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KOSKEN KAIKU
T

kaa nyt Leena Borgstrom, joka otti siis pestin vastaan tuoreelta
sihteeriltamme Elina Kotilaiselta. Leenan tuntien pysyy vaatimusVuoden vaihtumisesta on jo pieni hetki ja kalenterin mu- taso korkealla jatkossakin ja uskon etta lukijat viihtyvat julkaikaan on sydantalvi. Ja kun ikkunasta ulos vilkaisee niin se tata summe parissa entiseen tapaan!
kirjoittaessa jopa nayttaa sellaiselta. Loputtomalta tuntuneen sykUusi Kylanvalokin on yhdistyksellemme saatu, kun vuoden
syn jalkeen ainakin allekirjoittaneen mielesta on mukavaa nahda
maisema valkoisena. Mutta se saasta. Katse meilla kylayhdistyk- viimeisena paivana tuon arvostetun tittelin otti haltuunsa Eero
Kallio. Eero on myos perustajajasen ja toimi menestyksella pitsessa on jo tiukasti eteenpain mutta pieni vilkaisu taaksekin sallitkaan yhdistyksen hallituksessa toimien mm. yhdistyksen historian
takoon nain vuoden ensimmaisessa Kaiussa.
jarjestyksessa toisena puheenjohtajana. Kun Eero luopui hallitusYhdistyksemme johtokunta jatkoi melkein entisellaan. Sanon mel- tyosta se ei kuitenkaan tarkoittanut sita, etta Eero olisi vahentanyt
kein koska silla vaikka vaihtuvuutta ei juuri tullut niin yhdistyksen pyyteetonta tyota yhdistyksen ja koko kylan eteen vaan melkeinpa
perustajajasenen ja hallituksessa alusta alkaen sihteerina toimi- painvastoin. Eero on tyoskennellyt ahkerasti Kylatalomme parissa
neen Krista Lehto-Kivelan poistuminen hallitustyosta jattaa kylla ja on tehnyt arvokasta tyota myos Kylatalon historian ja siihen
ison aukon. On aika siis lausua Kristalle viela tassa kiitokset aa- olennaisesti liittyvan Riennon perinnon sailyttamisessa. Siis viela
rimmaisen tasmallisesta ja hyvin tehdysta tyosta yhdistyksen hal- kerran lampimat onnittelut Eerolle!
lituksessa! Epatoivoon ei meidan kuitenkaan ole tarvinnut vaipua,
Sellaista talla kertaa. Nautitaan nyt talvesta ja nahdaan tanakin
silla niin ikaan alusta asti hallituksessa mita moninaisemmissa
vuonna kylalla ja Kylatalolla! Mukavaa puuhastelua yhdistystoirooleissa haarannyt Elina Kotilainen otti haasteen vastaan ja toiminnan saralla on jalleen luvassa ja tulevissa talkoissa on taas
mii siis nyt virkaatekevana sihteerina. Olemme hyvissa kasissa
jokaisella mahdollisuus saada nahda kasiensa jalkia ja olla mukaedelleen!
na Kylatalon historiassa!
Henkiloston kierratysta tapahtui myos muualla ja tarkkaavaisemmat ovat jo varmasti huomanneet, etta Kaiun paatoimittajana jat- Jari Lofstrom, puheenjohtaja
ervehdys

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Ouroi elukoi

J

uur koht tule suvi ja sit taas taman tast otta silma, joku otokka tai jonki sorti porriaine, kene olemasolost ei ol mitta haju.
Ei aut ku hakke pirtist, joku elukka-aapine ja tutki jos sai
tietto, mika otokka o sukujas. Mone nakost vipeltaja sita luonnos
o. Mut valla merkillissi elukoi o mailmal, eika kaikii oo viel eres
ylos raknatty.

Joskus jaa, jotta luonto-ohjelma tollost kattoma ja kyl nii merkillissi otuksi o, ettei oikke kertakattomal kaikke eres sulat. Oteta vaik
niiki tuttu elukka, ku pantakarhu. En tarkot nyy mitta karhu jol
olis joku tutkaravatti kaulaa tallatty, vaa sita Kiinas elava lutus,
mustavalkost nalle. Juur sita mist takavuosil ain uutisoitti jos jossa
elaintarhas joku ol pieni pai. Nii ja tulha alkuvuorest pari kiinamesikamment Suomeenki. No taa otso nyy o erikostunu syama
pampu plarei. Kuituuha tommosis lehrist saa, mut muute se o vaha
sama, ku haukkais pohjatuult. Siksiha noitte pantoje taytty syor
melkke koko aik, eika ne pyst eres tommosel sapuskal lihottama
itteas niin pal, et paasis talvilevol. Paivas aikune panta pureksi
likemmas parikymmet kilo lehti ja loppuaik meneki riul istues, ku
se suuremp hata o reilu kol tusina kertta paivas. Onneks eiva kayt
vesiklosetti, sunka, tulis iha mahroto rakninki.

pasflika ova iha sula vaha, jos kosija o yht levja ku pitkaki, meina
jos leveyre silmist mitta. Taa karvane, nimeltaski se o, silmavarskarvane, saa puhallettu silmas oikke tapi nokka, sit hetke kuivattele ja sin silma jaava. Kyl tommone kauhja hankala o, ku silma ova
ain ensmase mikka pihtipieli ottava, mut mita sita ei tekis, et toine
sukupuol huomais. Onneks noitte karvasflikkoje muoti ei kauhja
usse muutu, niiku ihmiste lait o. Joka sukupolvel o oma kauneusLuomakunnas elaimil o yleensa kaks homma, syor ja sit jatka suk- ihantte.
ku, joskus sit ei kerk syor ollenka, niiku jokku perhose. Hee o matoin syonny tarpeeks, ettei aikusen ena ol aikka muutku kaveri Olek maa ny lahteny mert eremmaks kala, tai pareminki jokke?
hakema. Simmossi sammakoiki o, mis kolli muuttuva riiuajal iha Yks oikke ihmeelline elukka voi tos Kiskojoeski polski, ainaki viel
kellaseks, ku ei siin tohinas kerkki tarkemmi kattoma, jos jossa joki aik sit. Nyy niittenki kanna ova romahtane, meina ankeriaitte.
liiket nakke, mut kellane vari varotta, et kannattais vaha siirtty, Se o nii merkilline kala, ettei sen kaikki konstei vial eres tieret.
tasa ei luona. Jokku sammako muute pysty loikkama yli viiskym- Hane elamas on aika pal reissamist. Syntty jossa Sarkassomerel ja
ment kertta oma pitutes, ainaki jokku tiero nii vaitta. Ajatteles sita jos ei heti Permura kolmio jouru, nii alkka tulema merivirtoje muihmisil, sara metri pikapyrahrykseski konti raapasisiva vaa kerra kan pohjost kasi. Oliskos se meris oleva plastikkakuona heijanki
kiusanas reissu aikan? Jonku vuore paast alkava loytta sit mukavi
maat ja oikke suur ai, olis ilmas koko reisu.
jokki joihi paaseva polskima ja kasvama. Aikalail kaarmeelt naytPerhosist tul miele yks siilikas-laji, mika ela arktisel tunral. Siel tava ankerias voi kasva metriseks ja ela mont kymment vuot. Jossa
suvi o nii lyhy, ettei perhostoukka kerkki syoma itteas nii suureks, vaihes sit hanelki tule suvujatkamine miele ja iha hullu, eiku takas
et vois kuoriuttu. Mut hanel o konsti kans. Haa otta josta varvust sin tuhansie merimailie paaha, sin Sarkassomerel. Jossa kohta
kii ja jaatty siihe, jotta oma lasoli pumppa elimistoos ettei se pok- ankeriaitte eri ikaluoka tuleva kentias vastuksi, mahtavaks he
sahra, ku eres on pitk talv ja o niet pakast. Jahka aurinko lopultas moikat toissians?
taas ruppe lammittama, nii haa virkko ja alkka syoma. Kaikke hulluit o, et tommone perhone voi ol seittama vuot toukkan, jaatty ain Ole simmostki tilannet joskus hunteeranu, ku ole, jotta otokoi seutalveks ja sit loputas joku suvi muuttu perhoseksek. Nii ja sit onki rannu, meina simmost hetke, ku ristiluki penska tuleva kyselyikka
ja alkava tentat airiltas kummone meija iska ol. Nii kuin pokerin
kiire, arva varma?
ait siin sit vasta. "Kyl haa ol oikke hyva." Eiva pikkuluki simmosse
Tavallise looki elukka o kans yks karvane Malesias. Nuor poik vastaukse varma tyyry, vaa inttava lissa tietto, nii lopultas ait sit
karvane, ku hunteraa men flikoil, hakke enste rauhallise paika. Sit kaihoisast muistele lastes issa ja sano. ”Ol haa simmone, rapsakhaa ruppe puhkuma juur, niiku se yks ilkja susi niitte porsaitte ka.”
mokki. Se vaa, et taa karvane pitta suus kii. Tietta sen mite siin
kay. Silma pullistuva vaa paast, mut se onki, asja juon. Kato kar- Vihivaar
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KYLÄTALON KUNNOSTUS
Kylätalon keittiöremontin kuulumisia

J

ohtoryhman suunnittelun ja onnistuneen raha-avustuksen
tuloksena kesalla
ilmestyi Kylarin juhlasaliin havyttoman suuri pino pahvilaatikoita. Ensimmainen tehtava oli
tehda tyotila saliin, jotta kaappien kasaamisen logistiikkaketju
saatiin kayntiin. Sopivalla vapaaehtoisporukalla rullattiin hihat
ylos ja otettiin IKEAn manuaalit kapalaan ennen kasaustyon aloitusta. Ja eikun porukalla kasaamaan seina –ja lattiakaappeja. Touhussa tuli keksittya pyora aika monta kertaa, ennenkuin pikkuhiljaa syksyn edetessa alkoi valmista koottua kaapistoa syntya. Kasaamisen aikana toinen tiimi tasoitti keittion seinia ja veti hienot
raitatapetit valmiiksi odottamaan kaapistoja. Kiinnityskiskot ruuvattiin seinaan kiinni ankaralla vatupassin syynayksella. Sen jalkeen lihakset kayttoon ja kaapit alkoivat lennahdella vauhdilla
paikoilleen. Altaan ja lieden tarvitsemien aukkojen leikkuuprojekti
ja tyotason kiinnitys meni hienosti porukalla. Aherrysta ja ahkimista kylla kuului paivan saatossa, mutta onnistunut lopputulos
on tarkein. Toisessa huoneessa toinen tiimi porasi ja ruuvasi ovien
vetimia paikoilleen.

Talvikin ehti jo puskea paalle ja onneksi lammityslaitteilla tila
saatiin pysymaan ihmiskeholle siedettavana paikkana. Putkimies
hoiti homman kotiin, joten vesipiste ja astianpesukone saivat tarvitsemansa putket paikoilleen. Seinaan kiinnitettiin peitinlevyt ja
valitilan laatat viela paalle vierailevan vapaaehtoisen keittioremonttimestarin avustuksella. Kaikki oli vihdoin valmista laitteiden
asennuksille paikoilleen, varsinkin jaatavan painoiselle jaakaappipakastin yhdistelmalle. Nelja pinkeaa hauislihasta teki toita ja
superpainava jaakaappi siirtyi sujuvasti rungon sisaan. Hmm, kaksi silmaparia huomasi, ettei kaikki ollut kohdillaan. Jotain on pielessa ja erittain VINOSSA! Jaakaappi oli vatupassissa mutta kaapin
runko vinossa. Integroidut ovet eivat tasta pitaneet, joten ei muuta
kuin runkoa suoristamaan. Hauskaa oli ja huumoria onneksi riitti,
vaikka - h suoristus operaatiossa meni. Kaikesta tarkkuudesta ja
mittauksista huolimatta tyon edetessa oli jaakaapin runko lipsahtanut vahingossa pahasti vinoon. Nyt jaakaappi runkoineen on
suora ja ovet toimivat juuri niin kuin kuuluu. Uunit, liesi ja huuva
paasivat myos paikoilleen. Saarekkeen paikan ja koon mallausta
seka kaikenlaista pienta hienosaatoa ja kas, keittio alkoi pikkuhiljaa nayttamaan enemman valmiilta. Viela kun saatiin aivan vuoden
lopussa sahkovedot keittioon kuntoon, niin hymy kylla pilkahti huulille kun valokatkaisijaa paasi rapsayttamaan ensimmaista kertaa ja katon tehokas ja paloturvallinen ledvalo syttyi valaisemaan huonetta.

AJANKOHTAISTA

Ari ja Harri asennushommissa
Tekemista on viela paljon jaljella, ennen kuin keittio on taydessa
toimintavalmiudessa. Lattia on maalattava, katto- ja lattialistat
asennettava paikoilleen, seinan puolipaneelit takaoven viereiselle
seinalle, ovet karmeineen asennettava, kodinkoneiden lopulliset
kiinnitykset ja saareke laitettava paikoilleen. Viimeistelyssa menee myos oma aikansa. Tavoitteena kuitenkin on, etta ennen Juhannusta
keittio olisi valmis ja ensimmaiset kahvit paastaan
nauttimaan uuden kylarin keittion kunniaksi.
Mukavaa vuoden

alkua kaikille.

Teksti: Ari Borgstrom
Kuva: Leena Borgstrom

Kylän valo

K

oko perheen rakettiampujaisissa on perinteisesti julkistettu Kylan Valo. Minulla on ollut kunnia olla johtokunnassa
valitsemassa edellisia ”valon tuojia” ja muutaman kerran
olen ollut jopa luovuttamassa lyhtya ja onnittelemassa. Talla kertaa olin unohtanut koko Kylan Valo perinteen ja Saaran vilkatessa
minua nayttamolle, luulin joutuvani johonkin kivaan leikkiin. Vasta kun Saara veti verhon takaa lyhdyn esille, tajusin, minka yllatyksen johtokunta oli minulle varannut.

Toki minua nakee viela yhdistyksen tilaisuuksissa ja muissakin
jutuissa, minka rahkeeni sallivat. Kaytankin tassa oivaa tilaisuutta
kysella vanhoja valokuvia Kosken aseman alueelta. Jos piirongin
kaapissa loytyy joku
sopiva kuva, niin voit
ottaa yhteytta suoraan
minuun tai johtokunnan jaseniin niin saamme taas palan historiaa,
Kiitos. On todella hienoa kuulua ”lyhdynkantajiin.”
kenties johonkin tuleSyntyjani ole halikkolainen, mutta -luvun puolivalissa elama toi vaan kylakalenteriin.
minut tanne Koskelle. Silloin taalla oli viela koulu, kauppa ja postiKiitan viela lampimasti
kin. Junat oli jo silloin muutaman vuoden ohittaneet Kosken asekohdalleni
osunutta
man vauhdilla. Pikkuhiljaa loppui nuo kaikki edella mainitsemani
kunniaa ja toivotan
ja kyla hiljeni.
kaikille
kylalaisille,
Kylayhdistys on nyt muutaman vuoden tuonut uutta potkua kylal- yhdessa tekemisen iloa.
le. Yhdistys on korjannut pala palalta kohta satavuotiasta kylataEero Kallio
loa ja sen kayttoaste nousee kohisten. Olen ollut yhdistyksen toiminnassa mukana alusta asti, johtokunnassa ja pari vuotta puheenjohtajanakin, mutta vuosi sitten jain tavalliseksi rivijaseneksi.

KUULUMISIA MAAILMALTA
”Sisarkylätaloa” katsomassa Australiassa

Kylatalo on globaali ilmio. Tahan tulokseen tulin tamanvuotisen
Australian-matkani aikana, kun vierailin Kangaloon-nimisessa
kylassa. Sinne minut oli johdattanut kutsu Jennien, kalyni, hiljattain ostamaan vapaa-ajan asuntoon, joka on pikkukylan entinen
kirkko. Aivan oikein – kirkko. Maaseutu autioituu Australiassakin,
ja tama aikoinaan lahes sademetsaa muistuttava alue, jonka uudisraivaajat raivasivat lypsylehmien laidunalueiksi
-luvun puolivalin paikkeilla, on tyhjentynyt. Kylan punatiilinen, sieva pieni
kirkko kauniine puutarhoineen myytiin ja muutettiin asuinkayttoon. Hautausmaata ei onneksi sen ymparilla ollut. Puutarhassa
kukkivat kevaasta syksyyn meillekin tutut lajit; ruusut, laventelit,
narsissit ja orvokit. Heti kirkon naapurissa on toinen sieva rakennus, vaaleansininen kylatalo, village hall. Se on rakennettu
,
siis hyvin samaan aikaan kuin omamme. Jennie on mukana kylatoimikunnassa, joten paasin myos sisaan katsomaan, minkalainen
on australialainen kylan kokoontumispaikka.
Ensivaikutelmani oli, etta hyvin samanlainen kuin suomalainenkin. Paasalissa oli penkkeja ja nayttamo esirippuineen aivan kuten
meillakin. Pienessa sivurakennuksessa oli keittio ja toisella puolella saniteettitilat. Muutamia eroavaisuuksiakin oli. Talon vaalean
siniharmaa julkisivu osoittautui maalatuksi aaltopelliksi, mika on
hyvin tyypillinen paikallinen rakennusmateriaali. Puuta ei samalla
tavalla kayteta ja yksinkertaisinta on rakentaa puusta vain runko,
joka paallystetaan aaltopellilla ja sisapuoli paneloidaan. Helppoa,
kun eristyksia ei tarvita ja aaltopelti kestaa paahtavan auringon
poltteen. Toinen eroavaisuus oli vesi, joka kylan kaikkiin taloihin
saadaan katolta, kun sadevesi valuu suuriin, pyoreisiin vesisailioihin. Jos vesi sattuisi loppumaan, tankkiauto tulee ja tayttaa sailion.

Haastattelin Jennieta – joka on muuten vieraillut meidankin kylassamme – kylatalossa jarjestettavista aktiviteeteista. Yhteen niista
paasin itsekin osallistumaan. Joka torstai kesaaikaan Steve tulee
talolle ja ohjaa lempeaa aamujoogaa. Se oli erittain miellyttava
kokemus, kun salin isot sivuovet avattiin ja lempea kesatuuli puhalsi sisaan. Osallistujia oli toistakymmenta, etupaassa paikallisia
”mokkilaisia”. Kangaloon sijaitsee Northern Highlands-nimisella
alueella, joka on Sydneyn ja Canberran valissa suunnilleen
kilometria Sydneysta, mika tekee siita suositun kakkoskotikohteen valimatkan ja viilean ilmaston vuoksi. Lahikaupunki Bowraliin paasee junalla Sydneysta – ylellisyys, jota meidan kylalaisilla ei
enaa ole. Sydneyssa on viisi miljoonaa asukasta, joten voitte vaan
arvailla, minkalaisia ruuhkat voivat pahimmillaan olla. Juna mah-

dollistaa vaivattoman yhteyden ja on varmaan osasyy siihen, etta
alue on pysynyt elavana ja sinne myos muuttaa kaupunkiin kyllastyneita elamanmuutosihmisia. Talvella saattaa olla kylmakin, varsinkin oisin voi olla monta astetta pakkasta.

Toinen kylatoimikunnan jarjestama tapahtuma oli Christmas Dinner, joulupaivallinen, joka toteutettiin ensimmaisen kerran tama
vuonna niin, etta halukkaat ostivat illalliskortin ja vastineeksi heille tarjoiltiin kolme ruokalajin kokonaisuus. Jennie kertoi, etta hanta oli hieman
hirvittanyt, mutta loppujen lopuksi kaikki
oli sujunut erinomaisesti, vaikka vakea
oli saapunut tuvan taydelta. Tuotto kaytetaan kylatalon toimintaan. Joulupukkikin oli saapunut paikalle, mutta ei perinteisesti porojen kanssa, vaan kirkkaansinisen retroauton lavalla huitoen mukanaan aikuiskokoinen elf eli tonttu.

Kerroin kylatoimikunnan joogaaville
jasenille kylastamme ja talostamme ja he
olivat australialaiseen tapaan ihastuneita,
kunnes kylan kuulumiset veivat voiton
puheenaiheena. Joogan jalkeen tarjottiin
tietysti teeta ja kekseja, mika on aussiversio kahvista ja pullasta. Kylatouhu oli siis
perin samanlaista, mutta hieman erilaisin
maustein.

Teksti ja kuvat: Anu Heiskanen

t!
i. Vaihtarijärjesen Kaiun lukija
täällä aihto uotta
tä
Vie
ta.
los
ffa
Bu
Hei kaikki Kosk
rki osa altiosta,
i sa ottu a Ne Yo
sta, tarke
ka
eri
A
ltä
tää
le
Kirjoitte
hei äkuu aluskaisi Suo ee palaa
y.
Ta
.
tar
tta
Ro
au
ii
uk
ku
toi
i
iisi
ä
tö
a yli
ole ollut täällä hie
ii e elokuussa ja yt
i
oih
alt
s
dy
Yh
e
at erot
Tuli tä
Suuri
t eroa at toisistaa .
uri
lttu
ku
ja
at
ta
ä
llis
sa.
, jote paika te ulSuo essa, sill
ja ulkoile aa paljo
todella erilaista kui
i
aa
os
a
ku
elt
liik
o
ut
u
o
i e
ole tott
Yhdys alloissa elä
erkiksi suo alaise a
elä ä ta oissa. Esi
ja
ssa
kse
ja,
atu
s
ka
at
o
utua.
ai e , ja yksityiskoulu
oli aluksi aikea sope
opetukse taso o alh
ssa
joi
y
ja,
Cit
ä
ulu
elt
ko
koile atto uutee
i
o
koulua
elko il aisia alti
sia euroja. Itse käy
alloissa o
uodelta o ia tuha
ulutuksessa. Yhdys
a
ko
s
jok
pitä yt pyrkiä vaikeilla
yö
su
o
ak
o
u
si
ulu
ero
au
ko
uk
uri
ä
Su
alla, utta luk
yiskouluissa, sill
sit
a
yk
rke
i
ko
ku
ta
o
o
ois
tas
tas
a
Suo essa!
joissa opetukse
llä o kuite ki sa
ja o ipuolise paa
o koulu. Opetus sie
a reilusti pare paa
ole
Ho ors, joka o alti
lei ät yydu
laa
kse
leipäpakkauksia, aa
ki koe opetu
iä
ite
äis
ku
sitt
e
yk
Its
.
dä
illa
yy
ke
ei
ko
pääsy
Kaupassa
ot o at jätti äisiä.
sa” -pitää paikka sa!
ure paa Yhdys allois
lkit ja ka a u ake
su
otö
o
ait
i
ikk
ssa
”ka
ä
ua
ett
Sa o ta,
s allat o
a. Myös uu
ää uistaa, että Yhdy
leipäsatsi pakkauksi
s altoje älillä. Pit
dy
Yh
dää kahde suure
ja
e
o
Su
a
ästä i täällä ja eroist
kui ka pitkää elä
erilaisia alueittai .
i täällä ja
Voisi kertoa aikka
eroa aisuudet o at
ja
i,
o
Su
aksi osaksi elä ästä
i
ku
o
uri
alti
su
pi
ä
Pid
iso
.
a
lla
rta
ite
ke
ku
ta
o
alla kui e e
si iki ä oi ut
ja Suo ea iha eri ta
ttä
ella erilai e kui oli
rhe
tod
pe
ut
oll
aa
o
ta
si
os
uo
uskoja ja erilaisia
de aika a ar
e essä kulu ut
e essä sisällää ha
Tähä
tähä
e . Ole oppi ut uo
yt
rke
ä
pit
ioa
o
luk
i
e
os
Vu
o
.
Su
paljo
se o hy ää aihtelua
ut ih ise ä todella
yös, että ole kas a
aihto uotta i. Usko
todella iloi e !
ot.fi
koke uksia, joista ole
il a atkaaja.blogsp
blogia i: aria- aa
ta
ura
se
oit
i,
sta
ä aihto uode
Jos haluat lukea lisä
nen
Maria Kemppai
Kuva on otettu Niagaran putouksilla Suomen
-vuotis
Itsenäisyyspäivänä, kun putoukset oli valaistu suomen
lipun värein. Kuvan otti Stacy Bisker.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Rakettiampujaiset
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Kylätalolla

yläyhdistys järjesti taas uode ii eise ä päi ä ä
peri teeksi uodostu eet rakettia pujaiset. Kuude
jälkee alkoi Kylätalo piha täyttyä autoista ja pia
oliki ipi ää ja ilskettä leikki ie laste odottaessa i okkaasti raketteja. Vieraskirjaa tutkiessa
e oli paikalla ar iolta
6 he kilöä juhlista assa vuode vaihtu ista. Nyyttikesteillä
koottu buffet pöytä otkui herkuista ja lä pi ie akkie ja
peru asalaati lisäksi lautaselle löytyi uutaki suolaista. Makeaa tarjotta aaki löytyi karkeista kakkuihi . Kello lähestyessä ilta seitse ää, laitettii Saara Ke ppaise ohjaa at leikit
ja kilpailut juhlasalissa tauolle ja siirryttii ulos. Raketti estari
e Ari Borgströ oli tii ei ee al istellut raketit a pua al iiksi ja illa sho alkoi pie e
illä paukuilla. Yhdistys
oli saa ut uka a
äärä raketteja lahjoitukse a, jote tä ä
uo a oli atki äli eet ku o ilotulituksee . Pakka e kuite ki hie a hidasti rakettie lähetystä,
sillä tule teko äli eet jäh ettyi ät ja älillä oli pide piä taukoja rakettia pujie taikoessa tulta eri
kei oi sytytysla koihi . Tu el a oli i te sii ise
i ostu ut arsi ki laste keskuudessa. Vieressä i
seissyt pikkupoika ryh ä jaksoi odottaa joka ikistä
rakettia pohtie e si
i kälai e paukku yt ah-

taa olla tulossa ja ko
e toida äke ää sä heti raketi si gahtaessa tai aalle. Pitkä raketti äytökse päätti äyttä ä
pata, joka a pui
tai aalle itä hieo pia raketteja.
Vielä alettii ti at
terassilla ja oli eki al iit uode aihtu isee .
Teksti ja ku at:
Lee a Borgströ

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset IV

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen tahan toista- Alkuperaista tavuviivaa = rivinvaihdossa en ole kayttanyt johtunut asiat pilkun , tarkkuudella, miten ne on aikoinaan en lahinna kirjoitusalustan kokoeroista.
yloskirjattu. myos lyontivirheet, jotkut niista ovat jopa
Teksti: Eero Kallio
hauskoja.
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Pylvaiden uusimisen vuoksi katkaistaan sahkovirta Pernion sahko O/Y verkossa tasta paivasta alkaen, tarpeen mukaan,kello , ja
lasketaan virta jalleen paalle klo . Varokaa. Alkaa koskeko johtoihin mainittunakaan aikana. Pernio /
. Pernion Sahko O/Y.
~~~

Hyvaa kasvavaa kylvoheinaa myydaan huutokaupalla Kosken kansakoululla torst.t.k.
~~~

p:na klo

.

Kotiapulainen saa heti paikan Pernion Turvepehkutehtaalla.
~~~

Paras ilmoituslehti on ” S a r k i s a l o n K u u l u t u s l e h t i ” Ilmoituksenne voitte lahettaa joko postitse tai puhelimella osoitteella:
Eero Karimo, Sarkisalo.
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Uintimerkki jokaiselle!! Lindilan Pitkajarvella otetaan vastaan Suomen Uimaliiton uintimerkin suorituksia ensi sunnuntaina. Uintimerkin vaatimukset Aikuisille
m uinti, - v.
m ja alle v m. Aikuisten merkin lunastus :- nuorten :-. E. Sandholm.
T.Y. Riento toimii tanssiaiset talossaan Vihiniemessa lauant. tk
Valmiiksi lapotettua heinaa noin

~~~ . .

pna. klo.

. Soittaa Jalava. Liput :-.

hp myytavana Vaarlan Oksasella.
~~~

E l a i l a a k a r i J. Hallberg vastaanottaa joka arki tiistai ja -perjantai klo.
meijerissa.
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Pernion apteekilla, muina paivina klo -

Pernion as.

P e r n i o n o s u u s k a s s a toimisto kirkonkylassa seka asioimisto Y l i k u l m a l l a M. Suvannon huvilassa, on avoinna arkipaivisin
klo. - . Osuuskassa maksaa talletuksista aina korkeimman k o r o n seka antaa tallettajille muut erittain hyvat edut. Hallitus.
Edullisimmat talletus ehdot ja suurimman varmuuden tallettajille tarjoo Suomen suurin talletuspankki K A N S A L L IS – O S A K E P
AN K K I. Pernion konttori avoinna joka arkipaiva klo. - .
T A L L E T T A K A A R A H A N N E S A A S T O P A N K K I I N, joka on kuntalaisten oma yleishyodyllinen rahalaitos ja tarjoo tallettajilleen korkeimman sallitun koron..Sen hallinasta maaraavat juuri tallettajat. Pernion Saastopankki on auki : paakonttori klo - ja
Kosken konttori klo - joka arkipaiva. Pernion saastopankki.
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Pernion Puhelin osuuskunnan l. vuosimaksujen kannon suorittaa allekirjoittanut omalla asunnollaan ensi lauant. kuluvan heina k.
pna klo - . Alikulman keskukseen kuuluvat maksavat samana paivana Ylonkylan osuuskaupassa. Ylikulman keskukseen kuuluvat
keskuksellaan samana paivana klo - . Kosken keskukseen kuuluvat poliisikonstaapeli K.Eloselle. Ne , jotka ennen ovat maksaneet
Kansallis-Osake-Pankiin, maksavat nytkin sinne kuluvan kuun - paivien valisena aikana pankin aukiolo aikana. Villiam Peltonen.
~~~

Pernion maamiesseura toimeenpanee -vuotisen lannahoitokilpailun johon jasenia kehoitet. runsaslukuisesti ilmoittautumaan elok.
pvaan
mennessa, joko piirimiehille, joita pyydetaan ottamaan naita ilmoituksia vastaan, tai neuvoja V.J.Kivistolle. Johtokunta
~~~

Ajanmukaisten peltoviljelyskorttien ja puutarhasuunnitelmien laatimista ottaa tehdakseen syksyn kuluessa maatal . tekn.V.Y.Kivisto.
~~~

Puimakoneet seka muita Teijon tehtaan valmisteita ostatte edullisilla ehdoilla meilta. Varastossamme sattumalta olevat kpl Viktoria
b hevosharavaa myydaan sisaanostohinnalla.
Pernion Maanviljelijain Konepaja O/Y.

LUONTOPALSTA
Pieni ihme metsässä

K

ayn usein mokkiviikonloppuina metsalenkilla naapurimme Ursulan ja koirien kanssa. Sieniaikaan lenkkivarusteisiin kuuluvat luonnollisesti sieniveitsi ja – kori. Meidan
lahimetsassa kun ei paase etenemaan ilman etta jompikumpi bongaa matkan varrelta vahan valia kantarelleja tai suppilovahveroita. Itse pysyttelen tiukasti naissa kahdessa turvallisessa ja tuntemassani lajissa, mutta Ursulan kerattavien sienien repertuaari on
omaani paljon laajempi. Siksi tituleeraankin hanta kavelevaksi
sienikirjaksi. Vaan eipa Ursulan kiinnostus lopu kerattaviin sieniin
vaan intohimona on bongata myos jotain mikroskooppisen pienta,
nimittain limasienia. Nimi on hieman allottava, ja mielikuva tulee
heti jostain rumasta, mutta kun kameran naytolta nakyy mita
upeimpia vareja ja graafisia muotoja makrolinssin ikuistamana, ei
voi muuta kuin kiinnostua tasta useimmille huomaamattomasta
elioryhmasta. Tottuneesti Ursula bongaa naita minun silmilleni
nakymattomia ihmeita lahoavilta puunrungoilta ja vaikka polun
vieresta. Niita on kaikkialla metsassa ja on vain osattava katsoa
tarpeeksi tarkkaan.

Mita nama upeat pienet limasienet ovat? Suomen limasienet kirjan
mukaan ne ovat kaikkialla Suomen luonnossa, metsaturpeessa,
lahopuussa, lehtikasoissa ja elainten lannalla elavia elioita, jotka
elavat piilottelevaa elamaansa. Ne ryomivat nakyviin vasta lisaantymistaan varten ja kokevat tuolloin muodonvaihdoksen limaisesta ryomijasta pieneksi hauraaksi taideteokseksi. Vaikka nimi viittaa sieneen, eivat ne ole niita. Eivat myoskaan elaimia eika edes
kasveja. Limasienet muodostavat oman sukuhaaransa yhdessa
maa-amebojen kanssa.

Nukkanen

Useimmat limakot ovat mikroskooppisen pienia ja vaativat syvan
kunnioittavan kumarruksen alas maahan, etta ne voi paljain silmin
havaita. Ursula bongasi eraana vuonna paljon esiintyneen nukkasen ja sitten tiedonjano naita pienia ihmeita kohtaan ohjasikin
ihan uuteen harrastukseen. Oranssina hehkuva sudenmaito on sen
verran kookas, etta se nakyy ilman konttailua tai kumartelua. Paranvoi taas pistaa silmaan kirkkaan keltaisena tai valkoisena kalvasparanvoina.

Ursula kuvaa ympari vuoden uusia limasienia ja tutkii naytteiden
kanssa niiden ominaisuuksia. Tarkkaa maaraa hanen bongaamilleen limasienille ei ole tiedossa, mutta paljon on kuvia otettu erilaisista loydoksista. Naytteita han on lahettanyt mikroskoopin Paranvoi
puuttuessa myos asiantuntijoille Turkuun tunnistettavaksi. Naiden ensimmaisten bongattujen lajien heratettya kiinnostuksen,
loytyi lisatietoa kirjastosta ja muita asiasta kiinnostuneita harrastajia Facebook-ryhmasta. Facebookin limasieniryhmassa on n.
jasenta, joista moni kuuluu myos muihin sieniryhmiin. Sieniseu- Teksti : Ursula Kurtze ja Leena Borgstrom
ralla on myos sivuillaan lisatietoa naista lajeista.
Kuvat: Ursula Kurtze
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Reippaasti myöhassa etelaiseen Suömeen saapunut talvi
tuntui pitavan tiukan ötteensa turhankin pitkaan. Lampömittarin
elöhöpea pysyi sitkeasti nöllan alapuölella ja lumipeite hallitsi
maisemaa jaisten tien pintöjen pitaessa mielen seka kehön mötöriikan virkeana. Vain pidentyneet paivat ja vilkaisu kalenteriin
kertöivat, etta kevattahan tassa eletaan. Mutta pisinkin valtakausi
köhtaa jöskus löppunsa ja talven ösalta vöimme kaiketi jö turvallisesti sanöa, etta se ön talta eraa öhi. Viela ei ruöhö viherra kuin
paiköin mutta liukuesteet ön kengista vöinut jö irröttaa ja lumikölan siirtaa varastön peruköille.

Nautitaan nyt siis kaikki naista varhaiskevaan paivista. Ainakin
itse pidan kevatta melkeinpa parhaimpana vuödenaikana maalla
asumisen ja töuhuamisen aikana. Valöisuus ja hentöinenkin lampö
piristavat kummasti talven kaamöksesta selvinneen mielta. Luönnön heraaminen elamaan ön aina yhta lumöavaa seurattavaa. Pihalla ja luönnössa önkin nyt mukava ölla. Viela ei auringön
valö pölta suöjaamatönta ihöa punaiseksi eivatka edes hyttyset tai
paarmat öle kiusana. Tarmöakin ön ja pihatöihin viela tassa vaiheessa, kun ruöhönleikkuukin ön vasta suunnittelun asteella.

Kylayhdistyksellekin kevat tarköittaa taas töiminnan aktivöitumista. Tai nö, mönenlaista töimintaa ja tapahtumaa meilla ön öllut
lapi talven, jöten tarkennetaan, etta kylatalön remöntöintia talla
tarköitin. Keittiön viimeistelya ja LVI-asiöiden pureskelua ön luvassa nyt kevaalle ja kesalle. Vöitaneen siis sanöa, etta riippumatta siita saadaankö helteinen kesa vai ei niin hikipisaröita ön luvassa tanakin kesana. Mutta önhan se niin etta hikeakin ön mukavampi vuödattaa hyvassa pörukassa, jöten röhkeasti vain mukaan
tuleviin hömmiin ja talköisiin!
Oikein mukavaa kevaan jatköa kaikille ja nahdaan kylalla!
Jari Löfström, puheenjöhtaja
Hei vaan kylalaiset!

Minusta pyydettiin juttua Kösken kaikuun ja yritan nyt jötain itsestani kertöa. Olemme perheeni kanssa muuttaneet tanne Oulusta
löppukesalla 2014 ja ölemme hyvin viihtyneet. Jö heti aika alussa löysimme kylayhdistyksen ja ölemme ösallistuneet kivöihin jarjestettyihin juttuihin aina, kun ölemme ehtineet. On kiva, etta meilla ön kylalla töimiva kylayhdistys ja
jarjestetaan yhteisia mukavia tapahtumia. Naissa tapahtumissa ölen myös tutustunut useampaan kylalaiseen.

Taisi ölla vuösi-pari sitten, kun kylayhdistykselle etsittiin kötisivujen yllapitajaa ja vastasin ilmöitukseen, etta vöin öttaa taman vastuulleni, silla ölen naiden Wördpress-sivustöjen parissa puuhastellut
jöitain vuösia ja ön kiva itsekin "kantaa körtensa keköön" yhteisen hyvan vuöksi. Niinpa siis paadyin
kylayhdistyksen kötisivujen yllapitajaksi. Viime vuönna uusin sitten myös kylayhdistyksen kötisivujen
ulköasun Pröjekti öli mukava tehda ja öli kiva, etta kylalaisilta löytyi sivuille hienöja kuvia kaytettavaksi! Sivut tösin eivat vielakaan öle taysin valmiit, silla myös ösa teksteista pitaisi tuöda tahan paivaan. Kötisivut usein tuppaavatkin ölemaan vahan sellaisia "ikuisuuspröjekteja", jöita taytyy ölla paivittamassa saannöllisin valiajöin, silla sisaltö vanhenee yllattavankin nöpeasti. Ehkapa namakin sivut
saadaan jöku kaunis paiva myös sisallöltaan taysin ajan tasalle.
Aurinköista kesan ödötusta kaikille kylalaisille!
Elisa Moilanen
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Filmata

O

körkeittas jöku valkjaenkel heilutta suölavesipussei sanky paarys.

ölemas simmössi klisei, et niit ei tuu nörmaalist eres ajatelttu. Niit pitta iha asja kuuluvan, vaik jös öikke hunteerais niin vaha vöis huvitta. Maa tarköta elökuvis ja nykysi
jöpa luöntöhjelmis, jötta tyat tai asja mil ei öikestas öl mitta tekemist öikja elama kans.

Sahkö ö kans kiva. Pöikkinaine jöhtöki kipunöi yksinas ja jöskus,
ainaki B-luöka kuvis vöi kiermurrellakki. Tier vaik vieal murisiski.
Kyl se tösi ö, et sahkö vöi hypata ja tehra valökaare, mut sillö pratkatta tai ainaki pitais, myas sulakke. Nyy sahköst tul miele, millö
sahkö ö sinine? Ku simmöset varist puhuta. Maa en öö köska ainaka sinist salama nahny, ja siinha isö virra ö kysees. Sinise liaki
kyl sillö talle nakke hiillökses, mut ei simmöne öö mun tiataaksen
paassy töhö varie sanastö.

Jöksenki ain, ku ö jöku öikke köva tyamies ja sen pitais reerata
jötta tai sit ainaki paahenkilöitte taustal, jössa pajas, jöku ö kivenny tallinkeil ja hösu siel ralla kans. Yleensa se ö viel jötta turha
hiömist tai vaik putke katkasu. Nö tuleha siin kipuna nii taitamattömast, et visualisest se varma ö nayttava. Tösi elamas simmöne ai
sais jösta janeksest pienemmast paahasas, ku töise heittais, et
löpet jö. Jös nykyaikan jötta jöuttu rallama nii kyl siin tallata ratei
tai muit suöji ette tai köht paka ö tayn valkjasötamiahi. Tai sit kayteta muit könstei, mikka ö turvallisemppi seka tekjal, et myas ymparistöl.

Nö ans öl, tule verepaisumus. Jöku kraana vuötta öikke suihkuumal. Paikal tule röörirööpe isö putkitönki tai jaköavame kans.
Tuhta piene aikka allaskaapis, vöi vaha vilautta hajulukkö ja sit
kaik pelaaki. Harvö töi sama könsti önnistuu öikjas vesirikös.
Autöi reerata kans jaköavaimel, mika muinö tunnetti myös nimel
maaviljelija sörvi. Nykysinha jyvajemmareitte könehalli öva hienömppi, ku möne metallipaja önka. Nö sin autö körjaamises maata
yleensa autö al. Vaha könti vaa pela, sit ai kömppi alt pöis, jakari
kares. En maa missa körjaamöl öö simmöst nahny, en eres avaint.
Jökö ö möntu tai nösturi, ja mita ihmet sial autö al vöis tehrakka
simmösel vehkeel.

Elökuvarenkka öva ja öma lukus. Nii vinkuva vaik ajais santatial.
Vöi öl, et kökö köhtauksest menis törellisuus jös jöku lahtis simmöt liikkeel ettei yrvis. Ja filmis öleva autö pakka rajahtama aika
helpöst, vaik putöis vette. Siin taas köhtaukse nayttavyys ötta niskalenki törellisuurest.

Seeki ö klööki jös menna pakkö tuhat ja satta, nii aluks iha vaa
Aika öurölt naytta myös amerikkalaine lapjö. Seha ö, ika hankö
kökkeeks pintakaasul, sit ku tilanne karjisty nii ö vara pölkast
vartte istutettu kövamaakihveli tera. Kyl simmösel öja kaivamine
kaasupedali pöhja. Oikke hurja kuski össa aja jöpa kasivaihteist
ö melkö lail pönnetönt.
autö. Mil öllenka pysty hermöttama jalköje ja kasie yhteispeli.
Vihivaar
Pariisi ön kans aika jannast rakenettu, sial jöka akkunast nakky se
Eiffeili pytinki taustal.
Puu hakkuu ö kans yks mika ö
kans ain juur samalais. Pari
suöra pöllii lyara paaha ja sit
klappitinki önki valmis. Nö en
sita tarköt, et klapihakkaamist
pitais enep kuvat, mut niiku
tyamaa ö sen naköne ettei siin
vartti kauemmi öö öltu.
Sairaala töuhu ö kans öma maailmas, ite en niis juurka paljö
tiar mika mene öikke ja mika ei,
mut simmöne elvytystöuhu ö
pistany usjast silma, et siin
jöuttuu juur ain intupöima. Se ö
sita, et turvata hape kulku
keuhköihi ja tallata letku suun
kaut kiruksi. Sikku se ö saat
köukattu, riisuta vaa hanska ja
vöira menna vaik kaffel. Pötilas
jaa siihe yksinas kröhisema,
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Julkaisija: Köski as. kylayhdistys ry
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Töukökuu 2018

Nö 4

Marraskuu 2018

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

Päätoimittaja: Leena Börgström

Tämän numeron toimituskunta:
Leena Börgström, Eerö Kalliö, Saara
Kemppainen, Sari Kyllönen, Krista Lehtö
-Kivela, Jari Löfström, Elisa Möilanen,
Ana Schörin
Taitto: Elina Kötilainen
Paino: Granö Oy

Jakelu: Köski as. talöudet
(25560 pöstinumeröalue)
Painos: 200 kpl

Viides vuösikerta

Nö 3

Elökuu 2018

Aineistöt ilmestymiskuukauden 1. paivaan
mennessa ösöitteella
köskias.kylayhdistys@gmail.cöm
tai töimituskunnan kautta.
Otamme mielellamme vastaan myös
juttuideöita, palautteita ja töiveita.

Töimitus pidattaa öikeuden muökata lahetettyja aineistöja. Aineistöja ei palauteta.
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4

Vapaamuötöiset jasenhakemukset
köskias.kylayhdistys@gmail.cöm tai
Köski as. kylayhdistys ry.
c/ö Sanna Lepösaari
Köskenkartanöntie 193
25560 Köski as.
Vuöden 2018 jasenmaksu ön 15€.

KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Laskiaisrieha Kosken asemalla

S

unnuntaina 11.helmikuuta vietettiin Vihiniemen Kylatalölla
laskiaisriehaa talvisissa tunnelmissa. Pulkkamaessa öli lunta
mukavasti ja Stuntta pönin kanssa ölivat Rasmus ja Anni
Lönnförs ilöstuttamassa lapsia rekiajelun merkeissa. Kylatalölla
öli myynnissa tuttuun tapaan arpöja ja Kemppaisen tytöt maalasivat kasvömaalauksia. Vatsan taytteeksi öli jalleen tarjölla mm.
hernekeittöa ja laskiaispullia. Riehassa öli mahtava tilaisuus paasta tapaamaan naapureita ja öli tapahtuma höukutellut vakea kauempaakin. Pihassa paasi paistamamaan makkaraa ja Saara Kemppainen veti saappaanheittökisaa.

Saappaanheitön jökaisen sarjan kölme parasta ön listattu alla.
Kunkin sarjan ösallistujamaara suluissa. Jökaisella öli kölme erikököista saapasta ja kölme heittöa. Pisin heittö mitattiin. Yrittaa sai
useamman kerran, mutta vain ensimmaisella kerralla sai lakun
ösallistumispalkinnöksi. Miesten sarjassa öli eniten kilpailuhenkea
ja tulöksia ainakin yritettiin parantaa useaan ötteeseen. Myös 7-12
-vuötiaat tytöt intöutuivat parantelemaan tulöksiaan ja karjen Teksti: Sari Kyllönen ja Saara Kemppainen
jarjesty vaihtuikin möneen kertaan.
Kuva: Sari Kyllönen

AJANKOHTAISTA

LUONTOPALSTA
Kalliomaalauksia Raaseporin Lammasjärvellä

Tervetuloa Alaspään maatilalle

A

S

laspaan maatila sijaitsee Saarenjarventien löppupaassa, siella missa
jarvi muuttuu taas jöeksi. Taalla
asumme me, Kivelan perhe: isantapari Kalle ja Krista seka kölme tytarta. Olemme
viljelleet Kallen sukutilaa nyt yhdeksan
vuötta.

eisön pilvisena kevattalven paivana metsajarven jaalla massiivisen suöraan veteen lankeavan pystysuöran kalliönjyrkanteen edessa, paikalla, jölla esi-isamme maalasivat punamullalla kalliöön 5000 - 7000 vuötta sitten erilaisia kuvallisia
viesteja arjestaan tösilleen tai sitten meille jalkipölville. Silmani
eivat ensi alkuun eröta kalliön tasaisesta pinnasta mitaan muuta
kuin punaisia laikkia, mutta valön nöpeasti lisaantyessa auringön
pilkahduksen myöta kasvaa jöstain kuin kalliön sisalta eteeni varTalla hetkella meilla ön meneillaan tuötansin selkea kuva, jöka esittaa hirvea. Viesti ihmiselta ihmiselle hytösuunnan ja viljelytapöjen muutös; ösa
vin kaukaa muinaisuudesta. Hirvi öli esi-isillemme varmaan se
pellöista ön jö siirretty luönnönmukaiseen
kaikkein tarkein ravinnön ja tarvekalujen lahde ja juuri siksi niin
viljelyyn (FI EKO-102) ja ösa ön viela siirtyyleinen kalliömaalauksissa. Juuri talla paikalla han ön seissyt ruumavaiheessa. Kesalla 2018 paasemme pöimimaan tilan ensimmaihessaan ,öttanut öntösta hirven reisiluusta punaista maalia ja
set luömumansikat! Mansiköita ja luömuvihanneksia, kuten perualkanut maalata. On se kuulkaa vaikuttavaa seista samalla paikalla
nöita, herneita ja sipulia, myymme lahiseudun REKO vuönna 2018 Lammasjarvella.
ruökapiireissa seka suöraan tilalta. Krista öpiskelee parhaillaan
luönnönvaratuöttajaksi, jöten tulevaisuudessa ön tarköitus entista
enemman hyödyntaa myös villeja luönnöntuötteita. Luömuviljelyn
lisaksi teemme pölttöpuita tuötemerkilla Kallen klapit. Pölttöpuumme övat kuivia, puhtaasti palavia seka katseenkestavia.
Maatilamme tuötantö perustuu maaperan ja luönnön öman töiminnan tukemiseen. Haluamme tuöttaa mahdöllisimman puhdasta ja laadukasta luömusertifiöitua ruökaa lahiseudun ihmisille.
Pyrimme töimimaan mahdöllisimman ymparistöystavallisesti
seka sailyttamaan luönnön mönimuötöisuuden. Metsamme ön
luömusertifiöitu ja niita höidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin, ilman suuria avöhakkuita.

Tilamme nettisivut aukeavat tassa kevaan aikana ösöitteessa
www.alaspaanmaatila.fi, niita ödötellessa töuhujamme vöi seurata
Faceböökissa ja Instagramissa. Mikali puhdas lahiruöka kiinnöstaa
öttakaa röhkeasti yhteytta tai tulkaa kaymaan! Nahdaan kesalla!

Krista Lehtö-Kivela
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Teksti ja kuvat: Ana Schörin

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Wanhat Perniön kuulutukset V

W

anhat Perniön kuulutukset jatkuvat. Olen tahan töistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella, miten ne ön aiköinaan
ylöskirjattu. myös lyöntivirheet, jötkut niista övat jöpa
hausköja. Heinakuussa 1936 naita kuulutuksia luettiin ja varmasti
myös nöudatettiin. Millöin viimeksi önkaan ”saastölaat.” tyhjennetty?
Teksti: Eerö Kalliö

~~~ 20.7.1936 ~~~

Kuluvan heinak.27 p.pidettavassa Perniön kunn.valt.kököuksessa kasit. ja paat.ennen ilmöitettujen asiöiden lisaksi seuraavaa: Lunastetaankö viela Halikön Piirimielisairaalasta sairassijöja tahi katsötaankö jö lunastetu 21 paikkaa riittavan. Perniö 13/7 36. Tödistaa:
Hilja Karki.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Palöapuyhdistyksen kuluvan vuöden palövakuutusmaksu kannetaan kuluvan heinak 20- ja ensi elök.15 paivien aikana alla
mainituissa paiköissa: Kansallis-Osake-Pankin könttörissa Aimöntapön, Anjalan, Arpalahden, Ketunbölen, Körven, Kuhmisten, Kumiönpaan, Kuustönbölen, Lassinbölen, Makisaurun, Nökön, Paarskylan, Pöhjankartanön, Pöhjankylan, Paaristen, Sörmijarven, Sydansaurun, Tuöhitun ja Ylikylan kylalaisilta pankkiaikana; Perniön Saastöpankin Kösken könttörissa Kösken, Körttilan, Kyynaran, Lehtiniityn, Saaren, Tilkkalan, Törkkilan, Vihiniemen, ja Vaarlan kylalaisilta pankkiaikana. Kirjakkalan ja Muddaisten kylalaiset maksavat
piiriasiamies Anjan Degert ille ja Matildedalin, Teijön, Talönpöjan Teijön, Strömman, Germundsvedjan, Sköilan ja Traskbölen kylalaiset maksavat piiriasiamies F.Ruöhöselle. Muut vakuutuksen öttajat maksavat vakuutusmaksunsa Perniön Saastöpankkiin pankkiaikana. Perniössa heinak. 18 p:na 1936 Hallitus.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Puhelinösuuskunnan i. l. vuösimaksut ön maksettava kuluvan kuun 25 paivaan mennessa, jöka siihen mennessa ei öle maksujaan suörittanut, tullaan puhelut kieltamaan. Viitaten ilmöitukseen edellisessa numerössa. Villiam Peltönen.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Maamiesseura jarjestaa 1-paivaisen retkeilyn (mikali riittava maara ösanöttajia ilmöittautuu) eraille Sauvön ja Piikkiön mallitilöille, sunnunt. elök. 2 p:na. Matkalle lahdetaan Kirkönkylasta Osuuskaupan luöta tasan ½8. Niiden jötka haluavat öttaa ösaa tahan
retkeilyyn, ön siita ilmöitettava neuvöja Viljö Kivistölle t.k.28p:aan mennessa. Maksu autöbussimatkasta ön 25-30:- hengelta. Jös saa
ön sateinen siirretaan matka tuönnemmaksi. Jöhtökunta.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Perniön Ty. Rientö töimii a r p a j a i s e t talössaan Vihiniemessa heinak. 26 pna alkaen kl 14. Vöittökököelma arvökas. Arvan hinta 1
mk. Ohjelma: Söittöa, kenttapeleja, urheilukilpailu 5-öttelu. Paivatanssit kl 17-18. Liput 2 mk. Illalla tanssiaiset alk. kl 20. Liput 6:Söittaa Baijön triö.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Usein kysyttyja k a t t ö p a r e i t a ön saapunut varastöömme. Punaisia tiilia, kalkkitiilia, tulenkestavia tiilia, tulenkestavaa savea,hienökalkkia, sammutettua kalkkia myymme viela entiseen hintaan. Perniön Maanviljelijain Kauppa Oy.
~~~ 20.7.1936 ~~~

Puimaköne ja kierrös myytavan Isössa Kuustössa.H.Laaksönen.
Kaytetty puimaköne myytavana B ö b ö l e s s a .

~~~ 20.7.1936 ~~~
~~~ 20.7.1936 ~~~

Viljelysmailla kulkeminen ja kravustaminen kielletaan sakön uhalla Haarlan kartanön alueella. Omistaja.
~~~ 27.7.1936 ~~~

Asianömaisille lihantuöttajille ilmöitet. etta lihan tarkastuksen nyt vöimaantultua Perniössa, pidetaan lihatarkastamö Perniö n asemalla ölevassa Luön.Suöm.Osuusteurastamön huöneustössa avöinna maanant.., keskiv. ja perjantaina klö 7 – 7,30 ja 16- 16,30. Terveydenhöitölautakunta.
~~~ 27.7.1936 ~~~

Pari huönetta vuökrattavana Vaarlan Mantylassa. Y. Aaaltönen.

~~~ 27.7.1936 ~~~

Lahetysjuhlaa vietet.ensi sunnunt.2/8 Perniön kirkössa.Saarnaa pröfessöri Saarisalö.Sillöin myös rippi. ja H.P. Eht. kaynti . Juhlaa
jatketaan lyhyen valiajan jalkeen,jöllöin puhuvat myös seurak.papit. Valiajalla ön tarjöilua seurak. talössa.Lahjöja tarjöilua varten ötetaan kiitöllisuudella vastaan pappilöissa ja julap.aamuna Seurak. talössa.Köl.Suöm.Lah.seuralle.Saastölaat. tyhjennetaan ja uusia jaetaan. Juhla suljetaan seurakuntalaiseten suösiölliseen huömiöön.
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T

ervehdys

Kevään Käiun tervehdystä kirjoittäessäni huhtikuussä ennustin lähes orääkkelimäisesti että säisimme vuodättää
lukuisiä hikipisäroitä yhdessä kylätälollä puuhästellen. Nyt kun
koulut ovät jo älkäneet jä kesän pitäisi kälenterin mukään täittuä
pikku hiljää syksyksi voin sänoä olleeni oikeässä. Täi äinäkin puoliksi oikeässä, sillä jos hikeä on vuodätettu kylätälollä niin on sitä
vuodätettu kyllä käikkiällä muuälläkin Suomen niemellä. Jä koko
äjän. Itse äsiässä tätä kirjoittäessänikin hiki väluu otsällä eikä pelkästään luomisen tuskän täi päätoimittäjän äntämän äikäpäineen
vuoksi.

Pitkä kuumä kesä, lieneekin päräs läuse kuväämään kulunuttä
kesää. Sämällä se on tietysti käikkien tuntemän 40-vuotistä täivältään juhlivän Popedän ikivihreä rälli jokä ei koskään mene pois
muodistä. Kyseinen käppälehän päättyy sänoihin; paikoilleni en
nyt jää. Jä päikoilleen ei ole helteestä huolimättä jäänyt yhdistyksemmekään. Keväällä toteutettiin mässiivinen siivousuräkkä jä
reilu lävällinen eriläistä romuä säätiin Koskisen väihtolävän kyydissä viimeiselle mätkälle. Siivouksen lomässä päljästui sitten
romujen ältä montä läätikollistä kylän jä tyoväenyhdistys Riennon
historiää eriläisten dokumenttien muodossä.
Sämällä tämä kulttuurihistoriällisesti ärvokäs loyto johti siihen
että yhdistyksemme teki itsekin historiää olemässäolonsä äikänä.
Museoviräston äpurähän ävullä säimme pälkättuä ensimmäistä
kertää kesätyontekijän yhdistyksellemme. Tyonkuvä sisälsi mäteriäälin järjestelyn, läjittelun sekä skännäuksen. Uräkkä oli vältävä
jä olosuhteet kesästä johtuen trooppiset muttä niin väin rekrymme onnistui loytämään henkilon jokä teki mähdottomästä mähdollisen. Erikä Henrioud, teit kerrässään hienoä tyotä jä voin väin
kiittää Sinuä yhdistyksen jä koko kylän puolestä!

Arkistointiprojektin ohellä kylätälollä on äktiivisesti viimeistelty
keittiotä. Sähkot on kytketty, vedet virtäävät ehjissä putkissä keittioon jä sieltä jopä poiskin. Lättiää on määlättu jä keittioon on
välmistuneet upeät ovet kylän omän puusepän Arto Hämäläisen
toimestä. Viimeisetkin täsot ovät nyt päikoillään jä luotisuorässä
mikä onkin värsinäinen ihme sillä kylätäloltämme täidä juuri suorää seinää täi lättiäpintää loytyä. Kylätälomme onkin nyt toimivän
keittion jälkeen ästettä väkävämmin otettävä juhläpäikkä jä ensimmäinen väräuskin meillä jo syksyksi onkin. LVI-äsiätkin etenevät jä syksyllä teemme päätoksen miten jätevesiäsiä kylätälollä
tuleväisuudessä hoidetään.

Loppuun on vielä päkko mäinostää tuleviä ävointen ovien päivää
kylätälollä 25.8.2018. Silloin pääsee tietysti tutkäilemään lähietäisyydeltä kylätälon remontin etenemistä niin myos kuulemään
erittäin mielenkiintoisen luennon kylän käivostoiminnästä 1800luvullä. Luennon meille tärjoilee historiäntutkijä, VTT Kristiinä
Källeinen.
Muttä pidemmittä hopinoittä oikein mukävää syksyn odotustä
käikille jä nähdään kylällä!
Järi Lofstrom, puheenjohtäjä
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Aja hermol

S

e ol Väpu jälkke, jottä päri kol viikko, juur sitä toukoku helleäikkä jä oli tietty sillo ulko, jottä tuhtämäs. Nii Niku käräut
päkäl hirmust färtti. Hyppäs määsturistäs pihäl jä huus "Ai
siin sä ole jä suu ei sää millää kii!" Mää siihe, "Et kui nii ei sää,
säihä sääki, nyy." Ei Niku enä siihe mittä jätkänu, pyys vää käveriks, et räijätä romut sisäl. Ei siin sit äuttänu muut, ku men jelppämä käntämises. Niku määräs muu jo sissä tulles, et tyhjennäs toi
tuvä kirjotuspoyt, nii hää kälustä se uurestäs. Jä sen hää tottämäär
tekiki. Mää tiesi olevän vää eres jä rupesinki käffet keittämä.

Jollä sivul ole ollu miljoonäs kävijä, äjätelkkääs, jä jollä toisel, mää
oli niin nopjä västämä, etten yhtä tier, kuin päl käikenäkost voitto
älkkä postlootä räpisemä. Jä näisekki o mul älkäne kirjoittelemä.
Ariänäki kirjot, juur niiku Nikuki, mut Lontooks, ettei ol muu säänu kii väik o yrittäny. En viit pistä mitä mää hänel västäsi, säily toi
kirjessäläus. Ludmilä tääs luul, et mää äsu Hesäs, oliskos mun
nähny, ku täisi toissäsuve siel piipähtä. Käuhjäst käikki pillerei
käns käupätä hälväl jä muut roinä, sitä mää kyl itteksen ihmetteli,
ku mun olis ängeleikist tärvinnu terveyssittei ottä. Väi pelätäääk
siel internetis värmä pääl, kyl sel äijäl koht ruppe päikä kuiteski
No siin korväpuusti pistelles Niku kerto mitä hää ol tääs säänu hiijämä?
päähäsäs. Hää ol ollu päivittimäs tääs omi ATK-roiniäs jä päät
tuorä vänhä mul, mittä mult kysymät, oisi kuulemä kieltäny. Hänt Mul voi toho eemeli väi miks
ol älkänu pänni, ku muu ei juurkä säär kii jä ei pyst kuulemä lähet- toi Niku sitä sähkoposti kuttämä tärkjoi tietoi täi kuvi. Jä täis jottä kälkkiksestki mäinit, mut sus, läittä tietty viestei. Väik
jääkko se omä ärvosäs. No me ryystetti siin käffe räuhäs jä mentti jos jollä o, jottä jutu äihet mitä
sit vehkei ihmettelmä jä Niku neuvos muu likimäi kärest pitäe pitäis reerät täi sit vää kuuluälkku. Sit hää pätist muu ottämä omä liittymä, jä nyy mä ole sit missi pistä. Käuhjäst muute
niiku joksiki käik muukki, tärkjä ihmise.
tärt uusi sänoi opetel, jä ole
äikä hyvä niit unohtämä täi
Eihä siin mun tekemise tommoste vehkeitte käns meinännu enste muistämä vääri, ikä sormetus
mittä tul, mut pikku hiljä älo jottä ymmärtämä. Ole nyy jonku viiko mist kerrä touhoti, nii se säi
täs reenännu jä ei ol, ku korkeittäs päri kerttä tärvinnu Niku äppu. Niku likimäi käkomä, ku näuKerrä äluks kyl joutu oikke käymä, ku en ite älyny mimmose virhe ro ihä perskeikkänäuruu. No
oli imuroinni äikä tehny. Oli kolhässu jottä plugi nii, et se ol vää some täi sote, uussi äsjoi moräolläs jä ei kuulemä ollu yhdistäny. Sil reissul hää sit värkkäs mul lemmä.
omä postinki, simmose sähkose, oli sen verrä tullu sinuks jo ton
tietokoneäpäräti käns, kuulemä. Enste siihe osotekenttä tällätä Vihivääri
"vihivääri" jä sit tule se kätihänt eli se miukumäuku jä sen perä
heti ”gmäil.com.” Kuulemä pittä ol tärkkä, et o pistekki oikjoil päikoil.
Tommone mäilmäkänsäläine, ku määki nyy ole, elo onki täitämättomä lysti. Mul o kuulemä Itäliäs väi olik se Tunisiäs sukkuki, en
simmostä olis värmä koskä ite säänu selvil, mut sielt otetti muu
yhteyt jossä perintoäsjäs, hommä o vähä viäl keske. Iso rähä ovä
säpis viäl jonku äikkä, mut älkkä ihmetelkko jos jonku äjä pääst
sää ton vänhä koslä väihrettu uuremmppä.
Nii jä internetti, see vähä vällä ihmeellinen käpistus o. Siihe häkukonesse, väi mikä se ol, ku näputtä jonku sänä niin yks huiskäus
vää jä o luettävää täi kätottä nieät. Sikku siirtty jottä linkkei ettepäi, ku niin näpäuttä täi klikkä, kute kuulemä termi kuulu, voi
jouttu ihä mährottomil sivuil. Et tee eres uskois jos kertoisi mitä
käikke siäl voi ol, tuski määkä viel eres käikki sivui oo nähny, mut
ole mää jo äikä poik, surffäämä.
Nyy tää interneti äikän, mun tuurinki o vällä käuhjäst päräntunu.

KOSKEN KAIKU
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Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus– jä
mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10€/
lehti, iso mäinos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Leenä Borgstrom

Tämän numeron toimituskunta:
Leenä Borgstrom, Erikä Henrioud, Eero
Källio, Säärä Kemppäinen, Jussi Kiiskinen, Elinä Kotiläinen, Järi Lofstrom,
Anä Schorin
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Painos: 220 kpl
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Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. 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.
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY

Y-tunnus 2596766-4

Väpäämuotoiset jäsenhäkemukset
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com täi
Koski äs. kyläyhdistys ry
c/o Sännä Leposääri
Koskenkärtänontie 193
25560 Koski äs.

Tilinumero: FI38 4327 0010 2260 56
Vuoden 2018 jäsenmäksu on 15€.

AJANKOHTAISTA
Liity kyläyhdistyksen jäseneksi
- tuet kylän toimintaa ja elinvoimaisuutta!

K

Yhdistyksen johtokunta on loistopaikka tutustua
ihmisiin sekä tehdä ja toimia hyvässä porukassa!

yläyhdistys edistää monipuolisesti Kosken äsemäseudun
yhteisollisyyttä, äktiivistä toimintää sekä ihmisten jä
elinympäriston hyvinvointiä.

Olemme esimerkiksi tänä vuonnä mm. tyollistäneet päikällisen
nuoren kesätoihin, osällistuneet Säärenjärven kunnostustä edistävään SAAVI-hänkkeeseen, remontoineet kylätäloä sekä tälkoillä
että tiläämällä erityisosäämistä väätiviä toitä päikällisiltä yrittäjiltä sekä järjestäneet koko kylälle ävoimiä täpähtumiä eri vuodenäikoinä.

K

yläyhdistyksen johtokuntä on loistävä päikkä väikuttää
kylän toimintään joko itse tekemällä täi toimintää suunnittelemällä jä orgänisoimällä. Jä pärästä äntiä on ehdottomästi kylän - jä nääpurikylienkin - ihmisiin tutustuminen.

Yhdistyksen johtokuntä kokoontuu noin kerrän kuussä. Kokousten välillä suunnittelemme täpähtumiä, viemme eteenpäin yhteistyotä muiden toimijoiden känssä, teemme tätä kylän lehteä täi
väikkäpä kyläkälenteriä, tutkimme kylätälon historiää, edistämme
kylätälon remonttiä - mitä väin jä käikki omän mielenkiinnon,
innostuksen jä äjänkäyton mukään.

Kyläyhdistyksen jäsenenä säät yhdistyksen jäsenpostit, älennustä
kylätälon vuokrästä jä käyttoosi käikki yhdistyksen jä kylätälon Tänä vuonnä johtokunnässä on ollut puheenjohtäjän lisäksi kähdeksän jäsentä. Sääntojen mukään jäseniä voi ollä kymmenen,
pälvelut.
muttä kyllä meillä on ollut väräjäseniäkin, kun jonäin vuonnä on
Tule tutustumään yhdistyksen toimintään Avointen ovien päivänä ollut yli kymmenen hälukästä johtokuntäläistä.
25.8. Vihiniemen kylätälolle. Kerromme mielellämme lisää.
Lisätietojä johtokuntätyoskentelystä äntää yhdistyksen puheenJäseneksi voit liittyä täyttämällä lomäkkeen yhdistyksemme netti- johtäjä Järi Lofstrom (p. 044 554 2378).
sivuillä, lähettämällä sähkopostiä osoitteeseen
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com täi soittämällä Elinä Kotiläiselle Tule mukään!
(p. 040 7722943 iltäisin)

Mitä kaikkea se johtokunta oikein touhuaa?

K

uten käikissä toimivissä yhdistyksissä, Kosken äsemän
kyläyhdistykselläkin on porukkä, jokä väpää-äjällään pähkäilee kylämme äsioitä. Tällä hetkellä johtokunnässä ovät
Järi, (puheenjohtäjä), Anu, Ari, Elinä, Jänne, Leenä, Sännä, Säri jä
minä, Säärä. Johtokuntä kokoontuu noin kerrän kuukäudessä
yleensä Kylätälolle keskustelemään jä suunnittelemään kylän
äsioitä. No, mitäko me pohdimme? Viime äikoinä päääsiällisesti
olemme pähkäilleet räkkään kylätälomme keittoremonttiä: Minkäläisiä kälusteitä jä läitteitä hänkitään jä minkäläisiä täpettejä
seinille. Niin, jä kukä ne hänkkii jä millä rähällä… Vääntoä on jä
mielipiteitä jokä suuntään, muttä upeästi on remontti edennyt jä
kuihtumistilässä ollut kylätälomme on ottänut suuri äskeleitä
kohti uuttä kukoistuskäuttä.

dumme päättämään äsioistä, joistä oikein kukään ei tiedä mitään. Silloin jokäisellä on kysyvä kätse jä tyhjät silmät jä lopuksi näureskellään, että mitä tulikään päätettyä…

• Meininki on mukävä jä yritystä piisää, väikkä ei äinä niin tie-

dettäisikään, mitä seurääväksi pitäisi tehdä. Porukässä on kivä
pähkäillä äsioitä jä oppiä uuttä!

• Odotämme sitä äikää, kun pääsemme toden teollä järjestämään
kylälle täpähtumiä jä meillä on toimiä kylän keskus jä sydän.
Päljon tyotä on vielä ennen sitä.

Olisiko sinustä mukävä tutustuä päremmin kylälläsi äsuviin ihmisiin jä puuhätä yhdessä jotäin käikkien meidän iloksi? Johtokunnässä toimiminen ei väädi mitään erityisosäämistä, teemmehän
Seuräävä projekti onkin liittyykin keittiohommien jälkitouhuihin, äsioitä yhdessä. Otä yhteyttä!
nimittäin vessäpuuhät. Vesivessät purettiin jokunen vuosi sitten
jä tilälle räkennettiin väliäikäinen ulkohuussi. Mietittiin moneen
kertään, milläiset vessät räkennetään vänhojen tilälle. Oli ehdo- Teksti: Säärä
tuksiä äinä ulkovessoistä jä kompostoivistä sisävessoistä tuttuihin Kemppäinen
vesivessoihin. Kukä vessojä käyttää, morsiämet väi metsämiehet?
Päädyttiin räkentämään uudet vesivessät sekä invävessä jä suihku
jä näin tärjoämään mukävät käyttoolosuhteet jokäiselle. Esteettomyys on ollut myos puheissä moneen otteeseen: Kylärin pitää ollä
käikkien käytettävissä!
Jos olisit joskus kärpäsenä kätossä seuräämässä johtokunnän
kokoontumisiä, voisit tehdä seuräävänläisiä häväintojä:

• Johtokunnällä on pätevän oloinen esityslistä, jossä lukee ko-

kouksessä käsiteltävät äsiät jä sitä noudätetään, muttä keskustelut ronsyilevät melkoisesti sinne tänne. Aikä härvoin koko
johtokuntä on käsässä sämään äikään. Myos sähkopostiliikenne on vilkästä.

• Kun tulee puhe siitä, kukä tekee, jokäinen väjoää hiemän poy-

dän älle jä kätseet härhäilevät nurkästä nurkkään… Käikillä on
päljon puuhää jä väikkä häluämme kylällemme jä tälolle väin
hyvää, tyotä on ihän riittävästi muutenkin. Yhdessä tekemisen
ilo loytyy kyllä äinä jä hommät tulevät tehdyksi!

• Meissä itsessämmekin hymyä herättävä äsiä on se, kun jou-
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KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Kylätalon talkoot 19.5. ja 11.8.

E

rässä johtokunnän kokouksessä, viime vuoden puolellä,
silmäilimme kylätälon äläspäin päinunuttä ruokäsälin kättoä jä totesimme, että nyt ei ole enää syytä enää yhtään
vitkästellä ulläkon tyhjennyksen känssä, väikkä sähänpurussä jä
hiirenkäkässä myllääminen kuinkä tylsältä tuntuisikin. Niinpä
kevään tälkoissä oli tiedossä järeämpiä hommiä: ulläkko tyhjäksi,
pihäväjä mätäläksi jä tälo sisältä siistiksi. Onneksi päikälle sääpui
väkeä isollä innollä sorkkäräudät jä moottorisähät mukänään niin
jo pärin tunnin uurästuksen jälkeen pystyimme toteämään, että
siirtolävä on kutäkuinkin täysi. Siinä väiheessä vielä suunnittelimme, että loput puutävärät, jotkä eivät lävälle mähtuneet, poltämme
juhännuskokossä, muttä kuten nyt tiedämme, ei tämä kesä ollut
kokonpolttäjien äikää, joten loppukesän tälkoissä räähäsimme
ylijäämät suosiollä tälon tääkse odottämään seuräävää kuormää.

Loppukesän tälkoissä olikin ilo todetä, että käikki päperit oli läjiteltu järjestykseen jä ne voidään siirtää äsiänmukäiseen värästointiin. Mukävästihän nämä äsiät etenevät, äskel kerrällään!

Elokuun tälkoissä koitti myos pitkään odotettu hetki: säimme uuden keittion käyttoomme! Kääpistot viimeisteltiin, pestiin jä tävärät loysivät niistä päikkänsä. Miten helpottävää, kun täpähtumätärjoilujä ei enää tärvitse järjestää käntovedellä jä Ikeä-kässeihin
päkätuillä tärjoilutäväroillä!

Iso kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille! Teitä ihän jokäistä
tärvittiin—niin räävästä voimää moottorisähän kähvään, vetreää
ruohonleikkääjää kuin pitkäpinnäistä, tärkkää imuroijää jä ruokäsälin puunääjää. Nyt on kylätälo tääs siisti jä kunnossä, ulkoä jä
sisältä. Lämmin kiitos myos tälkoiden tärjoilustä västänneille!
Muttä eihän ulläkko pelkästään romullä ollut täytetty, vään päljon Eihän tälkoot olisi mitään ilmän tälkookähvejä, pullää, sämpyloitä
siellä oli säästämisen ärvoistä: mm. vänhojä leveitä listojä, kärmi- jä mäkkärää!
tävärää jä TY Riennon vänhojä päpereitä jä esineistoä. Niitä siirrettiin useämmän läätikollisen verrän sälin puolelle odottämään
Teksti jä kuvät: Elinä Kotiläinen
järjestämistä.

Ullakon jätetavara saatiin näppärästi Anu Heiskanen ja ullakon aarteet
ikkunasta suoraan siirtolavalle.

Etupihan vajan purkaminen toi paitsi iloa purkajille, myös
paljon valoa ja tilaa kylätalon edustalle

Kosken kartanon Lehmänloikka 12.5.2018

K

osken kärtänollä järjestettiin toukokuun älussä jo perinteeksi muodostunut Lehmänloikkä, jossä niin täyskäsvuiset lehmät kuin heidän pienet väsikkänsäkin pääsevät
odotetuille kevätläitumille. Kyllä on tuhätkiloiset eläimetkin ketteriä, kun väpäus pitkän tälven jälkeen voittää!
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Lehmänloikän yhteydessä oli päljon muutäkin ohjelmää: kärtänon
uusi kähvio ävättiin, läpset pääsivät heinähyppelemään sekä tervehtimään lämpäitä jä ääsejä, jä iltäpäivällä säloläinen Leticiäkuoro esiintyi Kosken kärtänon kirkossä.
Teksti: Elinä Kotiläinen
Kuvät: Leenä Borgstrom jä Elinä Kotiläinen

LUONTOPALSTA
Mäyrä

K

uljen hiljälleen tuttuä metsäpolkuä hämärtyvässä kesäillässä. Läulurästäs jä punärintä ovät äänessä, korpin äänen
kuulen jostäin käuempää. Huomään jotäin liikettä muutämän kymmenen metrin päässä suunnässä, johon polkuni vie. Kukähän siellä kulkee, äjättelen, jä sämällä otän otteen kyljelläni
riippuvästä kämerästä, jossä minullä on kiinni lyhyt tele, jään päikoilleni. Hiljälleen kulkijä lähestyy jä näenkin sen nyt. Vänhä käverini Mäyrä se sieltä omiä äikojään tullä kopottää omällä äinutläätuisellä tyylillään. Seison liikkumättä äloilläni, mäyrä lähestyy.
Nostän kämerän hitäällä liikkeellä silmilleni mäyrän ollessä enää
muutämän metrin etäisyydellä minustä jä näppään kuvän. Mäyrä
pysähtyy holmistyneen oloisenä, kätsoo suorään kämerään, tuhähtää, miettii jä kätsoo viisäämmäksi ästuä polultä sivuun. Annän
sen mennä jä vetäydyn itsekin täkäväsemmälle, koskä en häluä
äiheuttää mäyrälle yhtään enempää hämminkiä. Mäyrä on hyotyeläin pärhäästä päästä, sillä se hävittää mää-ämpiäisten pesiä tehokkäästi. Jokäinen on värmään joskus säänut tutä ämpiäisten
temperämentistä ästuttuään vähingossä mää-ämpiäispesän päälle
täi liiän lähelle pesää. Mäyrä on mukävä, leppoisä kuuhkäilijä hämärässä metsässä omillä retkillään.
Teksti jä kuvä: Anä Schorin

Linturetki Saarenjärvelle 21.4.2018

V

äikkä lintuhärrästus onkin ympärivuotistä jä pärhäimmillään hyvin monipuolistä, niin kevätmuutto on yksi sen
ehdottomistä kohokohdistä. Olen säänut innostettuä pitkääikäiset lintukäverini V-P:n jä Hessun ottämään myos Säärenjärven mukään kevään retkeilykohteisiin. Tämä oli nyt 4. vuosi,
kun
käverit
tulevät
luokseni
perjäntäi-iltänä,
jolloin
”komppäämme” jokilääkson jä läheiset peltoälueet. Läuäntäinä oli
sitten vuorossä ”äämustäijäus” Säärenjärvellä, jonne myos äktiivinen joukko kyläläisiä oli tullut seuräämään kevään hienoä näytelmää. Kevätmuuton seuräntä jätkuu siitä sitten äktiivisenä noin
kuukäuden verrän jä huipentuu usein ärktisten lintujen muuttoon
toukokuun 20. päivän päikkeillä.
Kevään 2018 muutto lähti liikkeelle värsin tähmeästi, johtuen
ennätyksellisen viileästä määliskuustä, muttä älkoi sitten piristyä,
kun huhtikuussä älettiin säädä kevättä kiinni. Olemme retkeilleen
hyvin äktiivisesti eri päikoissä jä Säärenjärven ärvo on noussut
silmissämme vuosi vuodeltä. Juuri huhtikuun tulvä-äikä tekee siitä
äinutläätuisen. Kiskonjoen järvimäinen suvänto, sen räntäkortteikot jä veden nousu räntäniityille tärjoävät muuttäville linnuille
erinomäisen levähdyspäikän ennen muuttomätkän jätkumistä.
Tästä hyvänä esimerkkinä oli hiemän äikäisemmin päikältä loytynyt härvinäinen jälohäikärä, jokä oli jo ehtinyt jätkämään mätkäänsä.

Tuulen suuntä kääntyi luoteeseen 21.4 västäisenä yonä jä se hiljensi pärin edellisen päivän suotuistä etelävirtäustä. Tälläinen
tuulensuuntä jä sämällä viilentynyt keli hiljensi reilusti muuttoä,
muttä päikällisiäkin lintujä oli hyvin tärjollä.

Hyonteissyojistä Säärenjärvelle oli ehtinyt jo tiltältti, kählääjistä
toyhtohyyppä, kurki, täiväänvuohi sekä metsä- jä välkoviklo. Myos
kymmenen kuovin pärvi pyori pelloillä koko päivän. Tiiroistä olivät sääpuneet kälätiirä sekä sukunsä suurin edustäjä räyskä. Härmäähäikärät olivät jo tutusti säälistämässä räntäkäislikoissä, muttä jokä keväistä käulushäikärän mätälää puhällustä ei tällä kertää
kuultu. Kuikistä päikällä olivät sekä kuikkä että kääkkuri. Sorsien
”kovin” läji oli uivelo, jokä oli levähtämässä jä tänkkäämässä ennen muuton jätkumistä pohjoisille pesäpäikoille.

Säärenjärvi on erinomäinen päikkä häväitä päljon eri petolintujä.
Aämupäivän äikänä häväitsimme siellä hiiri-, tuuli-, känä- ruskosuo- sekä värpushäukän. Käläsääski säälisteli päikällä useään ot-
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teeseen jä merikotkätkin ilmestyivät esiin äämupäivän äikänä.

Säimme seurätä tuulihäukän pesintäyritystä läheisen lädon pontossä, jokä ei ollut kylän värislintujen mieleen. Värikset, häräkät jä
nääkät olivät yhdistäneet voimänsä jä häiritsivät jätkuvästi tuulihäukkojen perheonneä lädon kätollä. Täisi korppikin kertoä kertoä mielipiteensä uusistä nääpureistä ohilennon äikänä. Ei ole
helppoä heidänkään elämänsä!
Säimme todistää myos hienoä merikotkän kälästustä. Yllä pyorinyt kotkä syoksyi yllättäen veteen äivän edessämme jä hetken
jälkeen nosti mukäänsä reilun kokoisen häuen. Tälläinen luonnonnäytelmä jää värmään meille jokäiselle mieleen jä oli hienoä todistää sitä isollä porukällä.

Näimme äämupäivän äikänä 64 lintuläjiä jä montä ”helppoä” läjiä
jäi myos häväitsemättä. Yksi yhteinen huolenäiheemme oli värpusen väheneminen, jokä on perinteisesti kuulunut pihäpiirien peruslintuihin. Kosken Asemän seutu on Säärenjärven ohellä värsin
äinutläätuistä linnuston suhteen. Sieltä loytyy jokilääkson lisäksi
lääjojä peltoäukeitä jä suuret metsäälueet ovät värsin lähellä. Tälläisessä biotyypissä linnusto on hyvin monipuolistä jä äivän kotikulmiltä voi helposti häväitä vähintään 100 lintuläjiä vuodessä.
Teksti jä kuvä: Jussi Kiiskinen

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Riennon paperit järjestykseen

T

oukokuun tälkoissä Anu Heiskanen, puki hengityssuojän
käsvoilleen jä sukelsi kylätälon ulläkollä sähänpurun jä hiirenkäkän sekään kokoämään tälteen käikki vänhät Tyoväenyhdistys Riennon päperit. Tiesimme niitä olevän siellä päljon,
muttä emme ärvänneet niitä kertyvän useitä pähviläätikollisiä.

Onneksi olimme jo äiemmin änoneet jä sääneet Museovirästoltä
3000 euroä ”Vihiniemen kylätälo 100 vuottä” -hänkkeeseen, jossä
yhtenä tävoitteenä on kootä, järjestää jä digitoidä TY Riennon vänhojä äsiäkirjojä. Tuon äpurähän turvin ostimme monitoimiläitteen
jä pälkkäsimme kesätyontekijän, Erika Henrioudin, järjestämään
jä skännäämään polyistä päperikäsää. Annetään Erikän itse kertoä
kesän tunnelmistä...
Teksti: Elinä Kotiläinen
Kuvä: Leenä Borgstrom

Kesä kylätalolla

Paperit lajiteltuna aiheen mukaan.

K

esätyon sääminen Vihiniemen kylätäloltä osoittäutui kesän pelästukseksi. Pääsin päkoon käupungin hulinää jä
melskettä, sekä säin äikää välmistäutuä syksyn YOkirjoituksiin. Tein toitä ärkisin, muttä viikonloput vietin käupungissä pesemässä pyykkiä jä näkemässä kävereitä.
Olen mokkeillyt Koskellä pienestä läpsestä sääkkä, joten tiesin
pieniä osiä seudun historiästä. Aloitin tyot ilmän ennäkkoluulojä,
ollen kuitenkin uteliäs. Pääsin ihästelemään käuniisti käsinkirjoitettujä kuittejä jä muitä päpereitä, sekä hienojä julisteitä, joissä
mäinostettiin esimerkiksi nuorten suurmärkkinoitä. Myos vänhät
kirjät jä tuberkuloosi lehti tekivät väikutuksen. Vänhin kirjä jonkä
loysin läätikoiden kätkoistä, oli vuodeltä 1858.
Ensimmäisen viikon väätetukseen kuului äidin untuvätäkki, sillä
sätoi melkein koko äjän. Se ensimmäinen viikko oli muutenkin
ränkin, kun ei ollut tottunut tyoskentelemään yksin isossä tälossä.
Viikko viikoltä helpotti jä viimeinen viikko menikin sitten ihän
hujäuksessä.

Tyo älkoi eriläisten päpereiden, vihkojen jä kirjojen läjittelullä,
jotä seuräsi skännäus uräkkä. Skännättäväksi pääsivät poytäkirjät,
päätokset jä muut virälliset päperit. Musiikin kuuntelu toitä tehdessä piristi mukävästi jä eväät oli kivä syodä kylätälon portäillä.
Kotimätkät mokille meni mukävästi pyoräillessä, eikä ensimmäisen tyoviikon säteet pilännut tunnelmää.
Teksti jä kuvä: Erikä Henrioud

Kuva-arvoituksia?

T

unnistätko näistä tutut päikät jä ihmiset? Osäisitko kertoä, teeseen koskiäs.kyläyhyhdistys@gmäil.com. Västääjien kesken
missä tilänteessä kuvä on otettu jä minä vuonnä? Täi liit- ärvotään pieni pälkinto yhdistyksen syyskokouksessä 28.10.2018.
tyyko kuvään jotäin äivän erityistä? Kerrothän meille osoit-

6

Wanhat Perniön kuulutukset VI

W

änhät Pernion kuulutukset jätkuvät. Olen tähän toistä- siä luettiin jä värmästi myos noudätettiin. Mielenkiintoiset
nut äsiät pilkun (,) tärkkuudellä, myos lyontivirheet jä kilpäiluläjit jä pälkinnot Syysjuhlässä.
lyhenteet. Elo. jä syyskuussä 1936 näitä kuulutukTeksti: Eero Källio

3.8.1936
Säärnäv.9/8 Pernio(Erkkilä) , Ylikylä(Vehänen) , Koski kl 10, ruotsäl . jä rippi jä kl 12 suomäl.säärnä(Sälokäs) , Mätildedäl kl 16. Härtäushetki Alik.ruk.huoneessä kl 19,30. Härtäuspuhe jä pyhäkoulu 9/8:Kirjäkkälän koulussä kl 18. (Sälokäs) jä Torkkilässä kl 14.
(Erkkilä) .
~~~
3.8.1936
Y h t e i s k o u l u l ä i s e t. Mäist.Blomberg tutkii ruotsin jä säksän ehtojen jä kehoitusten suorituksiä yhteiskoulussä keskiv elok. 12
p:nä kl 12. Kukin sää suorittää äinoästään yhdessä äineessä Seuräävä suoritus västä lukuvuoden älkäessä.
~~~
3.8.1936
Niitä Pernion kunnän äsutuskässästä läinojä sääneitä pienviljelijoitä jotkä häluävät käyttää hyväkseen vältion suomiä väpäävuosiä läinojensä korko- jä kuoletusmäksujen suorittämisestä, joitä äsutusläutäkunnällä on oikeus myontää velällisille, joko korkeäkorkoisten
lyhytäikäisten läinojensä mäksämistä täi tilällä suoritettäviän peruspärännus toiden suorittämistä västään,kehoitetään jättämään väpäävuosiänomuksensä tämän elok.äikänä ällekirjoittäneelle äsutusneuvojälle jonkä luonä on ävustuslomäkkeitä jä äntää lähempiä ohjeitä väpäävuosien änojille.
J.K.Sälmi.
~~~
3.8.1936
Johtokunnän tekemän päätoksen mukään on Pernion Sähko Osäkeyhtion monttoorin pälkkä Smk 5:50 tunniltä, älkäen 1/8 1936, jä
läsketään tyoäjäksi myos mätkään menevä äikä.
~~~
3.8.1936
Alkää odottäko poliisimiesten puuttumistä äjoonne, vään ostäkää äjoissä polkupyoräänne väläisin. Tämmelinin liikkeessä on toistäkymmentä eriläistä polkupyorälyhtyä , pätterilyhtyä 20:- älkäen jä dynämolyhtyjä Smk 84:- älkäen. Suurin jä monipuolisin värästo päikkäkunnällä. Hälvät hinnät.
~~~
3.8.1936
Väkävämielinen tytto häluää tälous-äpuläiseksi , täi nävettä-äpuläiseksi 20 p:stä elokuutä. Os. E r v e l ä (pt.) Nimimerkille: ”Västäukset
9 päivään mennessä ”.
~~~
3.8.1936
Nävettä-äpuläinen sää päikän t.k. 15 p:stä Anjälässä.
~~~
3.8.1936
Säläojänkäiväjät säävät tyotä Ketunpyolissä. Eino Mättilä.
~~~
3.8.1936
S u u r i i r t ä i m i s t o n h u u t o k ä u p p ä toimitetään vuokräkäuden päättymisen täkiä Hirvilähden kärtänossä Perniossä, perjänt.
elokuun 14 p:nä,älk. klo 10. Myydään: 41 lypsylehmää, 28 hiehoä jä väsikkää (Kärjä on Ayrshire-rotuinen, sekä luomätäudistä väpää) , 7
hevostä, 4 nuortä emäkko sikää sekä käikki tilällä loytyvät koneistot jä äjokälut. Luotettäviksi tunnetuillä huutäjille myonnetään 2 kk
mäksuäikä korotontä tunnustettä västään. Lähempiä tietojä säädään ällekirjoittäneeltä toimitsijämieheltä, puh Pernio 41 sekä Hirvilähden tilältä_puh Pernion Alikulmä 5. Perniossä heinäk. 11 p 1936.
Eero Päloniemi, värätuomäri.
~~~
7.9.1936
v.1916 syntyneiden ym.Asevelvollisuuskutsunnät Pernio jä Särkisälo Pernion Seurojentälossä läuänt.12/9 kl 10.-Kuulutus kokonäisuudessään nähtävänä kunnän ilmoitustäulullä.
~~~
7.9.1936
Pernion Määmiesseurä jä Määm.seurän Näisosästo järjestävät SYYS JUHLAN JA ARPAJAISET Pernion Seurojentälollä läuänt. jä sunnunt.syysk. 19 jä 20 pnä. LAUANTAINA: Tyomestäruuskilpäilut: miehille:Kynnossä jä ävo- jä säläojän käivuussä Häärlän kärtänon pellollä,älk kl 9. Näisille: pellävän jä villälängän kehruussä, perunän kuorimisessä,silityksessä,näpinreikäompelussä,pärsimisessä jä päikkäuksessä seurojentälossä kl 9. – SUNNUNTAINA: Esitelmätiläisuus Seurojentälossä kl 14.Esitelmiä pitävät mm. mäist.S.Siiri jä metsäh.E.Erkkilä. Soitostä huolehtii Pernion Torvisoittokuntä. Väpää pääsy. – ILLALLA JUHLAILTAMA. Phjelmä: Torvisoittoä,
terv.puhe,V.Kivisto,Kuoroläuluä,Pernion Läulukuoro,juhläpuhe,känsliäneuvos Niilo Liekkä.- Väliäikä. – Torvisoittoä,kuoroläuluä, yksinläuluä, Reino Heino,pälkintojenjäko,näytelmä, tänssiä. – Arpäjäisvoittokokoelmä ärvokäs jä monipuolinen, käsittäen m.m.Teijon Tehtäät
Oy:n puimäkoneen vältäremmeineen, 1 kpl 1000mk jä 2 kpl 500mk ostokorttiä,näisten käsitoitä mm. ärvokäs vuodevääteyhdistelmä ,
runsäästi viljää ym. Arvän hinätä 1mk. Arpojen myynti älkää sunnunt. kl 13. Näyttely: käsittää m.m. käuppäviljä-, puutärhätuote-, jä
kerholäisten tuote osästot sekä kotitälous käsityoosästot. Avoinnä läuäntäinä kl 14 jä sunnunt. klo 12 lähtien. Pääsy väpää. Johtokuntä.
~~~
7.9.1936
Pernion Määmiesseurän käuppäviljänäyttelyyn osällistuviä pyydetään runsäslukuisesti ilmoittäutumään tämän viikon äikänä neuv.
V.J.Kivistolle. Näytteet käydään seurän puolestä ottämässä tilältä.
~~~
7.9.1936
Kosken Käiku toimii häuskät tänssiäiset Vihiniemen T.y.tälossä läuänt.t.k.12 pnä kl 20. Soittää Jälävä. Liput 6mk.
7
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KOSKEN KAIKU
T

ervehdys

On taas aika vuoden viimeisen Kaiun, joten voinee kai sanoa etta vuosi 2018 on taittumassa kohti loppuaan. Viela ei
joulumainoksia ole nahty mutta veikkaanpa etta kyse on enaa
paivista ennen kuin markkinointikoneistot nayttavat voimaansa
suojattomille kuluttajille tonttujen, joululaulujen ja joulukoristeiden avulla. Mutta tarkoitus ei ollut saikayttaa lukijaa joulupukilla
vaan pikemminkin herattaa siihen, etta nyt olisi taas sopiva hetki
vilkaista menneeseen ennen kuin keskitymme taas ensi vuoteen ja
sen tuomiin haasteisiin.

osta. Mutta niinhan sita sanotaan, etta tyytyvaisyys tappaa kehityksen, joten otetaan tama vain haasteena, ei ongelmana.

Paljon ollaan taas saatu vuodessa aikaan, kun yhdessa ollaan touhuttu. Massiivinen kylatalon siivousurakka toteutettiin kesalla
isolla talkooporukalla. Kylayhdistys suoritti myos arvokkaan kulttuurihistoriallisen projektin digitoimalla ja lajittelemalla tyovaenyhdistys Riennon ullakolla lojuneet asiakirjat asianmukaiseen
kuntoon samalla tyollistaen yhden lahjakkaan ja ahkeran nuoren,
nimittain Erika Henrioudin. Lisaksi teimme kylatalon kavijaennatyksen kun elokuussa jarjestimme avoimet ovet jota tahditti
VTT Kristiina Kalleinen historialuentoineen. Tapahtuma oli yksiselitteisesti menestys niin ohjelman, jarjestelyjen kuin kavijamaarankin osalta.

LVI-projekti sen sijaan on edennyt isoin harppauksin eteenpain.
Jos ei sita lukija muuten usko niin kaymalla kylatalon pihalla nyt
on mahdollista nahda nykyaikaisen luonto- ja vesistoystavallisen
jatevesiratkaisun komponentit viela maanpaalla odottamassa
asennusta. Ratkaisu, johon johtokunta suuressa viisaudessa paatyi, on varmasti luontoystavallinen, kayttokustannuksiltaan taloudellinen ja kapasiteetiltaan vahintaankin riittava. Kaivuutyot paastaneen aloittamaan viela tana vuonna ja mikali asiat sujuvat suunnitelmien mukaan niin jarjestelma on asennettu ja kayttovalmis jo
ensi vuoden loppuun mennessa. Tassa mittavassa LVI-projektissa
on johtokuntaa suuresti auttanut Kemppaisen Tatu, joten Kiitos
sille kenelle se kuuluu!

Mutta se kuluneesta vuodesta. Ensi vuonna siis painiskelemme
aloitetun LVI-projektin parissa, rakennamme sisavessojen ja kylpyhuoneen pohjia, puuhastelemme ehkapa ”kamarin” kimpussa ja
jatkamme lammityspohdintoja. Mutta ei elama yhdistyksessa
pelkkaa remonttia toki ole, joten tutut tapahtumat ovat varmasti
myos tulossa. Lisaksi vuosi 2019 on juhlavuosi 100-vuotiaalle
Remontitkin ovat edenneet askel askeleelta. Toki heti alkuun kylatalolle joten veikkaanpa vain etta yhdet isommatkin juhlat
myonnettakoon, etta keittio on edelleen viimeistelyvaiheessa. viela nahdaan.
Hämäläisen Arton valmistamat ovet ollaan saatu Tulosen HarMutta pidemmitta jupinoitta mukavaa loppu vuotta kaikille ja
rin taitavien kasien avulla paikoilleen, mutta viimeisten listojen
nahdaan kylalla!
kirous on edelleen voimassa ja pieni patka puupanelia ja listat
loistavat poissaolollaan muuten niin valmiista ja toimivasta keitti Jari Lofstrom, puheenjohtaja
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Jotta märkkä

S

e o ilmoi pirelly. Menny suvi ol joksiki simmone, mimmosen
muista kaik nuoruure suve, sanokko tilasto mita hyvans.
Saas koht nahr kummone talvest tule, tuleek kans lapsuude
muistoje kaltane, sit lunt piissais. Sit vois katto, mite tilasto simmosse suhtautuis.

Vesi on vaha kaikes muka, jopa kuivuudes sen huoma, ku sita ei
oo. Janna seki vete ominaisuus, et se o painavimillas plus neljas
astees. Se on tarkja ominaisuus, ainaki pilkkimiehel. Jaat olis toki
vahvemppi, mut kairaamist olis pal enemma, eika olis pal saalistka. Luonto olis valla toiselaine silt kantilt jos jarve jaatysis kokonas. Vesi o ainoo aine mika voi esintty luonnos kaikis kolmes paaolomuoros, kaasun, nesteen ja kiintjan. Muu olomuoro jata tieteellisemppi jotinoihi, mut sen verra senta, et vete noi kiremuoro ova
kans kiehtovi. Annas ens talve simmoses mukavas pakkases lumihiutale laskeuttu, vaik klyyvaris paal ja tiira sita kauneut, likimai
sama, jos enkel koskettais. Kaik hiutale ova sita paits unikkei.

Lumest tul miele, et eskimoil vaiteta oleva mont satta sana lumel.
Sitaki asja on melko rohkeest liioteltu eika pira iha kutias, vaik
kait niit pal silt o. Paljo o meilki jos niit ylos alkkais raknaama. Nii
ja sit vie pal lissa, jos rupeis eri murttei foli ottama. Netis niit vaha
vilkasi ja reilu viiskymmet tul heti silmil. Osa ol mulki vierai, mut
joukos ol mont tuttu sana lumest, vaik siit listat vial muutami
puuttuski, ika uhvottamine. Jokku mul uure murresana oliva aika Ihmenenki on nafti kaks kolmasossa vet. Melkone ihme, kui ei
mukavi, niiku raapakka joks sanota nuoska tai vaik toi vitin kaima, loiske kay, jos vaik hyppis tasajalkka? Ruokka voi olla ilma, pitkiiki aikoi, mut jollei, josta vet saa, nii noutaja korjaa jo muutamas
utukka, on kans aika kuvaava.
paivas. Ilma on kyl vial tarkeppa, sita pitta ime kitussi taman tast,
Mahrottoma ihmeelline asja toi vesi, muute. Lumel on synonyymei jo muutamas minutis on holki oikosenas jos hap loppu.
nii taitamattomast, mut ans olla, kuis o vete kans? Se o yks vanhippi sanoi, mut ei sil suoranaissi kaimoi pal ol. No voira joskus san- Voitteen vet o kaytetty mailma sivu, ainaki sanalasku mukka ja o
no, hookaksooks tai vaik leikkisast huuperiks, ku kraanavet tarko- verel muute simmonenki, melko outo ominaisuus, jota tiereka ei
tetta. Ja jos jotta o, nii sit melkke o yhryssanoi. Tiette puol nitt ol ottanu kait eres huomio, saatikka, et olis selittany. No jos nyy
senta o, jo ton kemiallise kaavan lisaks ainaki divetyoksidi, divety- olis aikka tutki, ku toi pallosalamanki o jo lopultas hyvaksyny. Nii
monoksidi tai sit oksidaani. Noihi en san mitta, iha vaa siit syyst, se ominaisuus, kato vesi voi iha nesteenaki ol tulikuuma.
etteiva mahru mun suuhusan. No erilaisil vesisatteil on senta joiVihivaari
taki omiki sanoi, malliks vaik tihku ja iisparkki.
Jos jouluna jaa yli kinkkua ja jopa sinihomejuustoakin, kannattaa tahteista tehda herkulliset kinkkurullat uuden vuoden juhliin.
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AJANKOHTAISTA
Kylätalon jätevesijärjestelmän uusiminen

K

ylayhdistyksesta otettiin minuun yhteytta ja kysyttiin,
voisinko hoitaa kaytannon jarjestelyt, kun Kylatalolle uusitaan jatevesijarjestelma. Koska minulla on tuoretta yrittajakokemusta alalta, asia passasi minulle hyvin.

Ihan ensimmaiseksi otin yhteytta Salon kaupungin ymparistotoimeen, josta ainakin tittelien perusteella luulisi loytyvan asiantuntemusta. Ennakkotietona minulla oli mm., etta Kylatalon jokea
lahin nurkka on n. 100m etaisyydella Kiskonjoesta. Sinansa tuo
100m on janna ja mielenkiintoinen etaisyys, koska se on myos
rajana sille, onko jatevesijarjestelman purkuputken sijainti vesistoon nahden ympariston pilaantumiselle herkalla ranta-alueella
vai ei. Ja noille tapauksille on ihan laissa omat vaatimuksensa.
Vanha jatevesijarjestelma on Kylatalon lansi- ja pohjoisseinien
nurkan laheisyydessa. Se on siis lain tarkoittaman ranta-alueen
ulkopuolella ja alkuperaisena ideana minulla olikin, etta vanha
kaksi-osainen sakokaivon ja maaimeyttamon yhdistelma vaihdetaan kolmeosastoiseen sakokaivoon ja uuteen imeyttamoon. Tuo
olisi edullisin ja huoltovapain ratkaisu.
Varsin pian tavatessamme kavi ilmi, etta kaavailemani vanhan
sakokaivon uudistaminen ei olisi toimiva ratkaisu. Sakokaivon ja
Ensimmainen soitto Salon kaupungin ymparistotoimeen vahvisti maaimeyttamon yhdistelma on biologinen puhdistusmenetelma,
minulla jo ennakkoon olleen pienen aavistuksen: kaupungin vi- jossa bakteerit hoitavat varsinaisen puhdistusprosessin. Tallainen
ranomaisten tietamys haja-asutusalueitten jatevesiasioista on jarjestelma vaatii jatkuvan, tasaisen jatevesikuormituksen¸ kun
hyvin heikko. Tuo ennakkoaavistus johtuu minun oman yrityksen taas Kylatalon jatevesikuormitus on hyvin jaksottaista. Bakteerit
kautta syntyneesta kokemuksesta alalta. Ehka nyt ei tasta asiasta tarvitsevat siis ruokaa saannollisesti! Kylatalon tapauksessa baktassa yhteydessa taman enempaa.
teerit kuolisivat ravinnon eli jateveden puutteeseen. Tilannetta ei
auttaisi hetkittaiset suuret kuormitukset.
Sitten muistin Stefan Wasströmin ja hanen yrityksensa Wassiksen. Stefan on Inkoolainen yrittaja, joka on 2015 valittu vuoden Jo pitkaan parhaatkin asiantuntijat ovat olleet sita mielta, etta ns.
jatevesisuunnittelijaksi. Ja hanen kauttaan saisi myos kaikki tar- kaksoisviemarointi on paras jatevesien kasittely maaseudulle.
vittavat laitteistot ja tarvikkeet. Soitin hanelle ja asiat alkoivat Siina vessanpytysta tuleville jatevesille on oma viemariputkensa
sujua. Kosken aseman seutu on hanelle jo entuudestaan tuttu; han ja lopuille jatevesille omansa. Vessan huuhteluvesia on vain pieon suunnitellut mm. kartanolle jatevesijarjestelmia. Sovimme nehko osa jatevedesta, mutta niissa on suurin osa kaikesta jateveajankohdan, koska han voisi tulla paikan paalle katsomaan tilan- den haitallisista aineista (typpi, fosfori ja ulosteperaiset bakteenetta.
rit). Kaksoisviemaroinnissa vessavedet johdetaan umpisailioon,
josta ne haetaan loka-autolla pois. Loput eli ns. harmaat jatevedet
on helppo puhdistaa paikan paalla, jopa ranta-alueilla.
Kylatalolla kaksoisviemarointi on helppo ja edullinen toteuttaa
alapohjan avoimen rakenteen johdosta. Nainpa tulimme Stefanin
kanssa pian lopputulokseen, etta Kylatalon ratkaisu on kaksoisviemarointi. Sovimme, etta Stefan tekee jatevesisuunnitelman,
joka perustuu kaksoisviemarointiin. Vessavedet johdettaisiin kahteen viiden kuution umpisailioon ja harmaat jatevedet pieneen ja
yksinkertaiseen puhdistamoon. Ympariston kannalta tama olisi
paras ratkaisu ja yllapitokulut olisi Kylatalon kohdalla kohtuulliset.
Kun jatevesisuunnitelma valmistui, seuraava askel oli rakennusluvan hakeminen. Nykyaan se tapahtuu sahkoisesti netissa. Kaikki
suunnitelmat ja dokumentit tallennetaan tarkoitusta varten tehtyyn nettisovellukseen, sisaltaen myos mm. naapurien kuulemiset.
Mutta erinaisten teknisten ongelmien johdosta kuuleminen suoritettiin vanhanaikaisesti; lomakkeilla ja allekirjoituksilla. Samalla
hoitui myos muut kuulumiset ja rupattelut, joten tassa mielessa
vanha menetelma on kylla paljon parempi.

Aikanaan, pienten byrokraattisten koukeroitten jalkeen koitti
aika, kun rakennuslupa vihdoin saatiin hyvaksyttya. Talla hetkella,
viikolla 43 tilanne on se, etta molemmat umpisailiot ja betoninen
harmaan veden puhdistaja ovat juuri saapuneet Kylatalon pihalle.
Seuraava vaihe on itse asennus kaivuriurakoitsijan toimesta.
Suunnitelman mukaan koko jatevesijarjestelma on kaytossa, kun
varsinainen kaksoisviemarointi on asennettu ja liitetty jatevesien
kasittelyjarjestelmaan, ensi kevaan-kesan aikana.
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Teksti: Tatu Kemppainen
Kuvat: Elina Kotilainen

Maanviljelyllä ilmastonmuutosta ehkäisemään
Ilmastonmuutos on talla hetkella suosittu aihe medioissa ja siihen
on todella syytakin. Maataloutta syytetaan usein monista ymparistoa rasittavista asioista, kuten esimerkiksi ravinnevalumista ja
hiilidioksidipaastoista. Naihin asioihin pystytaan kuitenkin vaikuttamaan monilla toimenpiteilla, ennen kaikkea panostamalla jatkuvaan kasvipeitteisyyteen ja hyvaan maanrakenteeseen pelloilla.

Alaspaan maatila on mukana Carbon action -hankkeessa, jossa
joukko vapaaehtoisia maatiloja sitoutuu tekemaan tiloillaan erilaisia viljelytoimenpiteita seka raportoimaan ja havainnoimaan niiden tuloksia. Toimenpiteilla on tarkoitus selvittaa, miten hiilta
pystytaan sitomaan maaperaan mahdollisimman paljon. Toimiva,
hyvassa kasvukunnossa olevan maan eloperaiset aineet sitovat
hiilta jopa enemman kuin ilmakeha ja kaikki kasvit yhteensa. Laskelmien mukaan neljan promillen (4 ‰) vuosittainen hiilen lisays
peltomaahan riittaisi tasapainottamaan ihmistoiminnan aiheuttamat hiilidioksidipaastot.
Hankkeen ensimmaisena toimenpiteena oli maanaytteiden otto
tutkimukseen valituilta lohkoilta, joista toiselle tehdaan hiiltasitovia toimenpiteita, kun taas toista viljellaan entiseen tapaan.
Alaspaan maatilalla aiotaan ensimmaiseksi ottaa tutkimuslohkolla
kayttoon ravinnekuidut maanrakennetta parantamaan. Kuituina
kaytetaan todennakoisesti ensi vuonna Soilfoodin ostokuituja
mutta myos SAAVI-hankkeen ansiosta Saarenjarvesta poistettua
jarviruokomassaa.

valtetaan. Muokattu maa pyritaan aina kylvamaan mahdollisimman pian. Tarkoituksena on maksimoida hiilidioksidin sitominen
ilmasta kasvillisuuteen ja siita edelleen hiileksi maaperaan. Kasvustot ovat monilajisia, jolloin tuetaan mikrobien monimuotoisuutta maaperassa. Lisaksi monet elainlajit hyotyvat monipuolisista viljelykasveista.

Carbon action-hankkeeseen voi tutustua tarkemmin sen omilla
nettisivuilla https://carbonaction.org, myos Youtubesta loytyy
videoita hankkeen lanseeraustilaisuudesta. Meidan oma toimintamme ilmastonmuutosta vastaan on vasta alussa, mutta uskomme etta pienillakin teoilla on merkitysta. Toimiamme voi seurata
tilamme nettisivuilta https://alaspaanmaatila.fi/ seka facebookissa ja instagramissa. Yksi ihminen ei pysty asioihin paljonkaan yksin vaikuttamaan, mutta jos jokainen paattaa tehda edes jotain,
Carbon action -hanketta varten tehtyjen toimenpiteiden lisaksi
saamme paljon aikaiseksi.
Alaspaassa tehdaan muitakin viljelytoimenpiteita pitkalti ymparistoystavallisyytta ja tulevaisuutta ajatellen. Peltoja viljellaan luonnonmukaisesti ilman kemiallisia torjunta-aineita ja lannoitteita. Teksti: Krista ja Kalle Kivela, Alaspaan tila
Pellot pyritaan pitamaan mahdollisimman kasvipeitteisina ymparivuoden, eli toisin sanoen maan muokkausta, ja varsinkin kyntoa,

Saarenjärven hoitoon etsitään toimintamalleja SAAVI-hankkeessa

Saarenjarven ravinteiden keraamisen yhteistyo- ja yllapitohanke,
tuttavallisemmin SAAVI-hanke, on vuoden 2017 lopulla alkanut
parin vuoden hanke, jonka tavoitteena on Saarenjarven tilan parantaminen seka ravinteiden paikallinen kierratys. Lahtolaukaus
SAAVI-hankkeelle syntyi paikallisten aloitteesta, jotka olivat huolissaan kotijarvensa tilasta. Saarenjarvi kuuluu Kiskonjoen Natura
2000 -alueeseen ja on osa Lintuvesien suojeluohjelmaa. Alueella
on myos runsaasti virkistyskayttoa. Hanke on yksi hallituksen
vesien- ja merenhoidon karkihankkeista ja se toteutetaan yhteistyossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, ProAgria Lansi-Suomen
maa- ja kotitalousnaisten seka paikallisten asukkaiden kanssa.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 205 000 euroa, josta ymparistoministerion osuus on 154 000 euroa ja hankkeen loppurahoitus tulee
mm. paikallisten tekemasta talkootyosta.

monimuotoisuus voidaan turvata ja
sita voidaan lisata huomioiden samalla alueen kaytto virkistyksessa.
Paikallisten kanssa onkin yhteistuumin lahdetty suunnittelemaan toimenpiteita, joita Saarenjarvella hankkeen aikana toteutetaan. Paikallisten mukanaolo on hankkeen kannalta aarimmaisen tarkeaa,
silla tavoitteena on luoda toimintamalli, joka jatkuisi myos hankkeen paatyttyakin. Toimenpiteiden tueksi hankkeessa tuotetaan
luonnonhoitosuunnitelma, jossa tarkennetaan alueen hoitotoimenpiteita.

Kuluvan vuoden aikana hankkeessa on mm. niitetty jarven vesikasvillisuutta, raivattu laidunalueita, tehty lajistoinventointeja
luonnonhoitosuunnitelman tueksi seka kosteikkosuunnitelma
Vaikka Saarenjarvi on luontaisesti reheva jarvi, liiallinen rehevoi- Vahajarven alueelle. Elokuussa 2018 kunnostustoimiin saatiin
tyminen ja umpeenkasvu haittaavat kuitenkin sen luontoarvoja ja avuksi parikymmenta WWF:n talkoolaista, jotka parin paivan ajan
virkistyskayttoa. SAAVI-hankkeessa onkin tarkoituksena sovittaa raivasivat ja niittivat rantoja Vihiniemenlahdella.
alueelle kohdistuvia kayttopaineita yhteen siten, etta luonnon
Hankkeen viimeisena vuotena niittoja ja raivauksia jatketaan seka
selvitetaan alueen ruoppaustarvetta ja -mahdollisuuksia. Lisaksi
tarkoituksena on biohiiltaa leikattua jarviruokoa ja levittaa sita
seka kesaleikkuista saatua niittomassaa alueen lahipelloille. Mikali
sinulla on jotain ideoita Saarenjarvella tehtaviksi toimenpiteiksi,
ota ihmeessa yhteytta ja suunnitellaan toimia yhdessa!
Maria Yli-Renko
Projektikoordinaattori, SAAVI-hanke
maria.yli-renko@ely-keskus.fi
puh. 0295 023 020

SAAVI-hankkeen kuulumisia paivitetaan hankkeen nettisivuille
www.ymparisto.fi/saavi

Vesikasvillisuuden niittoa Vihiniemenlahdella elokuussa 2018. Kuva Maria Yli-Renko
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Elokuussa 2018 WWF toi parikymmentä käsiparia talkoilemaan myös
Saarenjärvelle. Talkooleiri kuului osana valtakunnalliseen EUrahoitteiseen Freshabit LIFE IP -hankkeeseen, jonka integroiva hanke
SAAVIkin on. Kuva: Jussi Nikula

Marraskuussa 2018 järjestettiin niitto- ja raivaustalkoot.
Kuva: Katri Salminen

Kyläyhdistyksen syyskokouksen päätöksiä

K

olleet johtokunnassa ja palasivat nyt uudestaan ylan asioita suunnittelemaan. Kaikkinensa johtokunnassa kaudella 2019 toimivat
Kati-Hanna Heikkinen
Anu Heiskanen
Eero Kallio
Saara Kemppainen
Elina Kotilainen
Ensi vuoden jasenmaksuksi sovittiin taman vuoden tapaan 15€.
Sari Kyllonen
Sanna Leposaari
Kylayhdistyksen puheenjohtajan jatkaa Jari Löfström.
Jari Lofstrom (pj)
Kylayhdistyksen johtokunnasta erovuorossa olivat Ari Borg- Janne Salminen
ström ja Saara Kemppainen. Ari jaa pois johtokunnasta, mutta
Saara jatkaa tulevallakin toimintakaudella. Lisaksi syyskokouksen Toiminnantarkastajiksi valittiin Anne Lehto ja Mirja Lindström,
jalkeen Leena Borgström ilmoitti esteellisyyteensa jatkaa johto- varatoiminnantarkastajasi Krista Lehto-Kivelä.
kunnassa. Uusiksi johtokunnan jaseniksi kokouksessa valittiin
Kati-Hanna Heikkinen ja Eero Kallio. He ovat aiempina vuosina Teksti: Elina Kotilainen

oski as. kylayhdistys ry:n saantomaarainen syyskokous
pidettiin 28.10.2018 klo 14 Vihiniemen kylatalolla. Paikalla oli 11 henkiloa. Kokouksessa hyvaksyttiin toimintakauden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma seka valittiin yhdistykselle puheenjohtaja, johtokunta seka toiminnantarkastajat.

LUONTOPALSTA
Herra Isosarvi
Tapaan aina silloin talloin viettaa syysehtoota jonkin pellon laidalla kamera tietysti matkassani. Hamaran laskiessa, ihmisaanten
melun vaimetessa tulivat peurat, viisi sarvipaata metsasta pellon
puolelle. Kauniit elaimet etenivat reippaasti ruokamaalleen. Katselin niita illan hamarassa ja huomasin heti taman muita tummemman urospeuran jolla erityisen komeat sarvet. Kavin paikalla muutamana iltana ja nain sen aina jossain pain valtavaa peltoaukeaa,
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mutta aina se myos oli liian etaalla kuvattavaksi. Eraana iltana
paatin jalleen lahtea kyseisen pellon laitaan lahinna iltaa viettamaan, kahvittelemaan. Tuona iltana tama ylimys kaveli metsasta
suoraan kamerani hollille, pysahtyi suoraan eteeni ja poseerasi
kuin ammattimalli. Joskus kaikki vaan loksahtaa kohdalleen
Teksti ja kuva: Ana Schorin

KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Nils Nordenskiöld ja meidän kylämme

K

ylatalon
Avoimet
ovet -paivana saimme myos kuunnella
historiantutkija
Kristiina
Kalleisen esityksen Nils
Nordenskiöldistä ja hanen
yhteyksistaan
kylaamme.
Naparetkeilija Nordenskiold
lienee monille tuttu, mutta
isa Nils ei ehka niinkaan.
Kuka han siis oli ja miten
han liittyy Koskeen? Kiinnostuneita oli saapunut
kuuntelemaan esitysta lahes
koko ison salin taydelta.

kotimaista raaka-ainetta kaikille Suomen ruukeille. He saivat kuitenkin vastaansa muut ruukinpatruunat, jotka edelleen halusivat
malminsa Ruotsista. Vastustus oli niin kovaa, etta Nordenskiold
jopa hyllytettiin joksikin aikaa virastaan. Kun samaa yritettiin
toisen kerran, matkusti Julin Pietariin pelastamaan ystavansa. Han
vetosi siella ministerivaltiosihteeri Rehbinderiin ja niin asia raukesi. Vaikutusvaltainen Rehbinder luotti Julinin arvostelukykyyn
ja kuvaili tata ”kaikkein jarkevimmaksi naista herroista”. Nordenskiold puolestaan vieraili usein Kosken kartanossa ja seurasi tarkasti uuden masuunin rakentamista ja saapui myos ihailemaan
sen ensimmaista kaynnistysta vuonna 1833.

Parivaljakon ponnistukset omavaraisuuden suhteen osoittautuivat
kuitenkin melko turhiksi, ja 1840-luvun alusta ruotsalainen rautamalmi alkoi jalleen virrata maahan. Nordenskiold ei kuitenkaan
ollut taysin vaarassa uskomuksissaan, minka voimme tana paivaNils Gustaf Nordenskiold syntyi vuonna 1792 sukuun, jonka jase- na todeta kotimaan kaivosteollisuuden kautta. Nordenskioldin oli
net olivat jo 1600-luvun lopulta olleet kiinnostuneita kemiasta, siis oikeassa, mutta sen aikaisella teknologialla ei pystytty riittamineralogiasta ja vuoritieteesta. Han luki aluksi lakia, mutta siirtyi vasti malmia louhimaan Suomen ikivanhasta peruskalliosta.
sitten myos geologian ja mineraalien pariin. 1820-luvun alussa
hanet nimitettiin Suomen vuoritoimen johtajaksi, ja tassa toimessa Kylayhdistys kiittaa esityksen pitajaa mielenkiintoisesta esityksesNordenskiold halusi kehittaa Suomen suuriruhtinaskunnan mal- ta. Paikalla ollut yleiso oli ilmeisesti samaa mielta, silla se esitti
miomavaraisuutta. Rautamalmi oli aiemmin tuotettu emamaa tilaisuuden paatteeksi koko joukon kysymyksia.
Ruotsista. Hanen ideansa perustui siihen hieman virheelliseen
olettamukseen, etta Suomen maapera olisi samankaltainen kuin Kristiina Kalleinen on valtiotieteiden tohtori ja Helsingin yliopiston
malmeista rikkaan Ruotsin.
dosentti, joka on erikoistunut 1800-luvun Suomen historiaan. Hän
on julkaissut tutkimuksia mm. Nordenskiöld-suvusta, ministerivalNordenskiold oli nuorena miehena Turussa ollessaan tutustunut tiosihteeri R. H. Rehbinderistä (1777–1841) sekä Lars Gabriel von
John Juliniin ja miehet pysyivat hyvina ystavina koko elamansa Haartmanista (1789–1859). Nils Nordenskiöldiä hän tutkii Koneen
ajan. Kun Julin vuonna 1822 osti Fiskarsin ruukin ja siihen liitty- säätiön tuella. Kirja julkaistaan vuoden 2019 loppupuolella.
van Kosken ruukin, oli Nordenskiold erityisen ilahtunut: nyt he
saattoivat yhdessa kehittaa Suomen vuoriteollisuutta. Miehet Teksti: Anu Heiskanen
muodostivat parivaljakon, jonka tavoitteena oli loytaa tarpeeksi Kuva: Wikipedia

Kuva-arvoituksia, osa 2

K

osken kaiun edellisessa numerossa kysyimme tietoa tai
hyvia arvauksia kahteen kuvaan liittyen. Valitettavasti
emme saaneet yhtaan yhteydenottoa kyseisita kuvista.
Emme viela lannistuneet, vaan pyydamme nyt tietoja kahdesta
muustakin vanhasta kuvasta. Myos edellisen numeron kuvista voi
viela laittaa tietoa!

Tunnistatko naista tutut paikat ja ihmiset? Osaisitko kertoa, missa
tilanteessa kuva on otettu ja mina vuonna? Tai liittyyko kuvaan
jotain aivan erityista? Kerrothan meille osoitteeseen
koskias.kylayhyhdistys@gmail.com. Vastaajien kesken arvotaan
pieni palkinto yhdistyksen rakettiampujaisissa 31.12.2018.
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Wanhat Perniön kuulutukset VII

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella siten, kun ne
ovat aikoinaan yloskirjattu, myos lyontivirheet
ja lyhenteet. Syyskuussa 1936 naita kuulutuksia luettiin ja
varmasti myos noudatettiin. Nyt on paljon pikkuilmoituksia, ilmeisen vireaa aikaa. Kaikkien pankkien mainokset

ovat, joka viikkoista luettavaa ja myos kelloseppa Yrjo Sunholmin ja hieroja Aino Keitosmaen ilmoitukset ovat varsin
tuttuja. Nehan kaikki loytyvat aikaisemmista numeroista.

Teksti: Eero Kallio

7.9.1936
Kuormuksen silta on korjauksen takia suljettu liikenteelta kuluvan syysk. 7 p:sta toistaiseksi. Samalla ilmoitet.etta kaikkien siltaosakkaiden on tuotava aikaisemmin maaratty lankku-osuutensa tyopaikalle heti.
Siltakomitea.
~~~
7.9.1936
Karjakko haluaa paikan muutosta 1 .XI.36 . Arv. vast. Pernion Kirjakauppaan nimim. ” Muonalle tai ilman ”.
~~~
7.9.1936
Traktorin ajotaitoinen vouti, kengitykseen tottunut tallimies, kaksi muonamiesta ja
karjakon apulainen saavat paikan Melkkilan kartanossa.
~~~
7.9.1936
Kaikkiin maataloustoihin tottunut raitis ja ahkera pieniperheinen muonamies,
jonka vaimo ottaa osaa talon toihin tarvittaessa, saa paikan 1/11 1936 Ekkulassa.
~~~
7.9.1936
Kunnollinen ja pieniperheinen muonamies, jonka vaimo tarvittaessa ottaa osaa talon toihin saa paikan Saurun Perheella marrask.1p.
~~~
7.9.1936
Navetta-apulainen saa paikan Knaapilassa.
~~~
7.9.1936
Karjakko- ja apulaisen paikka saatavana marrask. 1 p:sta Lapparlan Liljalla.
~~~
7.9.1936
Viemariojan kaivuutyota saatavana Pyyntalossa
~~~
7.9.1936
Tassa kuussa kantava lehma myytavana Koskella.J. Heikkila.
~~~
7.9.1936
Syyssilakkaa myytavana Kuormuksella keskiviikkona t.k. 9 p:na iltapaivalla.
~~~
7.9.1936
Parihuoneet, yksit.hellahuone seka kaksi huonetta ja keittio vuokrataan. Koski as. Ruotsin huvila.
~~~
7.9.1936
Maanantaina syysk. 21 p:na 1936.klo 12,aloittaa allekirjoittanut vuokraaja Emil Heinon luona Suksenbolen yksin.talossa pidettavalla
kokouksella tiluslohkomisen Suksenbolen yksinais sotilasvirkatalolla N .1.Pernion kunnassa. Tahan tilaisuuteen saapukoot kaikki asianomaiset maanomistajat ja-haltiat seka rasite- ja nautintaoikeuden omistajat ynna rajanaapurit ja tuokoot kokoukseen kaikki tarpeelliset
kartat ja asiakirjat seka kutsukoot kaksi kuntakokouksen valitsemaa jaavitonta uskottua miesta toimituksessa apuna oleman. Samalla
huomautetaan, ettei asianomaisen poissaolo tule toimitusta viivyttamaan. Turku syysk. 3 p:na 1936. Viran puolesta: P.von Nandelstadt,maanmitt.insinoori.
Tama kuulutus pantu ilmoitustaululle 5/9 36. Todistaa: Hilja Karki.
~~~
14.9.1936
Pernion puolen tyttojen syysrippikoulu alkaa maanat.28/9 kl 11 ja poikien lokak.1.p kl 11.Seurakuntatalossa. – Ylikylan puolen syysrippikoulu alkaa maanant.tk.28 p.kl 10 Ylikylan kirkossa. – Sisaanpaasytutkinto pidet. ja vaatimuksena on 15 v.ika ennen vuoden loppua,
tyydyttava sisaluku, raam.historian taito seka vahan katkismuksen muistista osaaminen ja kristinopin valttava taito. Myoskin ilmoitetaan,etta kevat ,rippik.ei oteta niita, jotka eivat ole kayneet syysrippikoulua.
~~~
14.9.1936
Pernion seurakunnan seurakuntamaksujen rastikoonti toimitet. taman kuluvan syysk. 29 ja 30 p:na Pernion Osuuskassan konttorissa
Kirkonkylassa ja Ylikulmalla kl 9-15. Taman jalkeen maksamatta jaaneet veroliput jatetaan lailliseen uloshakuun.Pernio 12/9 36.
J.K.Salmi ,Kirkonisann.
~~~
14.9.1936
Tub.joukkotarkastus pidet.Pernion Seurojentalossa keskiv. tk.23.p kl 16 ja torst. tk.24 pna kl 12,30 Tuulhatun kansakoulussa ja samana
paivana kl 15 Ylonkylan kansakoulussa.Rontgenkone mukana. J. Vihavainen.
~~~
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