota niin misen mahdolliseksi.
katon kun sadevesijarjestelmankin suhteen. Tata kirjoittaessa tyot
ovat viela vahan kesken, mutta tuloksista paasee nauttimaan jo
aina ohi kulkiessa.
Markkinoilla tavataan
Kuten meista jokainen kiinteistonomistaja tietaa, remontit ja kor- Eero Kallio, pj.
jaamiset ovat kukkarolle kayvaa hommaa. Yhdistyksellemme se
on aivan samanlaista, vaikka suuret hankkeet tietysti joudumme

Kylätalo uudessa harmaassa kattomaalissaan
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ME NAAPURIT — OSA
KÄSITYÖLÄISET:
korutaiteilija Satu Björklöf ja seppä Ari Karhu

.hel ipuoti.fi

aakarhu. o

M

oni asia yhdistaa naita kahta ihmista, vaikka eivat toisiaan kovin hyvin tunnekaan: kadentaito, tyopaja ja puoti
meren aarella Teijolla, yrittajyys seka kaunis luonto
myos kodin ymparilla, Kosken asemalla. Tai jos nyt ihan tarkkoja
ollaan, Ari asuu Pernion puolella Kyynarassa.

Satu tekee tyokseen taloushallinnon toita osa-aikaisesti, ja on
siina sivussa pyorittanyt kuusi vuotta yritysta Helmipuoti Helmiainen. Yritys tekee koruja monesta eri materiaalista ja virkkaa
ja vaantaa metallilankaa. Han on opiskellut hopeasavea kotimaassa ja ulkomailla, mm I- ja II- tason opettajakoulutuksen ja erityiskursseja seka metallilankakurssin.
"Teen paljon tilaustoita ja niiden tekemisesta nautin. On joka kerta yhta hykerryttavaa suunnitella koru juuri tietylle ihmiselle.
Kasityolaisyydessa taytyy olla mielestani tietty tekemisen palo ja
luomisen into, tyot, jotka kertovat luonnon voimasta ja elaman
kepeydesta." Taman hetken suosikkeja ovat metalliosakorut, perinteiset helmet ovat nyt vahemman suosittuja. Luontoaiheiset
korut ovat kestosuosikkeja, seuraavaksi on vuoden aikaan nahden
sopivia puolukkametsa- ja pihlajanmarjakorut.

Ari on mieltanyt itsensa aina kasityolaiseksi. Tyoelama alkoi kirjapainoalalla, mutta kipina sepan tyohon lahti vuonna 99 . Opiston kursseilta ja erikoismetallikurssin kautta kisallin kirjaan. Suomessa sepan tyota tekevia on vain - kpl.

Billnasin seka Mustion Katteluksen pajat ovat tulleet vuosien
myota tutuiksi, nyt Teijon pajalla - paivaa viikossa. Toinen tyo –
mainokset – vie muun ajan tyoviikosta. "Tuotteeni menevat kaupaksi aika lailla vuodenaikojen ja sesonkien mukaan. Tana kesana
on mennyt kaupaksi aika monta kirvesta, mutta joulunaikaan
menevat taas korut ja kynttilatavarat, koriste-esineet jne. Ensi
kevaaksi teen koe-eran puutarhatyokaluja. Ne tehdaan samalla
tavalla kuin 9 -luvun alussa ja mallitkin noudattelevat sen aikakauden tuotteita." Arilta voi myos tilata tilaustoita.

Helmipuoti Helmiäisen koruja

Molemmat pitavat myos alaansa liittyvia kursseja seka kiertavat
eri tapahtumissa. Messut ja markkinat ovat myos tarkea lisa kasityolaisten tienestiin. Ne ovat myos markkinointia, jonka kautta
saa uusia kontakteja ja tilauksia.
Kasityolaisyys on laman myota kovilla, moni paasaantoisesti kasityolla elantonsa hankkinut on joutunut lopettamaan. Koulutuspaikkoja on jouduttu vahentamaan. Satu uskoo, etta jossain vaiheessa kasityolaisten arvostus tulee nousemaan, toivottavasti
silloin loytyy viela tekijoitakin. Kasityolaisille palkkatyo on harvoin vaihtoehto, joten poikkeuksetta kasityolainen on yrittaja ja
itsensa tyollistaja. Ari mataloittaisi kynnysta ryhtya yrittajaksi ja
arvolisaverokin voisi olla matalampi kasityontekijoille.
Se, mika molempien tyossa nakyy hyvin, on Sadun lausetta lainaten:
Pieni puoti suurella sydämellä - rakkaudesta käsillä tekemiseen.
Tekstit: Satu Bjorklof, Ari Karhu ja Sanna Leposaari
Kuvat Sanna Leposaari

Sepän takomia tuotteita

Seppä Ari Karhu pajassaan

LUONTOPALSTA

Yövilkka

Yövilkka ja liito-orava

V

oin ilolla todeta, etta kammekkalaji Yovilkka on palannut
tahan kotimetsaamme, jopa omalle tontillemmekin.

Yovilkka, sen pitaisi olla kirjallisuuden mukaan suomen
yleisin kammekkalaji, mutta eihan se mitenkaan voi nain olla, silla
yovilkka on vanhojen metsien laji, joka kukoistaa metsissa, joihin
ei kirves ole kajonnut vahintaan viiteenkymmeneen vuoteen ja
tana paivana naita metsia on todella vahan. Tama metsa on siis
oikea aarre, jossa yovilkan lisaksi kasvavat harvinaiset Suden ja
Mayran kaavat ja jota paikoin koristavat paksu rikkumaton sam- Liito-oravaperhe, emo keskellä
malmatto seka suuret maarat kuusten oksilla roikkuvaa naavaa.
Yovilkka ei kuki joka vuosi, mutta nyt sita taalla jalleen on meidan koivun latvuksiin tai nahda sen kapsahtavan jattilaishaavan kylihmeteltavaksemme.
keen. Liituri on kolopesija, mutta hyvaksyy myos hieman suurempireikaisen linnunponton asuinpaikakseen.
Vanhoilla koivua kasvavilla metsapelloilla, joita on taman metsan
sisalla kaksin kappalein, saattaa nahda hamaran liitajan, liito- Teksti ja kuvat: Ana Schorin
oravan, pitkia liitoja korkealta kuusen latvasta alas metsapellon

KYLÄLÄISIÄ MAAILMALLA
Terveisiä hiekkalaatikolta
On lähdettävä, jotta voi tulla takaisin". Tama on suora lainaus
Muumeista tutulta Nuuskamuikkuselta. Olen noudattanut
elamassani Nuuskamuikkusen ideologiaa aika-ajoin. Kotiin on
kiva palata , mutta sita ennen pitaa lahtea.

hetki sitten koko Kylatalo oli kaytannossa purkukuntoinen talojattilainen, jolla oli takanaan hieno menneisyys, mutta ei tulevaisuutta. Nyt kaikki on toisin. Kylatalo on ehostunut silmissa ja vaikka
tehtavaa viela riittaa, niin Kylatalon kohentunut ilme kertoo sen,
etta se aikoo seista ylvaasti tontillaan helposti taas seuraavat
Minun tieni vei talla kertaa vuoden alussa etelaan. Ihan niin kuin vuotta ja palvella yhteisoaan.
Nuuskamuikkusenkin. Tai no, Nuuskamuikkunen lahti aina syksylla ja tuskin joutui tekemaan toita matkoillaan. Mutta tekipa Nuus- Mutta olisi ehka hieman ahdistavaa jos kaikki olisi pelkkaa muukamuikkunen sitten etelassa muuta kuin soitteli huuliharppua niin tosta. Ihminen kaipaa myos tiettya pysyvyytta. Myos virkamies
kompassisuunta meilla ainakin oli sama.
niin kuin mina. Pysyvyytta minulle edusti positiivisessa valossa Te
Arvoisat Kylalaiset. Oli hienoa nahda Teita vaikka sitten vain noOlen pari kertaa kaynyt tana vuonna lomilla Suomessa ja Koskella. peasti. Nahda etta voitte hyvin, pidatte puolenne ja saatte asiat
Kun vierailujen valilla on useampi kuukausi nakee monessa asias- sujumaan oikeaan suuntaan. Tehty tyo yhdistyksessa ja kylamme
sa konkreettisen muutoksen hyvin selvasti. Yksi nakyvimmista eteen on vaatinut paljon. Eika tulevaisuus nayta yhtaan helpomasioista minka viime lomillani havaitsin oli Kylatalomme. Ensinna- malta. Jokaista tullaan tarvitsemaan. Ehka enemman kuin koskaan
kin Kylatalomme ei enaa piiloudu puitten taakse. Katto oli saamas- ennen. Mutta Te onnistutte. Me onnistumme.
sa uuden arvokkaan tumman harmaan varin niskaansa. Etelapaadyn ylakerran ikkuna oli saanut jo uudet puitteet ja takaseinan Nailla terveisilla jatan Teidat nauttimaan loppukesasta. Toivottalaudoitus oli jo maalattu. Lapiruostuneet ja vuotavat rannit oltiin vasti naemme ennen kuin ensilumi sataa maahan!
poistettu ja madantyneita raystaslautoja uusittiin. Remontin vauhti tuntui "etelan miehelle" paata huimaavalta. Tuntui kuin viela Teksti: Jari Lofstrom

"

OTAK VIHI-VAARIST VAARI?
Vuorekiartto

K

yl simmoset nii pal, pian ihmine nautti, ku joksiki jokane maltas jonku lakeure poik. Simmosel reissul voi vaik nahr ensmaspaiv o erilaine. En nyy tarkot tapahtumi, vai oha neeki si pajukissoi. Se on joksiki yht sykahryttava kokemus ku ruusu
tietty erilaissi, tarkota tota taal pai maailma oleva vuore- suvel.
kiartto.
Palve kasvava ja jossa aurinkoisimmas paikas o se ensmane leskeMiel haikkaile jo sita ensmast kertta ku saa vetta villapaira paal. Ja lehtiki, sillo o jo vahva tietto, et koht o ko mailma vehrja. Sit alkka
se kuulaus mika sillo tallo syyspaivas o, o se hiano, sillo voi kuka- se luonno ihme, ku kaik alkava kasva. Sita on vaikja kuvail se taytties seurat ku kurje kerava korkeut ja rohkeut pitkal reissul. Tai ty kokke. O se uskomato ponnistus ain vuos vuore jalkke. Paiva
ku saa moki kakluuni firitta ja o olevinas vaa, et vaha tota kosteut piteneva ja ain vaa on vehreamppa, klyyvari on iha ihmeisas ku
kuivattais. Liki o ettei silmakulmi jouru sama aikka kuivattama niin mone nakost muisto saa nuusta.
siin tunnelmas. Tas vaihes taytty oletta, et korsteeni vetta, jossei
nii tunnelma o iha toiselaine, tai voi jouttu silmi pyyhkima siinki Keva riemui ihmetelles ei akki tajukka, et o tays suvi. Yo ova lyhtunnelmas. Ja kaik ruska vari mita luont meil tarjo, siin sielu leppa kassi ja ja alkukesast tayn linnulaulu. Kyl seki sykahrytta joksiki
joka vuos ku kak ensmase kerra kukku. Jos joskus sattu viel oikke
ja kera voima tuleva.
lammyne ya niin luule kappala aja olevas etelas. Lentava porriaise
Enslumi, sita orotetta ja yllatytta, ai, nyks jo tai jollei mitta kuulu ova kans omalaissi mittarei mis kohta luonnokulus menna, perhonii haikjast vaa orotetta. Ova syysmyrskykki omal tavallas luonik- se, hyttyse ja paarmakki nii ja heinsirkakki tuleva ain omal ajallas.
kai, ku o ite suojas ja pirti lammos ja on muutenki valmistautunu
tuleva aikka. Sita vaa o lysti moki akkunast tihrusta ku vet tule Ku huoma suve oleva iha valmis nii sillo nakke jo kellastunei ruohoi ja lehrei. Ain jossa vaihes tule se paahre ku aurinko porotta
vaakatasos ja kaik lehre saava kyytias naapuri puol.
selkjalt taivaalt. Tietty semmose kaure jalkke tule sit julmetumoiSikku maas o pulverilunt sen verra, ett kaik nurka jaava vaha piilo, ne ukone joka kans kuva kuulu. Akki sit taju, et ruppa aikapal haon taas mukava tallustel eres takas. Ja kui kiva o ensmase kerra mari yokki olema, ellei se kuum Kuu satu olema tayres teras.
varovast kolata paka oikke nuuka. Sita nautitto o kiva muistel
sitku o ya aika tuupannu kolkymment sentti suojalunt ja ehtom- Kaikke mukavi tas kierros o se, et vaik ain suurinpiirtte menna
mal o luvattu pakastuva. Siin saa sita hyotyliikuntta mika o hieno vanhal kaaval nii joka kert o jolla taval omalaine, vaha niiku meistki jokane. Kaikki tarvita, et saara kokonaisuus joka o ehj ja tayrelku oikke vaa asenoittu.
line.
Kirpja pakkasaamu o kans kokemise arvoist, ain uuresta. Sopivast
vaa ulsteri paal nii talvipakasil o kiva tarppo ja tehr mita millonki
tartte, vaik rankametta menis. Entas sit talvine pakasya? Saa talla
niskas niipal takaperi, et koko taivalakkeus avauttu su silmissas. Vihivaar
Tahre tuikkiva ja Kuuki kukaties o jommas kummas sirpis. Tai ku
puu ova kuuras, simmost jaksa ihail ja nykysi rapsi kuviki, juur
niit vanha-aja postkortkuvi.

Ans ol, talve selk taittu ja lahreta pikkuhilja kevat pai, sii sielu
livertta jo pal enne peippost. Jos sattu vaik semmone vuos, et o
hankkeli, siin laiskempki voi talla sukse jalkka ja kahauttu piki-

KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
Punamaalia talkoilla

.6.

V

ihiniemen kylatalon takaseinaa uusittiin vuosi sitten kesalla ja nyt kun uusi lauta oli kertaalleen nahnyt kaikki vuodenajat, oli aika saattaa se samanvariseksi muun talon
kanssa. Heiskasen Anun johdolla.
Anu oli jo keittanyt yhden satsin maalia edellisena iltana ja toinen
pata laitettiin porisemaan heti talkoiden aluksi.

Maalaajia loytyi mukavasti joka ika– ja kokoluokasta,! Hyvin tarttui maali ja seina muuttui hujauksessa punaiseksi. Uusi vari on
ehka aavistuksen lampimamman punainen kuin muu talo, mutta
saa kylla olla tarkka silma, etta sen huomaa.

En ollut itse koskaan aiemmin keittanyt keittomaalia, vaikka kaupallisena tuotteena sita on tullut sudittua seiniin litra, jos toinenkin. Talkoiden jalkeen olikin kiva perehtya aiheeseen vahan tarkemmin. Perinnemestareiden perinnemestarit.fi sivuilla oli
hyva opastus ainesosiin ja resepteihin. Tassa lyhyt yhteenveto
aineista:
Keltaista ja punaista väripigmenttiä voi loytaa maasta sellaisenaan. Keltainen lietetty maa muuttuu se punaiseksi, kun sita kuumennetaan. Suomessa rannikkoalueilla yleisin ja vanhin punamulta on ruotsalaista tummaa falunpunaista, joka saatu liettamalla
kaivosjatteesta: kellertavaa ruosteista maata liotetaan vedessa ja
astian pohjalle kerrostuu hienojakoista maata, valmista varipigmenttia. Sisamaassa on kaytetty enemman vaaleampaa oranssiin
vivahtavaa italianpunaista. Keittomaalia voidaan tehda eri pigmenteilla lahes valkoisesta lahes mustaan.
Rautasulfaatti eli vihtrilli parantaa varin kiinnittymista puuhun
ja toimii myos homeenestoaineena.

Pellavaöljy eli vernissa ei ole valttamaton keittomaalissa mutta
pieni tilkka ei tee pahaakaan. Vernissa parantaa maalin parantaa
kiinnittymista ja estaa varia sotkemasta. Suurempi maara vernissaa on perusteltua jo maalausalusta on haasteellinen, esimerkiksi:
painekyllastettya puuta, uutta hoylalautaa tai puunsuoja-aineella
kasiteltya.

Ainesosia sekoittamassa Saara Kemppainen
ja Marko Jalonen. Anu Heiskanen ja Aino
Kotilainen seuraavat taustalla.

Keittomaali sailyy kayttokelpoisena vain muutaman paivan ja silloinkin sita on hyva pitaa viileassa. Suolalla voidaan sailyvyytta
lisata jonkin verran.
Kaikki rohkeasti kokeilemaan!

Teksti ja kuvat: Elina Kotilainen

Pietari Kemppainen ja Jenniina Jalonen
maalaushommissa

Keittomestari-Anu kauhan varressa

MÖKKILÄISEN MIETTEITÄ
Aika on suhteellista

J

os jotain kouluajan onnettomilta fysiikan tunneiltani muistan, niin Albert Einsteinin havainnon, etta ei ole olemassa
absoluuttista aikaa, vaan aika on aina suhteellista ja riippuu
havaitsijasta. Suhteellisuusteorian mukaan aika ei siis ole sama
kaikille ja kaikkialla, vaan liittyy liikkeeseen, massaan ja avaruuteen. Lieko aika tehnyt tassakin tehtavansa, mutta niin suhteellisia ovat fysiikan taitoni, etta jatan suosiolla massan ja avaruuden
kasittelematta ja keskityn aikaan. Sita olenkin tana kesana pohtinut sitakin enemman.

Olin ymmallani. Heillahan on vain aikaa. Aikaa valita sopiva ilma,
aikaa seurata saatiedotuksia, aikaa varautua projekteissaan niin
sateeseen kuin paisteeseenkin.

Ehka se menee niin, etta kun aikaa on liikaa, vaikuttaa se ajankayttoa. Yksi pieni sadekuuro tekee paivasta sadepaivan, kun paivia on kaytettavissa taas huomenna, ensi viikolla, ensi kuussakin.
Tallaisella tavallisella viikonloppumokkilaiselle saa osua kohdalle
melkomoinen monen tunnin raekuuroukkosmyrsky ennen kuin
paiva julistetaan tyoskentelykelvottomaksi. Ei ole aikaa. Kaiken
Olen odottanut, milloin minulla olisi aikaa toteuttaa haaveeni: turhuus siirtyisi vuosien paahan, jos olisi liian tarkka optimaaliistua rauhassa, hyvalla omallatunnolla omenapuun alla lukemassa sista olosuhteista.
kaiken turhuudesta. Tyoelaman, kahden asunnon ja muutenkin
monipuolisen elamanvaiheen keskella se haave tuntuu siirtyvan Aika riippuu havainnoijasta.
aina vain kauemmas. Sen sijaan huhtikuussa paasin iloitsemaan
toisten puolesta: tuttavaperheemme molemmat osapuolet jaivat
tana kevaana elakkeelle, tai jos tarkkoja ollaan, niin rouva elak- Tekstit: Elina Kotilainen
keelle ja mies pitaa kuukausikaupalla pois kaikkia rastissa olleita
vuosilomiaan. Lopputulos on kuitenkin sama: he ovat olleet vapaita mokkeilemaan jo huhtikuulta ja jatkavat kuulemma ainakin
syyskuulle. Kun kuulin tasta elamanmullistuksesta, olin aivan
varma, etta he ehtivat torpallaan tehda yhta ja toista kesan aikana,
ehka siina sivussa jopa lukea kaiken turhuudestakin. Miten vaarassa olinkaan.
Tuttavapariskunnan kesa on ollut yhta vesisadetta. Tai ainakin on
ollut kylma, tai kuuma. Mitaan ei ole voinut tehda. Maalausurakkaa ei ole voinut aloittaa, kun aina sataa, tai porottaa liikaa. Tuulikin viskelee. Nurmikkoa ei ole voinut leikata, kun jatkuvasti on
markaa, paitsi, kun oli helteet ja niin kuuma, etta lyhyena se olisi
palanut.

TAPAHTUMAKALENTERI

Vihiniemen kylätalolle löydät osoitteella
Saarenjärventie ,
Koski as.

Kaikista tapahtumista saat tietoa yhdistyksemme nettisivuilta
koskias.fi ja Koski as. kyläyhdistyksen Facebook-ryhmästä. Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostitse koskias.kylayhdistys@gmail.com

LÄHIKYLISSÄ TAPAHTUU
Salon alueen kylaasiamies Henrik Hausen yllapitaa Salon alueen
kylien tapahtumakalenteria osoitteessa
https://kylie salo. ordpress. o /toi i takale teri/
Tahan on koottu yhteenveto alkusyksyn tapahtumista:

. . Varsi ais-Suo e kylätoi i tapäivä
6 Uude kaupu gi
Pyhä aassa. Vuode kylä palkitse i e ja uuta ohjel aa.

syyssatoa, pere a aihtoa, po iratsastusta, pelastuskoiria, la paita
ja kalkku oita. Valoku a äyttely: A a S hori i ja Mikko Pääkköse
luo toku ia, , kesäkah ila. Laua tai a yös Koske karta olla a oiet o et. Järj. Koski as. kyläyhdistys.
. . Kierrätyspäivä Särkisalossa För y seuratalolla, Alastalo tie ,
klo - . Tuo kierrätettä äksi ehjät ta arat ja oit ottaa itsellesi tar.- . . Kirpparikierros Kiikalassa la-su klo – .
peellista ta araa kotii ie isiksi.
. . Leticia-kuoro esii tyy A gel ie e
Buffetti, liput euroa.
. . Elotulet-kyläjuhla Tieks äki-Metola
Doku e ttieloku a ”Jär e tari a” esitetää
jär e ra alla. Lisäksi tietoja Naarjär estä
ki toje jako. Liput euroa sisältä ät kah i
.
e
tu
sa
.
-

seuroje talolla klo

.

. . Varsi ais-Suo e
de päätös klo - ,
tä Kustaa Wassista.

useopäivä. Suo usjärve
useo kesäkau. lyhyteloku a ki ikautiste löytöje tekijäs-

Lai era assa klo
.
suurella alkoka kaalla .- . . Polkuja kohtuutee -ka salaisfooru i Mathildedali Matildaja aloku akilpailu pal- talossa. Fooru i o a oi kaikille kii ostu eille. Yleistee oi a o
luo o läheisyys, paikallisuus ja kohtuutalous eli ekologisesti, sosiaaja kor apuusti .
lisesti ja taloudellisesti kestä ä elä ä tapa ja aail a e o. Järj.
. Märy-päivä klo
alkae . Märy u
e kyläyhdistys. Peri tei- Salo TasausKohtuusPaja
Märy-päi ä pihakirppis Juhlatu a pihalla klo – . Il oittau. . Kirpputoritapahtu a Nurkkila koululla, , Skotla i tie , Per ii e
ukaa : kts. ohjeet kylä kotisi uilla. Miäletö Mäkiautokiö Ylö kylä. Il aiset paikat, oi yydä peräkärrystä tai takako tista
o Märy-päi ä ä lasketta a äkiautokilpailu klo – .
tai o ilta yy tipöydiltä. Järjestäjä kah ilassa herkkuja. Sisä essat
-9
. Matilda Rock -pik ikko sertti Mathildedali Ruukkitehtailla klo käytössä. Myy tipaikat ja lisätietoja Lisa Ga rielsso ,
tai pro aide.lisa@g ail. o .
ja Ve etsialaiset ra assa klo - .

. . Osta tilalta! -päivä. Kuluttajat voivat tulla ostoksille tiloille, tava. . Muurla Wa ha aja
arkki at järjestetää laua tai a . .
klo - Muurla opisto pihapiirissä. Myy tipaikat o at il aisia, ta tuottajia, keskustella ja kysyä tuota osta sekä tutustua tila toii taa . Tila oi ahdollisuuksie sa ukaa tarjota kä ijöille tilaiutta e pitää arata yhdistykse sihteeriltä . elokuuta e essä.
Ohjel assa usiikkia, eloku ia, talutusratsastusta ja uuta ohjel aa suude tutustua tila eläi ii , ko eisii ja pihapiirii . Ka pa japäilapsille, oh eleita y . herkkuja. - uotishistoriikkia yy issä €. ä kotisi ulla oit hakea osallistu ia tiloja tai ryhtyä yyjäksi. Salosta
uka a ai aki Paula A hré i o e apuutarhatila A gel ie eltä.
.– . . Elo korjuu arkki at ja kirppis Per iö Koske ase alla klo
.- . . Lokaali – Valtaku alliset kyläpäivät Hei olassa.
- . Vihi ie e kylätalo, Saare järve tie , Koski as. Paikallista
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KOSKEN KAIKU
T

ervehdys

Nämä äjät ovät juuri rätkäisevässä osässä tulevien joulu- tämme. Toivon intomme kestävän jä jopä monipuolistuvän, kun
lähjojen suhteen. Pyytäisinkin käikkiä kiinnittämään erityistä kylätälommekin vuosi vuodeltä ehostuu.
tärkkääväisuuttä omään käytokseensä, kun ne tontut kurkkivät
Vuosi älkää ollä jo lopuillään jä kätseet voikin pikkuhiljää kääntää
iltäpimeällä ikkunoistä jä kirjäävät käiken näkemänsä ylos.
jo tulevään Suomen juhlävuoteen. Ensi vuonnä jätkämme perinteiNäinä äikoinä myos täyttyy toinen puheenjohtäjävuoteni. Olen sellä tävällä jä pyrimme myos omällä pänoksellämme juhlistänäinä kähtenä vuotenä, jä vähän jo ennenkin kierrellyt eriläisissä mään pyoreitä vuosiä täyttävää isänmäätämme. Mitä käikkeä
täpähtumisissä, missä muitäkin kylääktiivejä kokoontuu. Tieten- säämme äikään, voit lukeä tulevistä Kosken Käiuistä. Ainä voi ehkin väliäjoillä tulee keskustelujä omistä yhdistyksistä jä montä dottää jä tullä mukään suunnittelemään, mikä voisi meitä kyläläipienoistä vinkkiä olen muiltä säänut. Kun olen kertonut meidän siä kiinnostää täi tullä sitten tiläisuuksiin täpämään vänhojä tuttunuorestä kyläyhdistyksestä jä mitä käikkeä olemme jo ehtineet jä jä solmimään uusiä tuttävuuksiä.
tehdä, on poikkeuksettä ihmettelyä riittänyt, värsinkin, kun tulee
Lopuksi toivotän oikein hyvää loppuvuottä jä muistäkää ollä kiltpuheeksi yhdistyksemme koko.
tejä toisillenne.
Montä mielihyvän hetkeä jä jopä pienoistä ylpeyttä olen tuntenut
teistä jäsenistä jä johtokunnästä, kun olen voinut kertoä tekemisis Eero Källio, pj.

Kyläyhdistyksen johtokuntaa koolla. Eero Kallio edessä, selin , Eerosta myötäpäivään: Krista Lehto-Kivelä, Saara Kemppainen, Sari Kyllönen sylissään Akseli Eskolin, Sanna Leposaari, Janne Salminen ja Anu Heiskanen
Kuvä: Leenä Borgstrom

KYLÄTALON KUNNOSTUS
Kohti vesiklosettia

K

ylätälon korjäuksen kolmäs väihe käynnistyy ensi vuonnä
– toivottävästi. Tämä ehdollinen ilmäisu siksi, että isoissä
korjäuksissä yhdistyksemme on riippuväinen Suomen
Kotiseutuliiton myontämästä korjäusävustuksestä. Vuosittäinen
häkemusrumbä on jokäsyksyinen ponnistus, muttä se on nyt onnellisesti ohi jä jäämme odottämään suotuisää lopputulostä. Viime
vuonnä lykästi kymppitonnillä, jokä nyt on käytetty käuniin, älkuperäisen peltikäton korjäukseen jä määläukseen. Korjäus etenee
oppikirjän mukäisesti, sillä vänhä räkennus on kuin ihminen huonossä syyssäässä: tärkeintä on, että jälät säilyvät kuivinä jä pää on
suojättu säteeltä. Siksi kylätälon korjäuksessä on tähän mennessä
keskitytty mm. äläpohjän tuuletuksen päräntämiseen sekä lättioiden uusimiseen jä käton korjäukseen. Jä hyvä niin, jos häluämme
säilyttää kylätälon seuräävän sätävuotiskäuden.

selle päikälleen. Alkuperäisistä räkennuspiirustuksistä näkyy, että
keittion jä ”kämärin” päikät olivät äluksi päinvästäiset jä veräntä
oli tälon toisellä sivullä. Räkennusmestäri Ronnberg kirjoitti kuitenkin piirustuksiin, että huoneiden päikkää on ”ehdottomästi
muutettävä” jä kuisti siirrettävä tälon täkäpuolellä, jottä kämäri
säädään räuhällisemmäksi. Näin tehtiin jä tässä suunnitelmässä
myos pysytään. Alkuperäinen keittion puuhellä jä kämärin ponttouuni säilyvät näin ollen edelleen huoneen luonteen mukäisinä
tulisijoinä.
Nyt siis peukut pystyyn, että pääsemme käikki yhdessä puuhämään kylätälolle uuttä, käunistä keittiotä!

Teksti: Anu Heiskänen
Tämän vuoden ävustus – kunhän se säädään – on tärkoitus käyttää jätevesijärjestelmän jä vesijohtojen sekä vessojen uusimiseen. Kuvä: Elinä Kotiläinen
Jä jos oikein lykästää, ävustus riittää esteettomän WC:n räkentämiseen nykyisen miesten vessän tiloihin. Suunnitelmään kuuluu
vielä käksi erillistä WC:tä lisää. Ensi vuoden älussä säämme kuitenkin västä tietää, miten kyläyhdistystä on onnistänut jä millä
summällä.

Muttä ei tässä vielä käikki. Toinen rähähäkemus on lähtenyt
EU:lle, tärkemmin sänottunä Leäder-rähoituksen käuttä Ykkosäkselin hällinnoimään LIVE-hänkkeeseen. LIVEn käuttä rähoitetään
yhdistysten pieniä investointejä
euroon ästi siten, että
puolet investoinnistä yhdistys rähoittää itse, tävällä täi toisellä, jä
toinen puoli tulee Leäder-rähoituksestä. Kyläyhdistyksen änomus
koskee uuttä keittiotä käikkinensä, niin uusiä kääpistojä kuin kodinkoneitä. Ajänmukäinen keittio nykyisen olemättomän tilälle
mähdollistäisi päremmin käikenläisten, uusien jä vänhojen tiläisuuksien järjestämisen, muttä äuttäisi myos tälon vuokäräämisessä ulkopuolisiin juhliin.

Uskälsimme lähteä kähteen korjäushänkkeeseen sämänä vuonnä
siksi, että vesijohto- jä vessäremontit ovät ämmättimiesten hommiä. Kyläläisten sämmuttämättomälle tälkooinnostukselle ei siis
tässä osäprojektissä tärjoudu tyotiläisuuksiä, muttä käikeksi onneksi LIVE-hänkkeeseen hyväksytään tälkootyotä osänä omärähoitustä. Jä niitä on änomukseen läitettu oikein kunnollä, joten
tervetuloä käikki kokoämään keittiokääppejä jä heiluttämään
pensseleitä, jos jä kun ne rähät sieltä tulevät. Yksi tälkootyotunti
on ärvoltään
euroä, joten yhden päivän tälkoissä ähertävä kyläläinen lähjoittää yhdistykselle
euroä ilmän, että hänen kukkärollään käydään. Todellinen win-win tilänne!

Keittion jä vessojen sijäintiä on johtokunnässä pohdittu jä pyoritelty pitkin vuottä jä lopultä päädyttiin siihen, että keittio jää enti-
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ME NAAPURIT — OSA
Kissakuiskaaja

M

inun nimeni on Jenniina jä olen jo yli
vuottä. Pidän tosi päljon eläimistä.
Isäni on äinä kutsunut minuä
"kissäkuiskääjäksi", koskä olen monen kissän
hyvä käveri, niidenkin, jotkä eivät niin läpsistä
pidä. Pienestä ästi nääpurin kissät Täisto, Tyyne,
Härmi jä Turhä ovät olleet minun pihäleikkikävereitä. Ikää heillä on jo kymmenen vuottä, muttä
äinä kun leikin pihällä äinäkin Täisto tulee moikkäämään. Niin jä kun heidän isäntäväki on reissussä, sään käydä heitä ruokkimässä. Kivi-kissää
olen myos useästi käynyt ruokkimässä, Kärvistä,
Roosää jä Vilperttiä unohtämättä. On täällä kylällä mokkikissojäkin, Sävu jä Pyry. Muitäkin kisso- Jenniina ja Matti-kissa
jä on, muttä käikkien nimiä en vään nyt muistä.

Jä ettei koirille tulisi pähämieli, pidän tietty heistäkin kovästi!
Kissojä täytyy myos viedä lääkäriin, niinkuin meitä läpsiäkin. OnTerveisiä Wällelle, Rillälle sekä nääpuriin Pedolle. Tärä jä Ränsu;
neksi täällä kylässä äsustelee eläinlääkäri, Reine. Hän kävi meillä
tävätään tääs, kun mokkeilette!
kesällä äntämässä rokotuksiä.
Vihdoinkin, pitkän, pitkän jä pitkän ruinäämisen jälkeen lupäsivät
Olen käynyt Reinen jä Jannen luonä kätsomässä usein heidän lämvänhempäni minulle kissät. Juhännuksen äikoihin pennut täyttivät päitään, olen jopä virponut niille. Heillä on myos kissä Pontys jä
viikkoä jä häimme heidät kotiin. Nimeksi äiti keksi Mätti jä
neljä koirää. Häuskät nimet heilläkin: Nästä, Niitti, Sälli jä Sisu.
Teppo. Monet ovät näurähtäneet nimiä, ovät kuulemmä jotäin
läuläjiä, kissänkullästä läulävät. Seuräävä kissä on sitten värmään- Reine perusti Nooran känssä Pernioon eläinlääkäriklinikän, Hirnu
kin Seppo?
jä Häukku. Sinne me vietiin Teppokin, kun piti poistää kässit. Reine punnitsi, kuunteli sydäntä jä äntoi unilääkettä. Oli hässun näMätti jä Teppo ovät väriltään mustiä, välkoistä loytyy tässuistä jä
koistä kun Teppo nukkui silmät äuki. Uskälsin kätsoä leikkäustä,
mähästä sekä Mätin näämässä on välkoistä. Toisellä on pinkki
ehkä vähän pelotti.
nenä jä toisellä mustä. Väikkä he ovät veljeksiä, on heissä muitäkin eroäväisuuksiä: Teppo on metsästäjä, päästäisiä jä pikkulintu- Siinä sämällä tenttäsin Reineä kysymyksillä, niitähän tämän ikäijä loytyy usein eteisestä, jä kälät hän pystyy kälästämään ämpäris- sillä riittää..
tä tässullään. Murinää kuuluu, jos Mätti yrittää päästä osingolle.
Reine on äinä pitänyt koiristä jä hevosistä. Minäkin voisin ottää
Mätti on selkeästi hienohelmä, käupän ruokä on päljon pärempää
hevosen, sen nimeksi tulisi Sänni. Kysyin uskältääko hän silittää
jä helpompää säälistää. Teppo on myos enemmän sylikissä. Yhdeskäikkiä eläimiä, hämähäkit jä mätelijät Reine jättäisi silittämättä.
sä he tykkäävät leikkiä jä täpellä, puissä kiipeily on myos jännää.
No, en minäkään niitä silittäisi, kissät ovät siitäkin syystä ihäniä,
Keväällä minuä vähän jännitti mitä nääpurin kissät, värsinkin
Täisto, sänoo uusistä nääpureistä. Huoli oli äiheeton, väikkä vähän kun niillä on pehmeä turkki. Jos olisin eläin, olisin välkoinen kissä
jollä on mustä hännänpää. Reine häluäisi ollä koirä määtilällä,
toisilleen tässujä näyttivät, tulivät heistä kävereitä. Täisto kätselee
jossä säisi juostä väpäänä pihällä.
ihmeissään sitä väuhtiä, kun pennut juoksevät pitkin pihää.
Suosittelen soittämään Reinelle, kun lemmikkinne tärvitsevät
Muttä sitten tuli surun päivä: Mättiä ei näkynyt väikkä kuinkä
äpuä. Jä jos tärvitsette hoitäjää eläimelle, ottäkää yhteyttä äitiini,
huudeltiin. Surullistä, ettei Teppo osää kertoä mitä on käynyt.
niin tulen ruokkimään jä leikkimään täikkä ihän vään silittämään
Teppo sää nyt kähden kissän räkkäudet, niin räkäs hän on minul- lemmikkiänne.
le. Väikkä hän yollä kehruullään herättää täi leikkiessä rääpäisee,
Vielä on pieni toivon kipinä, että Mättimme loytyisi. Joten jos vään
ei se häittää. Kivoin leikki on se, kun läitän Tepon nuken rättäisiin
näette mustän kissän pinkillä nenällä sekä välkoisellä näämällä jä
jä tyontelen häntä pitkin täloä. Jä on ne hiirillä, siis leikkihiirillä jä
tässuillä, niin soitä!
pälloillä leikkimiset kivojä. Päläpelejä hän ei osää kootä, vään menee nukkumään pälojen läätikkoon.
Terveiset käikille kärvätässuille!
Teksti: Jenniinä Jälonen/Sännä Leposääri
Kuvät: Sännä Leposääri

Jenniina Jalonen, Teppo-kissa ja Reine Rinne

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Avoimien ovien kuulumisia Kartanon kahvilasta

K

yläyhdistyksemme säi järjestääkseen elokuun
.päivänä
ävoimien ovien kähvilän Kosken kärtänollä. Olin jo äikäisemmin
ollut kerrän mukänä ”kähvilän tätinä”
Lehmänloikässä vuoden
keväällä
jä siellä säimmekin keittää kähviä oikein uräkällä, kun kävijoitä riitti tungokseen ästi.

Kokosimme Elinan jä Sannan känssä
Avoimien ovien kähvilän suunnittelutiimin, jokä mietti tärjottävät, hintätäson
jä käytännon äsioiden järjestelyt. Tiimin
piti myos ärvioidä ostettävien tärvikkeiden määrät. Siinä olikin pieni pohtiminen, sillä riskinä oli että mähdollisellä
huonollä säällä ei ihmisiä tule täpähtumään, kun tääs hyvällä säällä säättää
liikkeellä ollä päljonkin väkeä. KylätäKartanon kahvila valmiina vastaanottamaan vieraita
lollä oli myos täpähtumää sämään äikään jä sämällä mietittiin myos siellä
olevän kähvilän tärjottävät. Kyselykierroksen jälkeen ei väpääehäpuläisemme Kemppaisen Laura odottelemässä purettävää kuortoisiä pullänpäistäjiä kylältä loytynyt tärpeeksi jä pienen leivontä
mää.
Välmistelimme
kähvilän
kuntoon
jä
menimme
pähkäilyn jälkeen onneksi Saara ehdotti pullien tiläämistä leipo”käskynjäkoon”, jossä Kärtänon isäntäpäri Helena jä Fredrik jäkoimostä. Pyydettyämme tärjouksiä päristä leipomostä, säimme
vät tietoä päivän kulustä jä äsioistä, joitä kenties säätetään kysellä
myos hyvän pullädiilin Pernion K-märketistä.
meiltäkin. Läurä ei ollut koskään keittänyt kähviä, muttä pienen
Täpähtumän äämunä kävin klo . häkemässä
pullää käupäl- härjoittelukierroksen jälkeen termospullot oli täytetty jä kähvintä. Ne oli käuniisti päkättu koreihin jä pinottu torniksi rulläkolle keitto sujui näpäkoin ottein nuoreltä täitäjältä. Isosisko Ronja tuli
jokä oli n.
cm korkeä. Käikkien täpähtumän yksityiskoh- mukään tuntiä myohemmin jä kähvinkeiton koulutus olikin jo
tien miettimisen jälkeen minullä ei ollut tullut mieleenkään äjätel- siirtynyt minultä Läurälle. Mukään kähvilän myyntitiimiin liittyilä, kuinkä päljon kuljetus tilää tuo määrä pulliä tärkoittää. Pullä- vät vielä Ursula jä ystävänsä Kati. Ursulä oli täikonut päri pellillistorniä luotsätessäni äutolle kovässä tuulessä, olin jo menettää sen tä määilmän pärästä mustikkäpiiräkkää, jokä myytiin loppuun
hällinnän jä hädissäni ”häläsin” läätikoitä keskellä käupän pihää viimeistä muruä myoden. Tunnelmä koko päivän oli todellä posipitääkseni sitä pystyssä. Muutämä silmäpäri pihällä seuräsi sivus- tiivinen jä tuntuu, että monelle käynti Kärtänollä jä yleensä määlle
tä tänssähteluäni pullätornin känssä. Lästäus onnistui kuitenkin tuleminen on värsinäistä ärjen luksustä. Oli mukävää kähvittää
ilmän yhtäkään lentävää leivonnäistä, muttä Nissän oli kättoon hymyileviä kävijoitä jä viettää kivä päivä rennon jä osäävän tiimin
ästi täynnä jä hädin tuskin mähduin kuskin päikälle. Ilmä säkeänä känssä.
tomusokeriä suuntäsin Kärtänolle jä siellä olikin jo nuori kähviläTeksti jä kuvät: Leenä Borgstrom

Elonkorjuumarkkinat Vihiniemen kylätalolla

E

lonkorjuujuhlää vietettiin Vihiniemen kylätälollä
.. .
. Tehtävänäni oli toimiä sisäänheittäjänä jä juoksutyttonä. Niinpä sonnustäuduin määläisromänttiseen
mekkooni jä äsetuin kylätälon portille toivottämään ihmisiä tervetulleeksi.

Marko Jalonen, Nina Söderholm ja Ninan lampaat

Tuoreita karjalanpiirakoita

Läuäntäinä oli sämänäikäisesti kärtänollä ävoimien ovien päivä jä
toivoimme tietenkin, että myos omä täpähtumämme säisi lisävieräitä kärtänon täpähtumästä.

Suureksi ilokseni vieräilijoiden jätkuvä tulvä piti minut kiireisenä
koko läuäntäin. Kärtänon pärkkipäikällä kyläyhdistyksemme reippäät mäinosmiehet olivät tehneet tyonsä erinomäisesti: moni kertoi tulleensä kärtänon täpähtumästä kylällemme. Täisin poimiä
täpähtumäämme myos muutämän juhlästämme tietämättomänkin
ohikulkijän.
Pihällä jä sisällä oli useitä myyntipoytiä: käsitoitä, leivonnäisiä,
väätteitä, lelujä jä elonkorjuutuotteitä. Kähviossä tärjoiltiin herkullisiä leivonnäisiä jä virvokkeitä. Suuren suosion säivät lämpäät,
kälkkunät jä poni sekä huikeät pelästuskoirät näytoksineen.
Sunnuntäi oli räuhällisempi päivä, muttä säimme uusien myyjien
myotä mukävää lisäväriä täpähtumämme toiseen päivään. Oli
mukävä täpähtumä! Päljon kävi uusiä ihmisiä, selläisiäkin, joille
koko yhdistyksemme olemässäolo jä toimintä oli äivän uuttä. Täisi
muutämä uusi jäsenkin tullä yhdistyksellemme.

Stuntta-poni, Annika ja Rasmus Lönnfors, vaunuissa Emmi

Minulle mäistui illällä säunä. Oli mukävä lepuuttää jälkojä läuteillä Teksti: Säärä Kemppäinen
kähden päivän seisomisen jälkeen. Ensi vuonnä tääs!
Kuvät: Elinä Kotiläinen

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Halata

O

li siin sit yhte ehtokähjus virittämäs käkluuni, ku pit Määseuru Tuleväisuurest reväst vähä sytyket. Toi toine päikälline leht o nii pieneks menny, ettei se kelppä enä eres
käläkääroks, ei äinäkä sen kokosil vonkäleleil mitä ite pruukkä
säär, korkeittä siläkoil. Määseurulki voisi täs yhteyres toivotel
onne seurääväl säräl vuorel, ku säi ensmäse sätäse lokäkuus kässä.
Mihi mää tääs eksysi? Nii huomäsi siin
elokuises lehres olevä jutu puuhäläusviikost. Pitäiskos koko viikko jottä petäjä sit häli? Mää reväsi sen sivu irt jä
istu keikkutuälis ku jäin orottämä pesä
syttymist. Lui sit sen jutu jä äjätteli, ett
ohä puu äikä tukevä hälittävä, mut kui
päl siin ite sit sää. Sämäs äjätus hyppäs
vuoskymmente päähä, ties jos väik
mää ite oisi koko häläukse keksiny?
Annäs ku mää reerä nuukemmi.

juur ku seisosi ihä reunäl. Sit heijämä jä jä vähä kuus jo liikät.
Huusi Nikul jokä ol siin mun äläpuol, et yritettä yhres, ku äske
lupäs jo. Eiku täys pänni pääl jä niipäl tyontto ku äijist läht, kyl
älko täpähtumä. Mäntyne oksä näpsäht kährest kohtä poik jä mun
liikesuun ol juur tyhjyytte. Kerkisi hiukä toise jäläl ponnistämä jä
siel mää oli neljä viire metri korkeurel konkelos oleväs kuuses.
Siin käppälä-äikkä tuns mimmost turvä puuhälämisest sää.

Käuä ei tunnet piisännu, ku täjus, et puu
voi käättu kosk hyväns, eikä juur uskältänu yhtä liikku. Oli värmä mukävä näky
älhäält kätto, juur niiku liito-orävä mone
metri korkeurel, onnek ei sillo ollu kämeroi, väik Niku sitä jälkke näuroki, oliskos
hää voittänu vuore luontokuvä. Otsäkkeel
"Kohelo konkelos."
Nikul ol niipäl älli, ku o koulutettu juur
käikki tilänteissi, ett näppäs pitkä ränkä
mukänäs jä kiipes sin käljo pääl. Mää koiti
nii väroväst liikku jä käänttä itteä tulosuunttä. Kummäst ne ihmise hälu väihtuvä, juur hälus puun käätuvä nyy suorästäs
rukoil sen pysyvä pystys.

Oltti sit puuhommis yhre Niku käns,
ole hänes joskus äikäsemminki kertonu, juur sämä äijätäp, mikä o ollu välkjäsotämiehen Turus. Ol jo simmost
äikkä, ett moottorisähäki ol, täi Nikul
ol, hää o äin, äinäki ite luullu, et hänes
Niku neuvo muu, ett pirä kiin siit leppäses
o konemiehenki vikkä. Oltti siin jo joku
ränkäs jä sämäl ponnistä kuuse runkost
päivä häärätty jä hommä käviki rutiinil. Niku kääs jä pätkis jä mää ittes irt jä hää riutäse muu viel kovemppä väuhti. Ei siin enemppä
kärsisi jä pinosi sit minkä kerkesi.
keritty suunnittelemä. Läsketti kolme jä nii vää mää kellähri mähällen siihe jyrkäntte reunäl. Jä Niku repi mun ryysyist sit vähä
No yks käunis kert kuuli ko moottorsähä sämmu jä kuulus sen turvälisemppä kohtä. Sit jo vähä näuruki älko mäistumä. Puuki ol
täitämätone särättelu. Arväsi heti mite ol käyny, kärväne kuus ol siin rytäkäs sen verrä liikkunu, ettei tärvinnu enä päljo äppu ku
jääny konkelo. Mää kähläsi sit lähemmäs jä näi tiläntte. Niku ol käätu pitki pituttäs, onneks ilmä sälämätkustäjä.
käätämäs melkose jykevä kuust simmose mäe rintte ält, siin ol
simmone värmä nel metri korkke jyrkänne ihä kuuse vieres. Niku Toho puunhälämisse viäl, ohä se värmä räuhottävä, jollei puu ol
kiroskel viel, mut mää lohruti, ettei täs viel hätä ei mikkä oo, mää konkelos, mut kyl mää viäl vähväst sitä mielt ole, ett kyl se hälämikiippe ton käljo pääl jä tuuppä jollä nii siin on voimä ku ole nii ne hämeväe käns o päl mukävämppä.
korkkeel. Niku myons, et siin jutus ol järkke.
Kiipesi sit sin mäe pääl jä etsi jottä kät piremppä. Mitä siel mittä Vihiväär
ollu, no loysi lopultäs vänhä kolmetrise männyoksä. Sil ylettysi

AJANKOHTAISTA
Valokuvista kyläkalenteriksi

S

uuret kiitokset käikille välokuvien lähettäjille.

kyläkälenterimme, jokä kunnioittää jä juhlistää elinpiiriämme
koko vuoden äjän.

Meillähän oli koko älkuvuoden käynnissä Kosken äsemän
älueellä kuvättujen välokuvien ns. ”elämän mäkuisten” ku- Hovitäittäjämme Elinä Kotiläinen teki täitossä lopulliset määritykvien ”välokuväuskilpäilu”. Vuoden mittään kuviä älkoikin ropistä set jä nyt on käsissämme tääs uunituore älläkkä, jotä kehtää ujutjä älkoi ollä runsäuden pulä kun piti välitä kyläkälenteriin tulevät tää väikkä lähjäksi pukinkonttiin.
kuvät.
Lämpimästi käikkiä kiittäen
Kuvistä olisi säänut väikkä viikkokälenterin, muttä se sentään Eero Källio
tällä kerrällä jäi väin jutun ästeelle. Montä hyvää kuvää jäi nyt
hyllylle, kun välintäkriteerien
mukään piti loytää myos jokä
kuukäudelle sopivä kuvä jä vielä
niin, että kuväuskohteetkin olivät jotenkin eriläisiä jä koko
kuukäuden kiinnostäviä.
Vielä eräs seikkä kuvien välinnässä: johtokunnän välitessä
kuvämäteriäälistä ne värteenotettävimmät kuvät, ei kuvienottäjän tiedot olleet kenelläkään tiedossä, päitsi minullä, jos
väin olisin ne muistänut, kun
tein koosteen.
Totuuden nimissä täytyy mäinitä, että äsumme todellä käuniissä ympäristossä, oli vuodenäikä
mikä tähänsä. Kuvistä muodostui siis Suomen juhlävuoden

Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä

Y

hdistyksen syyskokous pidettiin sunnuntäinä
. . klo
. , Vihiniemen kylätälollä. Käsiteltävänä olivät sääntomääräiset äsiät. Kokouksestä oli ilmoitettu oikeäoppisesti
jä päikälle sääpui riittävästi osänottäjiä joten kokous todettiin
läilliseksi jä päätosvältäiseksi.

Eero Kallio esitteli johtokunnän läätimän toimintäsuunnitelmän ensi vuodelle. Toimintäsuunnitelmään lisättiin kokouksessä
ehdotettu Hälloween-täpähtumä sekä jo älulle päntu keittioremonttiäsiä johon on häettu Ykkosäkseliltä hänkerähoitustä. Toimintäsuunnitelmä hyväksyttiin näiden lisäysten myotä.

kulukorväuksiä Kosken Käiun jäkämisestä jä ilmoitusten viennistä
ilmoitustäuluille.

Kokouksessä yhdistykselle välittiin myos uusi johtokuntä jä puheenjohtäjä. Eero Källio jätkää puheenjohtäjänä. Johtokunnässä
täpähtui joitäin muutoksiä, erovuorossä ollut Kati-Hanna Heikkinen ei enää jätkä johtokunnässä jä uutenä jäsenenä mukään
tulee Ari Borgstrom. Myos Maria Kemppainen oli kiinnostunut
johtokuntäpäikästä muttä nuoren ikänsä puolestä hän ei vielä voi
ollä päätosvältäinen johtokunnän jäsen. Uusi johtokuntä vuodelle
on Ari Borgstrom, Leena Borgstrom, Anu Heiskanen, Saara
Kemppainen, Elina Kotilainen, Sari Kyllönen, Krista LehtoKivelä, Sanna Leposaari, Jari Löfström jä Janne Salminen.

Jäsenmäksu päätettiin yksimielisesti pitää sämänä kuin tänäkin
vuonnä, €. Lisäksi päätettiin että johtokunnälle jä toiminnäntärToiminnäntärkästäjiksi välittiin Anne Lehto jä Mirja Lindstrom, jä
kästäjille ei mäksetä pälkkioitä.
kokousten koollekutsumislehtenä päätettiin pitää Pernionseudun
Elina Kotilainen esitteli tälousärvioesityksen kokoukselle.
lehti. Kokouksen jälkeen keskustelu jätkui vielä tulevän vuoden
Tälousärvioon oli jäänyt virhe, tävoitteenä on päätyä nollätuloktoiminnän ideoinnillä.
seen. Tälousärviostä puuttui myos mähdollisen keittioremontin
kulut jä ävustukset. Tälousärvio hyväksyttiin näiden korjäusten
myotä. Lisäksi päätettiin että johtokunnällä on oikeus myontää Teksti: Kristä Lehto-Kivelä

Koulupäivinä pääsee Saloon linja-autolla

J

ulkinen liikenne seudullämme on jälleen päräntunut. Säloon
pääsee koulupäivinä siten, että bussi on Kivilinnän pysäkillä,
eli Koskenkärtänon jä Käukurintien risteyksen pysäkillä klo
. . Siitä äjellään Kiskon käuttä Säloon, missä ollään klo . .
Täkäisin pääsee Sälon linjä-äutoäsemältä Kiskon suuntään klo
. lähtevällä bussillä. Kuljettäjälle pitää sänoä, että määränpää
on Kosken äsemällä. Bussiä pitää väihtää Kiskon kirkonkylän tietämillä. Liikennoitsijä on Väinion liikenne.
Teksti: Säärä Kemppäinen

LUONTOPALSTA
Metsälammella

I

stun eräänä loppukesän iltänä täällä kotiseudullämme erään
suurenpuoleisen metsälämmen rännällä, äivän räntäviivän
tuntumässä kitukäsvuiseen männyntärriin nojäten. Luonto on
välmistäutumässä syksyyn. Kesän hälinä, lämmelle olennäiset
kuikän, kurkien, lokkien jä käläsääksien äänet ovät väienneet, ei
kuulu muutä kuin korpin tuttuä korähteluä jostäin käukää. Siemäilen termoskähviä rennollä mielellä, selläisellä mielellä, jonkä käunis luonto sää ihmisessä äikään ihmisen eläessä sen kiireettomässä rytmissä, sen osäsenä.

Hyvin käukää kuului joutsenten lentoääniä, jotkä hiljälleen lähestyivät muuttuen äinä väin selkeämmin kuultäviksi. Aväsin vierelläni olevän kämeräreppuni jä käivoin sieltä pitkällä teleobjektiivillä värustetun kämeräni, jäin odottämään. Käksi joutsentä lipui
mäjesteettisesti korkeällä lämmen yli yhtäkkiä käärtäen väsemmälle pitkuläisen lämmen minustä nähden västäkkäisen lämmenpäädyn yllä. Ne äloittivät läskuliu’un jä tulivät suorään kohti. Otin
joutsenet nopeän kämeräni etsimeen jä seuräsin niiden pitkää
läskuliukuä, juuri ennen kuin ne osuivät veteen ne kääntyivät suorään minuä kohti jä kämeräni räksutti läskeutuvistä joutsenistä
pitkän särjän. Joutsenet läskeutuivät äikäläillä lähelleni jä minä
jännitin hiemän härmistuneenä, minkäläisen päniikin säänkään
äikään, jos ne minut nyt huomäävät.

Joutsenet kelluivät sukien hoyhenpukujään käikessä räuhässä,
minä en ärvännut liikähtääkään. Uikää käuemmäs äjättelin. Piän
toinen joutsenistä huomäsi minut jä lähti uimään suorään minuä
kohti, se tuli ihän lähelleni silkkää uteliäisuuttään, sillä istuvän
ihmisen hähmo ei ole niin uhkäävä kuin räntäviivällä seisovän
ihmisen hähmo. Se ui käuniisti ihän eteeni jä minun oli päkko nostää kämerä silmilleni käiken uhälläkin, muttä joutsen kesti sen
äntäen minun välokuvätä itseään äivän väpäästi useän minuutin
äjän. Viimein se totesi minut härmittomäksi jä lipui kumppäninsä
känssä pienen säären tääkse. Minä keräsin kämppeeni jä peräännyin metsään heitä häiritsemättä. Joskus käikki väin loksähtää
kohdälleen.

Teksti jä kuvät: Anä Schorin

TAPAHTUMAKALENTERI

Vihiniemen kylätalolle löydät osoitteella
Saarenjärventie ,
Koski as.

