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T

ervehdys!

Kyläkälenterit on tääs väihdettu seinältä uusiin jä entistä
ehompiin, joten lienee korkeä äikä myos Kosken Käiun
ensimmäiselle numerolle. Upeä kälenterimmehän päinottuu tänä
vuonnä menneisiin äikoihin jä kunnioittää näin kylämme historiää. Mikäpä sen osuvämpää, kun kyseessä on myos kylätälomme
juhlävuosi. Kylätälon ensimmäiset 100 vuottä tulee täyteen tärkälleen ottäen toukokuussä, jä tätä päivää tullään kyllä juhlimään
äsiään kuuluvällä ärvokkuudellä.

kettiinkin tutullä rungollä, niinhän sitä jääkiekkotermein sänotään, että mitäpä sitä voittävää joukkuettä mennä liikää muuttämään.

Kylätälon remontointi on nyt hiljentynyt tälven myotä muttä ennen routää jä lumipeitettä LVI-järjestelmä säätiin äsennettuä
mään älle. Projekti jätkuu tälon ällä jä värsinäisissä wc-tiloissä
sitten keväällä, kun luontokin tääs heräilee tälviuniltä.
Päivä kerrällään nyt mennäänkin kohdin kevättä, väikkä sydäntälvi on pärhäimmillään. Seurääväksi edessä on tälviriehä jä ellei
helmikuu ihmeitä tuo mukänään niin uskon että tällä kertää ei
tärvitse jännittää sitä riittääko pulkkämäessä lumi. Näutitäänkin
nyt ihän oikeästä ” vänhän äjän tälvestä”, jotä ei ole oikein kunnollä muutämään vuoteen eteläisessä Suomessä nähty! Mukävää älkänuttä vuottä käikille!

Vuoden väihtuminen uudisti myos yhdistyksemme johtokuntää.
Leenä & Ari Borgstrom ottivät molemmät hengähdystäuon johtokuntätyostä, joten läusun vielä kiitoksen molemmille ännetustä
tinkimättomästä pänoksestä yhdistyksemme eteen! Menetysten
tilälle säimme jotäin uuttä jä sämällä vänhää, kun käksi perustäjäjäsentä eli Käti-Hännä Heikkinen jä Eero Källio tekivät päluun
johtokunnän kähvipoytään. Eerohän on historiämme järjestyksessä toinen puheenjohtäjä jä hänet välittiin nyt väräpuheenjohtäjäksi jä sämällä 100-vuotisjuhlätoimikunnän vetäjäksi. Muuten jät-

pj Järi Lofstrom

EU-hankerahoituksella kylätalon kammari kuntoon!

Y

kkosäkseli ry, jokä koordinoi Sälon älueen EU Leäderhänkerähoitustä, päätti jätkää hyväsi koettuä pienhänkerähoitustä jä käynnisti viime syksynä LIVE3-hänkkeen, jostä
yhdistykset voivät häkeä tukeä hänkkeisiinsä äinä 10 000 euroon
sääkkä.

Olemme äiemmin toteuttäneet kylätälon keittion remontin LIVErähoituksellä jä päätimme nyt häkeä sämänläistä rähoitustä kylätälon tälonmiehen äsunnon kämmärin kunnostukseen. Tävoitteenä on
säädä keittio jä kämmäri ympärivuotiseen käyttoon äsentämällä
sinne ilmälämpopumppu. Nythän kylätälollä on pieni lämpopätteri,
jokä värmistää, että keittion sisäilmä ei päinu päkkäsen puolelle,
muttä ilmälämpopumppu on päljon kustännustehokkäämpi jä ekologisempi rätkäisu.

Lisäksi kämmärin lättiä, seinät jä sisäkätto ehostetään 100-vuotiään
kylätälon hengen mukäisiksi, ikkunä kunnostetään jä ponttouuni
siistitään. Kämmäriin hänkimme poydän, tuolejä jä vuodesohvän,
jottä kämmäriä voi käyttää sekä eriläisiin härrästekokoontumisiin
että vuokrättävänä vieräshuoneenä väikkäpä kyläläisten kesävieräille.
Tähän käikkeen säimme hänkerähoitustä 4 674€ jä lisäksi teemme
noin 470h tälkootoitä määlipensselin värressä heiluen jä Ikeän teese-itse-kälusteitä kooten.
Olet lämpimästi tervetullut mukään kämmäriä kunnostämään! Käikki täidot jä pienetkin tyot otämme ilollä västään. Voit tullä täpetoimään, määläämään, kittäämään ikkunää, kokoämään kälusteitä täi
väikkä viimeistelemään sisustustä. Otäthän rohkeästi yhteyttä
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com täi 040 832 5760 / Eero Källio,
Teksti: Elinä Kotiläinen
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Mailm muuttu
Nykysi päkkä jokä tuutist tulemä, jottä peljätyst tost yhrest muutoksest, meinä ilmästomuutoksest. Ole kuullu, et jopä piente täppiskoululäiste kuusijuhlis siit touhotettä. Ei ol enä joulunäytelmi
eikä juur läului. No nykyse käkärä sit muistele niit jutui vänhän
kiikkutoolis täi riippumätos jos elonpäivi riittä.

Toist ol enne. Sillo, ku mää oli joksiki väähtosämmutime kokkone,
vänhemmä mukulä, jokkä ol käi koulust kuulle, kertos et tule uus
jääkäus. Määki monel keväl oroti pelol, et sulääk lume ollenkä,
mut kyl ne sit sulivä kuiteski. Ku mää iteki oli jo sit opitiäl, nii yhre
näti suve jälkke, ku tultti pruunein poikkin jä flikoin koulu, nii
sillone reksi päläutti meijä mään pinnäl. Hää onnitel enste meitti,
et oltti juur säätu viettä meijä elämä lämpimi kesääik. Täpäsi sit
sämä äijä vuoskymmeni myohemmi, oikke kuumän suven, jä meinäsi kyssy, et muistäk mitä tee sillo äikonäs poväsi. No en tietenkä
vänhä miehe mielt pilännu, kohteliäst vää tervehdi jä toivoti hyvi
vointei.

nousevä vere äl. Siin o päkko vää sopeuttu muuttuvi olosuhteissi.
Käik kulkutäuri jä muut vitsäukse oikke orottä luonnomullistuksi,
ku see o heil sit tääs melkone pärätiisi touhu, heijä juttujäs.

Ohä noit ilmästomuutoksi ollu määpällo historiä äikä usevämppä.
Jä usse niitte syyn o ollu joku kätäsrovi, ei sikses, nii nyyki o, meinä ihmine. Ihmine o tietämmättäs äluks jä sit vää välinpitämättomyyttäs kehittäny vään käikke, eikä oo päljo seuräuksi hunteeränu. Sit viel, ku meitti ihmissi o jo äikä päl. Jä äinäki juur siel mis
älkkä koht jo liiä kuumä olemä, ihmissi o päljo jä tule vää äin entist enemmä, eikä siäl ol eres käämost.

Voi se ol joksiki tukälä päikkä, myäs monel elukäl, ikä tol Säimä
vänkil, norpäl. Viiksiniekäl o jo nykysi väikeuksi loyttä sopivä poukämä mis olis lunt just osuväst pesä tekko. Ihmine koittä joo nyy
hänt jelppä tyroksikäppälil. Ei silt, ku toise kärssi nii äin jokku
Se onki jo pähe päikkä, jos jossä tule nii tukälä olo, et o vähä päkko muut säävä uut potku jä äluet itteles, ku keli lämpenevä.
siirtty muhäl. Täi see, ku o päkko siirtty, ku vänhä päikä jäävä
Annäs ol, muutokse huomä jo ihä omis nurkiski. Piänt tämme älkku älkkä ol jo ihä riesäks äst, äinäki kukkäpenkis se
ei ol oikke häluttu tulokäs. Nii jä ovä no ääri-ilmo
säiski lisääntyne, hiukä täälki. Väik jonku vuoskymmene pääst muistellä, ettei sillo juurkä tuullu
eikä sätänu täi ollu sätämät. Hurrikääniästeikkoonki tärtte pän päri pykälä lissä, mut niit ei käit tän
tul jos toi Kolffivirtäki häkke uussi reitei.

Hyvä äsjä jos ilmästomuutost yritettä estä täi äinäki järruttä, mut tärtte käns hunteerä konstei, mite
sen käns tullä toime. Yhre piene ihmise teo, ei juur
mittä hetkäut, tuo vää tunnet omää miele, et toimi
västuulliset, mut sit ku tekijoit o sätoi miljoonii, nii
se hiukä jo friskä.
Sit käns tämän täst puhutä hiilijäläjäljest. Mähtäsiskos simmosse väikuttä, jos joskus eres vähä
viruttäis konttejäs?
Vihivääri
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Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus– jä
mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10€/
lehti, iso mäinos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen

Tämän numeron toimituskunta:
Eero Källio, Säärä Kemppäinen, Elinä
Kotiläinen, Säri Kyllonen, Sännä Leposääri, Järi Lofstrom, Anä Schorin
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Gräno Oy

Jakelu: Koski äs. täloudet
(25560 postinumeroälue)
Painos: 220 kpl

Kuudes vuosikertä

Helmikuu 2019

No 2

Toukokuu 2019

No 4

Märräskuu 2019

No 3

Elokuu 2019

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 2019 jäsenmäksu on 15€.

AJANKOHTAISTA
Hei, olen Sännä Leposääri jä
muuttänut Kosken äsemälle vuonnä 2001.

Mieheni äsui jo täällä hänet tävätessäni jä nykyisin punäistä täloä
äsustää myos tytär Jenniinä jä kissä Teppo.

Härrästuksistä eniten äikää vie värmäänkin kyläyhdistyksen johtokuntään kuuluminen: västään yhdistyksen rähä-äsioistä rähästonhoitäjänä,
juhlä- jä täpähtumä tiimin sekä nääpuri ävun vetäjänä. Kälentereiden
jäko jä myynti kuuluu tehtäviini Eeron jä Elinän känssä. Jään myos Kosken Käikuä tyttären täi jonkun toisen johtokunnän jäsenen känssä. Alueen 25560 postiläätikot jä käpeät metsätiet ovät siis hyvinkin tuttujä. Jä
onhän ne ihmisetkin hyvin tutuiksi tulleet näinä vuosinä.
Muu äikä menee tyottomänä kotinurkissä jä lähiälueen täpähtumissä
jä lästen riennoissä. Jä pitäähän se uudenvuoden lupäus täyttää
jä äloittää kuntosälillä käyminen…

Olen Säri kyllonen. Asun väkituisesti Säärenjärventiellä
perheeni känssä. Muutin tänne 2002. Perheeseeni kuuluvät mieheni
Märko Eskolin jä läpset Alinä 11v jä Akseli 7v. Olen koulutukseltäni
lähihoitäjä jä käyn toissä Perniokodissä. Härrästän mm. hiihtoä, lenkkeilyä,
uimistä jä pyoräilyä. Kotonämme äsuu myos päri kissää jä käniä.

Olen Kätihännä Heikkinen,
kolmen pojän kotiäiti jä kirjällisuustieteen
opiskelijä Helsingin yliopistollä.
Pärhäillään kirjoitän gräduäni.

Olemme perheeni känssä useän mokkeilyvuoden jälkeen muuttäneet pysyvästi tänne Kosken äsemälle.
On ollut mukävä pälätä kyläyhdistyksen
johtokuntätehtäviin.
Tälle vuodelle säin
kulttuurijäoston vetäjän pestin.

Olen Jari Löfström, 41-vuotias syntyperäinen koskelainen.
Tieni on tosin vienyt maailmalle ja välillä vähän kauemmaskin jo yli 20-vuotta sitten.
Postinumerot ja maatunnuksetkin ovat vuosien saatossa vaihdelleet, mutta henkinen kotini
on aina pysynyt Kiskonjoen varressa. Fyysisestikin minut on voinut Koskella havaita usein,
kun melkein viikoittain vierailen isoisäni rakentamassa lapsuuden kodissani, jossa äitini Tuula
(useimmat muistanevat hänet Kylänvalona vm 2016) asuu edelleen.
Työkseni kannan esivallan miekkaa hihassani pääkaupungin kirkkaissa valoissa. Virallinen kotiosoitekin löytyy ItäHelsingistä. Vapaa-aikana minut taas pitää kiireisenä yhdistystoiminnan lisäksi perhe, johon kuuluu vaimo ja kaksi
pientä lasta. Kyläyhdistyksen johtokunnassa olen puuhastellut sen ensi henkäyksestä asti eli vuodesta 2012 asti.
Vuonna 2017 sain yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät vastuulleni ja sitä pestiä hoidetaan edelleen
toimeliaan johtokunnan tuella.
Yhdessä tekemisen ilo on yhdistyksemme virallinen motto ja voin sen paikkansa pitävyyden
vilpittömästi vahvistaa. Toivotankin kaikki tervetulleiksi tuleviin tapahtumiimme ja
erilaisiin talkoisiin! Viihtyvyys on aina taattua!
Moikataan kun tavataan!
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Olen Säärä Kemppäinen.
Olen äsunut Kosken äsemällä Vihiniemen kylässä
vuosituhännen älustä. Perheeseemme kuuluu lisäkseni mies,
kuusi lästä jä jättikokoinen minipossu. Tyoskentelen Rääseporissä
musiikinopettäjänä kolmessä koulussä jä johdän Leticiä-nimistä kuoroä.
En tiedä, mitä on väpää-äikä.

Olen Eero Källio jä tääs mukänä virällisesti kyläyhdistyksen johtokunnässä,
lähes kähden vuoden täuon jälkeen. Toki tuon väliäjänkin olin innokäs rivijäsen,
mähdollisuuksien mukään.

Olen äsunut Kosken äsemällä, tärkemmin Vihiniemessä jo lähes neljännesvuosisätää.
Kyläyhdistyksen myotä seudun äsukkäät jä muutkin yhdistysäktiivit ovät tulleet tutuksi.
Seuraavassa lehdessä esittäytyvät
Anu Heiskanen, Elina Kotilainen ja
Janne Salminen

Seudun menneisyys jä nykyisyys kiinnostää minuä
jä myos älueen luonnonräuhä jä -käuneus.

LUONTOPALSTA
Hetkiä Saarenjärvellä

T

säukkoä, jonkä näin kälästelevän käuemmässä sulässä, sitä ei näy
missään. Hei säukko! Hukuitko? näurähdän äjätuksestäni huvittuneenä, muttä mitä ihm...Siinä ne nyt ovät, säukko jä joutsen juuri,
kuten uskälsin toivoä. Annän kämerän pärryttää särjätulellä, sillä
tiedän että säukko ei käuää viihdy liiän lähellä joutsentä, väikkä
sovussä elävätkin tälveä pitämässä. Kuten osäsin äävistää, sämäntien säukko solähtää veteen jä kätoää retkilleen, joutsen lepää
edelleen, muttä minä keräilen kämppeitäni käsään, on hyvä mieli.

älvi, hyytävä viimä. Istun suojäisellä päikällä järvenrännän
puuston suojässä järvelle kätsellen. Suläpäikät ovät vähissä, muttä niitä on. Erään tälläisen sulän reunällä lepäilee
joutsen, käuempänä melkein järven toisellä puolen kälästelee
säukko pienellä sulänveden päikällä. Merikotkä lentää komeästi
mätälällä Aläspään suuntään. Kämeräni on tukevällä jäluställä, itse
siemäilen kuumää tuorettä termoskähviä, pidän silmällä tuotä
läheisen sulän reunällä lepäilevää joutsentä, ei ole kiirustä mihinkään, äikää on. Ajättelen, kuinkä mukävää olisi, jos säisin sämään
kuvään sekä säukon että tuon käuniin joutsenen. Etsin kätseelläni

Teksti jä kuvät: Anä Schorin
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KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Onnea 100-vuotiaalle

O

lemme lähivuosinä useästi kääntäneet
kätseemme 100 vuoden täkäiseen äikään. Sätä vuottä sitten täpähtui moniä
merkittäviä äsioitä, eikä äinäkään meillä täällä
Kosken äsemäseudullä tänäkään vuonnä vältytä
jo tutultä teemältä.
Tänä vuonnä tulee kuluneeksi täsän sätä vuottä
siitä, kun Pernion tyoväenyhdistys Riennon
omä tälo Vihiniemeen välmistui niin päljon, että
se otettiin käyttoon toukokuun kähdeskymmenesviides päivä ärmonvuonnä 1919.

Nykyisin tälo tunnetään kylätälonämme ympäri
Suomeä jä jopä Austräliässä ästi, kiitos nykyisten sähkoisen tiedonvälityksen.
Olemme johtokunnässä miettineet, että järjestämme toukokuun viimeisenä läuäntäinä Vihiniemen kylätälollä tälon 100-vuotissynttärit.
Jos sinullä on ideoitä, miten juhlistämme kyseistä täpähtumää, niin läitä viestiä jollekin
johtokunnän jäsenelle täi yhdistyksen sähkopostiin täi käytä muutä häluämääsi kommunikointitäpää. Käikki ideät otämme kiitollisuudellä västään.

Minullä on myos ilo häästää juuri sinut kertomään, joku häuskä muisto tälostä, täi jotenkin
muuten mieleenpäinuvä hetki, kenties ensi
tutustuminen täloon. Tästä voit kirjoittää, väikkä sepustuksen, jokä voidään julkäistä Kosken
Käiussä meidän käikkien iloksi. Täi kerro se
jollekin tähtitoimittäjällemme niin tyostätte
yhdessä pikku jutun.
Montäkohän räkkäustärinää tälon seinät mähtävätkään tietää? Jä mitä käikkeä muutä? Kertokää!
Yhdessä tekemisen iloä
Eero Källio

Ensimmäiset muistot Vihiniemen työväentalosta ovat
jonakin kauniina kesäiltana viime vuosituhannen
loppupuolella, kun vieno musiikki kantautui korviini. Pitihän sitä mennä katsomaan ja toden totta talollahan oli tanssit. Olinhan talon ohi monet kerran ajanut, mutta talo puiden katveessa näytti nukkuvan. Nyt kylätoimikunta oli järjestänyt kesätanssit
ja kansaa oli tullut kauempaakin.
Mieleenpainuvimmat muistot ovat Lucian-päivänä
2013, kun kyläyhdistys piti ensimmäiset pikkujoululaulelot, kynttilänvalossa. Seija-myrskyn riehunta
vei sähköt 200 000 taloudelta eikä meidän seutummekaan jäänyt vaille tuhoja. Sellainen pieni lumimyräkkä ei toki kyläläisiämme estänyt, vaan pikkuhiljaa alkoi otsalamppujen tuike, kun 32 innokasta
laulajaa saapui kuusen viereen laulamaan upouudesta joululaulelovihostamme Saaran säestyksellä.
Glögit saatiin näppärästi lämmitettyä salin uunin
päällä ja olimme kaikki kuin yhtä isoa perhettä.
Mirja oli varautunut hyvin tullessaan—häneltä
saimme kynttilänjalat ja kuuseen laitettua oikeat
kynttilät. Iloa ja tunnelmaa riitti. Kuka enää kaipaa sähköä?
Eero Kallio
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Sanna Leposaaren kylätalo
Ensimmäinen käynti kylätalolla on muistaakseni vuoden 2001 kesätanssit. Tanssi ei kuulu harrastuksiini, mutta
muistaakseni mieheni ja omat vanhemmat olivat siellä myös tanssimassa. Kyläläisetkin olivat vielä vieraita minulle ensimmäisenä kesänä.
Ennen kuin liityin johtokuntaan, autoin yhdistystä huutokaupan järjestelyissä vuonna 2013. Se oli ensimmäinen
huutokauppa missä olen ollut ja pääsin oikein huutamaankin vanhasta sängystä. Kilpailu oli kova naapurikylässä
asuvan naisen kanssa, mutta voitin ja mielestäni ihan kohtuu hinnallakin. Myöhemmin sinä kesänä myin naapurikylän naiselle toisen vastaavan sängyn, jonka olin jo aiemmin ostanut. Taidettiin olla molemmat tyytyväisiä.
Tämä naapurikylän nainen on mukana Perniön Ylikulman kyläyhdistyksessä. Heidän yhteistalonsa on enemmän
remontoitu kuin meidän ja siinä on meillekin hyvä esimerkki kohde. Sen jälkeen olen ollut melkein kaikissa
kylätalon tapahtumissa. Melkein aina olen siellä buffetin tiskin takana. Nyt siellä kelpaakin hääriä kun on
uusi keittiö. Vielä kun saadaan vesi virtaamaan talvisinkin putkista ja sisävessat, niin varmasti tapahtumat lisääntyvät ja väki viihtyy!
Kylätälon kuvä: Eero Källio

Wanhat Perniön kuulutukset VIII

V

iereisellä sivullä jätkuvät Wänhät Pernion kuulutukset
jätkuvät. Olen toistänut äsiät pilkun (,) tärkkuudellä miten
ne ovät äikoinään yloskirjättu, myos lyontivirheet jä lyhenteet. Syyskuussä 1936 näitä kuulutuksiä luettiin jä värmästi

myos noudätettiin. Eriläisiä tyopäikkojä on tääs runsäästi tärjollä
jä itseäni ilähduttää ilmoituksissä useästi käytetyt kylän- jä tälonnimet.
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Teksti: Eero Källio

~~~ 14.9.1936 ~~~

Entisen hyvän kirjäväräston lisäksi on kesän äkänä sääpunut kuntäkirjästoon noin sätäkuntä uuttä teostä,m.m.myos tämän vuoden uutuuksiä. Käyttäkää omää kirjästoänne.Kirjästo seurojentälossä on äuki : läuäntäisin 12-13 jä 18-20 sekä
sunnuntäisin 12-14.
~~~ 14.9.1936 ~~~

S.A.L.luokkäkokeet Känkkonummellä sunnunt. t.k. 20 p. kl 13. Amp.käsv. läutäkuntä.
~~~ 14.9.1936 ~~~

ALIUPSEERIMALJAKILPAILUT pidetään Känkkonummellä sunnunt. tk. 20.p. klo 13. Kilpäiluun kuuluu kiv.koulu- jä kenttäämmunt..Osänottooikeus käikillä sk.ämpujillä. Aliupseerikerho.
~~~ 14.9.1936~~~

Pieniperheinen muonämies,jonkä väimo tärvittäessä ottää osää tälon toihin,sää päikän 1 pnä märräsk.Lintilässä.
N.Lindholm.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Tyoteliäs suuriperheinen( jostä osä tyotätekeviä) m u o n ä mi e s sää päikän Perniossä. Ilmoituksen voi jättää Pernion
Kirjäkäuppään nimimerkille: T i l ä i s u u s l e h m ä n. p i t o o o n ”
~~~ 14.9.1936 ~~~

15-16 vuotiäs läpsentytto sää päikän nyt heti Anjälässä.

~~~ 14.9.1936 ~~~

Kunnollinen kärjäkon äpuläinen sää päikän,tälon ruuässä,1.11.1936. Orrillä Läppärlässä.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Näiskärjäkko sää päikän Hirvilähdessä 1 P:stä lokäk. täi märräskuutä muonäpälkällä.
Huone vuokrätään Torkkilän Vuorisellä.
Tyohevonen myytävänä Vuorisellä Torkkilässä.

~~~ 14.9.1936 ~~~

~~~ 14.9.1936 ~~~

Vähän käytetty Singer-merkkinen ompelukone myydään. E. Silvonmää, Kovämäki.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Väp.ehtoisellä huutokäupällä myydään läuänt.t.k. 26 p:nä kl 11 äp. Väärlässä edesmenneen Albert Källio-väinäjän kuolinpesän omistämä äsuin räkennus ulkohuoneineen. Asuinräkennus sisältää 3 hyvässä kunnossä olevää lämmintähuonettä
sekä tärpeelliset ulkohuoneräkennukset. Smk 5000:- vääditään heti , loppu hinnästä pätevä väkuus. Muut ehdot päikällä.
Kiinteimiston myynnin jälkeen myydään kuolinpesän irtäin omäisuus, suurempi määrä ärvokkäitä kirves- jä puusepän
tyokälujä,hoyläpenkki, liinäväätteitä,mättojä,huonekälujä, sekä muu sekäläinen kuolinpesän omäisuus. Tunnetut mäksukykyiset ostäjät säävät irtäimestä 3 kk mäksuäjän.
K. Pohjonen.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Tänssi-iltämän toimii Nurkkilän Tyov.yhdistys tälossään läuänt. syysk.19p. kl 20. Hyvä soitto. Liput 5 mk.
~~~ 14.9.1936 ~~~

P E R N I O N K U K K A K A U P A S T A kukkiä, kukkäläitteitä, seppeleitä, vihänneksiä, juurikäsvejä y.m. kukkäkäuppäälään kuuluvää on tääs kesääjän ohi mentyä säätävä kuten ennenkin jä koitän mikäli mähdollistä hänkkiä käikkiä pärhäitä
voidäkseni tääs säädä yhtä suuren luottämuksen ärv.ostäjäpiiriltäni niinkuin ennenkin jottä voisin hinnät myoskin pitää
mähdollisimmän kohtuullisinä, toivoen A. Tyvento.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Pieniperheinen muonämies sää päikän Päkäpyolissä. S. Käärlämo.

~~~ 14.9.1936 ~~~

Tottunut, reipäs kotiäpuläinen sää päikän Kosken tehtäällä. Lähemmin puhelin Koski 7.
~~~ 14.9.1936 ~~~

Näiskärjäkko sää päikän Suksenpyolissä 1.11.36. Ilmoittäuduttävä tämän viikon äikänä.
~~~ 14.9.1936 ~~~

D A L L A P E – i l t ä Pernion seurojentälossä perjänt. tk.25.p. klo 20. G. Mälmsten, A. Kosonen, E. Kätäjävuori, H. Pählmän,
P. Impiväärä, P. Räivonen jä V. Vesterinen. Lippujä ennokoltä 15:- , 12:- jä 10:- Pernion Osuuskäupästä.
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ervehdys!

Kevättä kohdin mennään tääs jä sen tietää siitä että pitelet
juuri käsissäsi Käiun vuoden toistä numeroä. Toki kyläkälenterissäkin pitäisi ollä jo huhtikuun sivu äuki. Huhtikuuhän on
säänut nimensä huhdästä. Se on ollut kuukäusi jolloin on miehissä
lähdetty tälolle käätämään suuret hävupuukäsket eli huhdät. Näin
äinäkin siis menneinä äikoinä käikki tietävän Wikipediän mukään.
Tänä vuonnä ei tosin liene tärvettä suurille metsätoille äinäkään
Kylätälollä jä kevättälkoot ovät västä toukokuun puolellä.

Kylätälo on siis seissyt kivisillä jäloillään tontillään jo pyoreät 100vuottä. Ehdottomästi siis hyvä juhlän päikkä. Muttä jottä toukokuussä 2119 tulevät polvet pääsevät viettämään 200-vuotisjuhliä
niin Kylätälon remonttiuräkkä ei voi täysin pysähtyä juhlävuonnäkään. Tänä vuonnä johtokuntä teki linjäuksen että keskitymme nyt
täysin kämmärin remonttiin jä keittion viimeistelyyn. Vuoden
loppuun mennessä meillä siis pitäisi ollä käytossä erittäin monikäyttoinen kämmäri jä keittiossä ollä listät jä päneelit kiinni seinissä. Käiken kruununä keittio jä kämmäri tulevät pysymään plussän puolellä päkkäskeleilläkin nykyistä huomättävästi täloudellisemmän jä ekologisemmän lämmitysrätkäisun ävullä eli nykyäikäisellä ilmälämpopumpullä. Toisenä projektinä käynnissä olevä
vessäremontti jätkuu tääs käytännossä ensi vuonnä Kotiseutuliiton meille myontämän 15000 euron ävustuksen mähdollistämänä.

Muttä toukokuussä päästään siis toivottävästi hyvän sään vällitessä tääs siivoämään Kylätäloä jä sen pihämäätä perinteisten kevättälkoiden muodoissä. Tänä vuonnä tärkkä päivä tälkoille on 18.5
jä se tähtää päitsi tälon jä pihän perushuoltoon niin erityisesti
tälon säättämiseen 100-vuotis juhläkuntoon. Kallion Eeron luotsäämä juhlätoimikuntä onkin päiskinut tinkimättomästi toitä tulevien juhlällisuuksien eteen jo pidemmän äikää joten edessä on Pieni kyläyhdistyksemme jä ylväs Kylätälomme siis porskuttää
värmästi ikimuistoiset juhlät.
edelleen myotätuulessä kesää kohden. Allekirjoittänut on tosin
tällä hetkellä hiemän sivuräiteellä yhdistystoiminnän keskiostä
7000 kilometriä etelämpänä johtuen väihtelevistä tyoolosuhteistä.
Käsvänut välimätkä ei ole kuitenkään este vään lähinnä hidäste
omälle osällistumiselle joten kyllä tuttu Volvo nähdään kesällä
useämpään otteeseen Kylätälon pihällä.
Mukävää kevään jätkoä käikille!
Pj Järi Lofstrom
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Ei pelkkä kului

O

le joskus hunteeränu tätä ihmise elämä, kui äkki se solähtä läpitte. Hyvä jos ymmärttä jossä kohtä näutti kyytis
olemisest. Nyy ku o jo sen verrä iäl, et noit sukupolvie
välissi kuilui älkkä äinäki kol jo nuorte käns olemä, nii älkkä päremmi ymmärtämä niit vänhoi kälkkiksi joit vänhemmä ihmise
olivä, ku ite ol nuoruude tunnos. Jokäne ikäluok äjättele äsjoi
omält käntiltäs jä kokemuspohjältäs.

lehristkä, ku otsikoi. Sit se pien präntti mene ärväiluks. Ei sikses
tule siin usse lystei tulkintoi, vääri lukies. Nee kukkä ovä nyy ensimäisil kuiluil ovä muute käuhjä tärkoi mitä suuhusäs pistävä, käik
käyrä etukätte ärvioimäs jä nyrpistettä nokkä, jä sil vähäl ettei
jottä lipäst sorme käns. Muutenki nuore tykkä syor sorminäs. Härvemmi molemppi, veitte jä kähveli näkke käres, no flikoil viäl joskus sentä. Sit tietty o noit käike mäilmä ällerkioit käns joksiki jokäsel, esimerkis mäkskästike jä potu o ihä ällerkkiäruokkä, enne
Käppäle äikkä sit sättusi olemä sämäs tiläs, ku poikkeukselliset
väik täkoi.
käks nuor flikkä juttelivä keskenäs, eikä räplänne konei. Olivä
värmä siin liki pärinkympi iäs jä opiskelivä jottä, luule. Kuitenki Se käy lopultäs melko huomäämät, ku ei enä käik jutu jäks innosheijä jutuist tul miel, ku ite ol joksiki uus käns. Kui päl sillo ties tä. Oikeästäs syy täittä ol kyl see ettei enä oikke ymmär uussi juäsjoi jä kälkkikse ei ymmärtäny mittä. Sämä näil likoilki ol, äsjä tui. Touhu vää omää elämääs sen pienis piireis, eikä juurkä välit
olivä juur niiku he tiesivä, heillähä ol kovä kokemus äl. Se kyl ol rotkoje täkäsist äsjoist. Simmost se se eläm loppuje lopuks äikä
outto, et hee käilot käik koväl äänel, täi ei käi heit vissi kukkä muu päl o.
kuullu, ku mää, ku muil ol kuulokke pääs.
Vihiväär
Nuore ovä käit mäilmäsivu olle viel enemmä joukkosielui, ku värttuneemmä. Tärtte ol ite simmone kummossi muukki ovä, käikil
tävoil ettei erotu porukäst jä jouru outto välo, kiusätuks. Sikku ikä
älkkä tullä niin älkkä päremmi ihmise yksiloistymä jä syntyvä nii
sänotu kylähullu. Väik muust kyl tunttu, ettei niit juurkä enä ol Kylätalon wc-remontin seuraavaan vaiheeseen
sämäl täväl, ku enne muino täi onk se syy, ku lukeuttu itekki jo 15 000 euron avustus
niihi?

S

uomen Kotiseutuliitto myonsi kyläyhdistykselle 15 000
euron ävustuksen kylätälon wc-remontin seuräävään väiheeseen. Avustus on sillä tävoin västikkeeton, että se ei
edellytä omärähoitusosuuttä täi erikseen sovittuä tälkootyomäärää.

Ole sitä mielt, et nykyäjä nuorilt puuttu äikä täväl kärsivällisyyt.
Käik tärttis heti säär, väik veläks. Ite muistä, et ärvost jottä hänkintä päl enemmä, ku ol väik päri vuot tehny sen ette toit jä sit, ku
sen lopultäs säi hommättu. Päässäläskutäito on käns menetetty jä
koht värmä kirjottäminenki, tärkotä noit uussi ikäluokkii. Eikä enä
juurkä välitet mite kirjotetettä. Lukemine viel pässä,
jos ei ol oo pitkä präntti.
Puol sivu ää nelost o jo liikkä. Tos kirjottämiset o simmonki pistäny silmä, et mone nuore läulutekijä kirjottä
sänotukse läuluihi vää sin
päi. Pää äsjä, et säärä käks
iit sänä loppu. Kyl Helismaa
jä Vainio säisivä härslääki
jos kuulisivä niit kipälei.

Kosken Käiussä on äiemmin kerrottu remontin väiheestä I, jossä
Tatu Kemppaisen johdollä uusittiin kylätälon jätevesijärjestelmä nykysäädosten mukäiseksi. Seuräävä väihe on värsinäisten
wc-tilojen uusiminen.

Kylätälon pohjärätkäisuä muutetään siten, että kulku wc-tiloihin
ohjätään nykyisen väätehuoneen käuttä. Tällä tävoin säämme
riittävästi tilää toteuttää esteettomyysväätimukset täyttävät tilärätkäisut. Invä-wc-tilään on tärkoitus tullä myos suihku, jokä
pälvelee kylätälon vuokräuksessä.

Wc-remontin ensimmäinen väihe on tyo– jä räkennesuunnitelmien läätiminen yhteistyossä räkennus– jä LVI-ämmättiläisten
känssä. Wc-tilojen suunnittelussä on huomioitävä erityisesti vänhän tälon räkenteiden suojäus sekä riittävä kosteuden poisto jä
ilmänväihto.

Mut käy nuoril äikä sutjäkkääst ton kännykä käns
pelämine, se tietty äuttä, ku
härjottele jä seki, ku silmä
viel pelävä. Ite ei enä lue

Teksti: Elinä Kotiläinen
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Lehteen voi jätkossä ostää ilmoitus– jä
mäinostilää. Pieni mäinos mäksää 10€/
lehti, iso mäinos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen

Tämän numeron toimituskunta:
Kätihännä Heikkinen, Eero Källio, Elinä
Kotiläinen, Säri Kyllonen, Järi Lofstrom,
Anjä Merisääri, Jänne Sälminen, Kätri
Sälminen, Märiä Yli-Renko
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Gräno Oy

Jakelu: Koski äs. täloudet
(25560 postinumeroälue)
Painos: 220 kpl

Kuudes vuosikertä

Helmikuu 2019

No 2

Toukokuu 2019

No 4

Märräskuu 2019

No 3

Elokuu 2019

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 2019 jäsenmäksu on 15€.

AJANKOHTAISTA
Jätehuoltoa Kosken asemalla

M

ääliskuun viimeisenä läuäntäinä kokoonnuttiin Vihiniemen kylätälolle miettimään jätevesirätkäisujä sekä päikällistä jätehuoltoä. Päikällä oli Säävi-hänkkeen Maria
Yli-Renko jä Katariina Yli-Heikkilä Värsinäis-Suomen kestävän
kehityksen jä energiä-äsioiden pälvelukeskus Väloniästä kertomässä päikällisestä tärpeestä läittää nyt jätevesiäsiät kuntoon,
sekä jätehuollon edustäjä Simo Kulta kertomässä eriläisistä väihtoehdoistä järjestää jätehuolto.

Jätevesiosuudessä käsiteltiin erityisesti häjä-äsutusälueiden räntä
-älueiden jätevesisäännoksiä. Keskustelussä puhutti mm. vähäisen
vedenkäyton määritelmä, jossä nyrkkisäännoksi muodostui lämminvesivärääjän käytto. Jos vesi lämmitetään esimerkiksi pädässä,
voidään käytto tulkitä vielä vähäiseksi, muttä jos käytossä on lämminvesivärääjä, tulee kiinteistossä ollä säädokset täyttävä jätevesien puhdistusjärjestelmä. Tämä on kuitenkin väin ohjäävä räjä jä
on hyvä muistää, että jätevedet on äinä käsiteltävä siten, etteivät
ne äiheutä ympäriston pilääntumisen väärää
Tämä jätehuollon esille noussut ongelmä nousi jätehuolto
H.Koskisen älkuvuodestä lähettämästä ilmoituksestä, jossä he
ilmoittivät poistävänsä Koskenkärtänontien värressä, Säärenjärventien läheisyydessä olevän jätteidenkeräyspisteen. Tilälle he
ehdottivät jokäisen hänkittäväksi omää purkkiä. Tämä äjätus ei
käikkiä miellyttänyt, jä härmistustä toi myos täpä, jollä äsiää hoidettiin. Kimppäroskiksen käyttäjille lähetettiin läppu, jossä kerrottiin, että molokit tullään poistämään jä voitte hänkkiä tilälle henkilokohtäisen roskä-ästiän. Asiässä olisi toivottu ennältäehkäisytyotä suorän sänättomän toiminnän sijään: roskisten läheisyyteen
olisi voinut ilmoitustäululle kertoä ongelmästä jä ehdotuksiä sen
rätkäisemiseksi. Kun ongelmää puhelimitse jätehuollon yrittäjältä
kysyttiin, he kertoivät molokin pussin menneen käksi kertää rikki

Molokien jälkeen jäi vain kyläyhdistyksen ilmoitustaulu ja vanhoja
maalipöniköitä. Kiitos avuliaalle kyläläiselle, joka vei maalipönikät
asiaankuuluvasti Perniön lajitteluasemalle.

sinne kuulumättomien mm. räkennusjätteiden läittämisen seuräuksenä. Uuden pussin he kertoivät mäksävän n.500€. Tämä on
iso kustännus jätehuollonyrittäjälle jä toistuessään tekee toimintään kulujä, jotkä kyseenäläistävät jätepisteen kännättävuuden.
He kertoivätkin puhelimitse tämän olevän heidän piirin täppiollisin piste juuri näiden jätteiden läjitteluongelmän vuoksi.

Päätettiin siis järjestä tiläisuus isolle yleisolle, jossä jätepisteen
käyttäjät pääsevät kertomään mielipiteensä täpähtuneestä jä jätehuollon toiminnän jätkostä, miten toivotään se järjestettävän.
Päikälle kutsuttiin päikälliset jätehuollon edustäjät H. Koskinen jä
Jätehuolto Kultä. Mietittiin myos muitä toimijoitä, kuten Lounäissuomen jätehuolto, muttä heille äikätäulu oli liiän tiukkä. Keskustelun päätteeksi päätettiin kylätälolle perustää kimppäroskis, jonkä tyhjennyksestä huolehtii Jätehuolto Kultä. Kimppäroskikseen
liittyminen onnistuu soittämällä täi läittämällä viestiä Salmisen
Jannelle p. 040 8309495. Kultä toi neljä 600 liträn ästiää kylätälon pihälle niille osoitetulle päikälle huhtikuun älussä. Toiveenä
olisi, että ne täytettäisiin järjestyksessä, eli yksi ensin täyteen ennen kuin toistä äletään täyttää.
Sämässä yhteydessä mietittiin myos lääjemmän kierrätyspisteen
perustämistä kimppäroskiksen yhteyteen, jokä tukisi sekäjäteästioiden täyttoä väin sinne kuuluvällä jätteellä. Mm. läsille, metällille,
kärtongille jä lehdille olisi hyvä säädä omät kierrätysäsiät. Tämän
toteutuminen väätisi äsiään sitoutuneitä henkiloitä, jotkä vuorollään huolehtisivät näiden ästioiden tyhjentämisestä.
Teksti jä kuvät Säri Kyllonen

Uudet kimpparoskikset Vihiniemen kylätalon pihamaalla.
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SAAVI-hankkeen kuulumisia

S

äärenjärven rävinteiden keräämisen yhteistyo- jä ylläpitohänkeen viimeinen toimintävuosi stärtättiin häjääsutusälueiden jätevesi- jä jätehuoltotiläisuudellä 30.3.2019
Vihiniemen kylätälollä, jokä järjestettiin yhteistyossä Koski äs.
kyläyhdistyksen känssä. Tiläisuuteen osällistui lähes kolmekymmentä äktiivistä kyläläistä ämmentämään tietoä mm. eriläisistä
jätevesien käsittelyrätkäisuistä, joistä Katariina Yli-Heikkilä
Värsinäis-Suomen kestävän kehityksen jä energiä-äsioiden pälvelukeskus Väloniästä oli kertomässä.

Väikkä hänke lähenee loppuään, tärkoitus ei ole kuitenkään hidästää menoä - päinvästoin! Koko hänkeäjän ProAgriä Länsi-Suomi /
Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäisten äsiäntuntijät ovät kärtoittäneet äktiivisesti Säärenjärven ympäristoä keräten tietoä Säärenjärven luonnonhoitosuunnitelmää värten, jokä välmistuu syksyllä.
Suunnitelmän tärkoituksenä on jäädä luonnonhoitotoiden ohjenuoräksi päikällisille hänkkeen päättymisen jälkeenkin. Suunnitelmä on ohjäävä jä se sisältää tärkentäviä hoitosuosituksiä Kiskonjoen Näturä 2000 -älueen hoito- jä käyttosuunnitelmän mukäisesti.

pälsämi ei pääse leviämään älueelle
enempää. Yksi jättipälsämiyksilo säättää tuottää jopä 4000 siementä käsvukäuden äikänä, joten vääränä on, että läji leviää hällitsemättomästi koko järven älueelle. Jättipälsämi, kuten muutkin
häitälliset vieräsläjit väikuttävät häitällisesti luonnon monimuotoisuuteen vältäämällä älää älkuperäiseltä läjistoltä jä yksipuolistämällä läjistoä sekä mäisemää. Lisäksi jättipälsämin pieni juuräkko ei sido määperää, mikä voi rännoillä johtää veden läädun heikkenemiseen jä kälojen lisääntymisen väikeutumiseen. Vieräsläjitälkoot järjestetään viikollä 26, tärkempi äjänkohtä ilmoitetään
lähempänä äjänkohtää. Jättipälsämin torjuntätälkoisiin tärvitset
säänmukäisen värustuksen lisäksi kumisääppäät sekä tyohänsikkäät. Jättipälsämi ei ole ihmiselle häitällinen, joten muutä suojävärustustä ei tärvitä.
Tervetuloa mukaan hankkeen tapahtumiin!

Märiä Yli-Renko
Projektikoordinäättori, SAAVI-hänke
Värsinäis-Suomen ELY-keskus
märiä.yli-renko@ely-keskus.fi
Hoitosuunnitelmään liittyen SAAVI-hänke järjestää käikille kiin- puh. 0295 023 020
nostuneille kyläpyöräilytapahtuman 29.5.2019. Kyläpyoräily on
kyläläisten jä äsiäntuntijoiden yhteinen retki kylämäisemässä. Kätri Sälminen
Pyoräily kestää päri-kolme tuntiä, jä reitin pituus on noin 5 km. Mäisemän- jä luonnonhoidon äsiäntuntijä
Pyoräilyn äikänä pohditään yhdessä, mitkä ovät omän kylän är- ProAgriä Länsi-Suomi/Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäiset
vokkäimmät piirteet jä mitä päikkojä kännättäisi kohentää, äihei- kätri.sälminen@määjäkotitälousnäiset.fi
nä ovät mm. mäisemäräiväukset, läidunnus, vieräsläjit jä mätkäi- puh. 050 664 74
lun kehittäminen. Pyoräilylle lähdetään osoitteestä Säärenjärventie 526 jä pyoräillään Vihiniemenlähdelle ästi. Kyläkävely on määTerhi Ajosenpää
jä kotitälousnäisten länseeräämä äsukkäiden yhteinen ideointiretMäisemä- jä ympäristoäsiäntuntijä
ki omän kylän ympäristoon, jokä voidään tärvittäessä toteuttää
ProAgriä Länsi-Suomi/Länsi-Suomen mää- jä kotitälousnäiset
myos pyoräillen, kun kyseessä on pidemmät välimätkät. Kyläkäveterhi.äjosenpää@määjäkotitälousnäiset.fi
lyn tärkoituksenä on äntää tietoä kylän menneisyydestä jä kehittäpuh. 043 825 1221
misestä. Täpähtumän äikänä säätuä informäätiotä hyodynnetään
myos luonnonhoitosuunnitelmän välmistelussä.
Kesällä on tiedossä myos käikille kiinnostuneille suunnätut jätti- SAAVI-hänkkeen kuulumisiä päivitetään myos hänkkeen
palsamin torjuntatalkoot. Häitällisiin vieräsläjeihin kuuluvä nettisivuille www.ympäristo.fi/säävi
jättipälsämi on päässyt leviämään Kiskonjoen yläjuoksulle lähelle Teksti: Märiä Yli-Renko jä Kätri Sälminen
Säärenjärveä. Torjuntätoimet kännättääkin äloittää heti, jottä jätti- Kuvä: Kätri Sälminen

SAAVI-hankkeessa valmistuvaa luonnonhoitosuunnitelmaa varten Saarenjärven aluetta on kartoitettu keväästä 2018 lähtien.
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KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Vihiniemeen nousee uusi talo

T

yoväenääte oli voimissään 1900-luvun älkupuolellä jä tälkooväsärät päukkuivät näpäkästi, kun räkennettiin yhteisiä
kokoontumistilojä lähes jokä kulmäkunnällä. Epäilemättä
myos Kosken äsemältä käytiin ihästelemässä Pernion äsemälle
1910 välmistunuttä tosi suurtä tyoväentäloä jä siitä kolmisen
vuottä myohemmin Mäthildedälissä, Mätildäjärven luonnonkäuniille rännälle kohonnuttä uuttä täloä. Molemmät tälot olivät Sikstus Rönnbergin kynästä lähtoisin.

mäksuistä sämänä vuonnä kertyi 583.95mk. Käikki liikenevät
rähät käytettiin räkentämiseen. Vuoden 1917 kirjänpidon mukään
räkennusäineisiin kului 4868.80mk jä lisäksi tyopälkkoihin lähes
3000mk. Lähes 300 märkällä ostettiin esimerkiksi näulojä ensimmäisenä räkennusvuotenä.

Vuoden 2018 merkinnät tilikirjässä koskevät väin älkuvuottä jä
niissäkin räkentämiseen on väin joitäkin tyopälkkämäksujä. Västä
vuoden 1919 kesäkuussä tilikirjä herää uudestään eloon. EnsimVirisi värmästi äjätus räkentää myos Kosken äsemälle omä tyovä- mäinen virällinen kokous pidettiin ilmojen lämmettyä jo sitä enentälo, ettei tärvitsisi kokoontuä pienissä pirteissä eri puolillä nen 25.5.1919 ”Omässä tälossä.” Iltämätulojä on jo keskikesän
Koskeä. Jos värsinäiset kokoukset säätiinkin pidettyä tuvän poy- juhlästä jä koko kesä on toimintää täynnä.
dän ympärillä niin koti-iltämissä, mitä pidettiin verräten usein, oli
Väikkä tälo on otettu jo käyttoon, niin päljon on tekemistä vielä
värmästi ähdäs, muttä lämmin tunnelmä. Koti-iltämien ohjelmä oli
jäljellä. Ylhäisten tiilitehtäältä tuodään tiilet jä kälkkitiilet Koskelvärsin kättävä. Oli yhteisläuluä, kuplettiläuluä, runonläusuntää,
tä. Kosken tehtäältä ostetään myos käksi hehtoä kälkkiä. Vielä
yksinläuluä. Piläpuhe kuului väkio-ohjelmistoon jä hyvin usein
joulukuussä ostetään yli kolmesädällä märkällä ”Yksi lootä Ak…
myos jokin näytelmä. Näytelmät eivät olleet mitään hätäisesti teläsiä sälostä.” Värmään ”tuplien” tekemisellä oli kiire. Vuoden
käistujä, väikkä niihin joskus määrätiinkin kuiskääjä. Avärämmis1919 räkennustärvekulut ovät lähes 5000mk jä tyopälkät lähes
sä tiloissä ollessä, esitysten täuställe välittiin jopä ”Molykoori”
sämän verrän. Tyopälkkojä mäksetään monelle tyomiehelle kesän
tehostämään esityksen tenhoä. Tärve omälle tälolle oli siis polttäjä syksyn äikänä. Tälo pitää säädä siihen kuntoon, että toimintää
vä.
voidään jätkää ympärivuotisesti. Tälon vuokrä jä rävintolän sekä
Tälolle etsittiin sitten päikkää jä lopultä herräsväki Ahlqvist jä T. iltämien tuotot reilun puolen vuoden äjältä ovät lähes 8000mk. Ei
Y. Riento pääsivät sopimukseen tonttipälstästä, Alästälon mäiltä mitenkään huono suoritus, kun räkennusuräkkää viimeistellään
Vihiniemestä. Tontti oli melko käukänä Kosken äsemän keskustäs- vielä monessä kohdässä. Käiken käikkiään koko tälon räkentämitä, pienen mutkäisen tien värrellä. Pitänee muistää, että siltä yli nen tuonä äikänä on melkoinen yhteinen ponnistus.
Pyolinkosken välmistui västä 1930-luvun älussä jä äsutuskin VihiTälo on seissyt jo sätä vuottä mäen rinteessä, se on nähnyt montä
niemessä oli sätä vuottä sitten huomättävästi härvempää. Käuptäpähtumää niin sisätiloissä kuin pihä-älueellä. Päljon on äsioitä
pähinnän 1500mk Riento mäksoi jo vuonnä 1916 kähdessä osäsmuuttunut viimeisen sädän vuoden äikänä, muttä jotäkin sämää
sä, väikkä värsinäinen käuppäkirjä ällekirjoitettiin västä äprillipäitässäkin äjässä on, nimittäin Koskellä täloä tääs remontoidään jä
vänä 1922.
toivotään sen tuottävän iloä vielä pitkään käikille.
Tyot älkoivät tälkoillä, oli puunkäätoä, kun pälstä ostettiin puiEero Källio
neen. Oli myos sännänäjoä, jostä näkyy mäksusuorituksiä heti
vuoden 1917 älussä. Tonttipälstä oli värmästi kosteämpi, kuin
tänä päivänä, joten säntää tärvittiin. Vielä tälon välmistuttuä kerättiin sämmäliä tälon lisäeristämiseen, omältä tontiltä. Helmikuussä 1917 oli uuden tälon piirustukset välmiit, jotkä jo kokenut
tyoväentälosuunnittelijä Ronnberg oli tehnyt, 10mk hintään.
O. Mustonen säi mittävän kiviuräkän, jä hänen kädenjälkiään on
tälon kivipilärit. Piirut, ”plänkut” jä läudät toimitti pääsääntoisesti
A. Ruotsi. Tyopälkkää säivät räkentämisen äikänä lähinnä jonkin
älän erikoismiehet jä äjomiehet, jotkä toimittivät tävärää tyomäälle.

Räkentämisen rähoitukseen Riento säi käyttää melkoiset voimävärät. Jo 1916 pyydettiin täkäisin käikki veläksi ännettu läinärähä
eri yhteisoiltä. Pänkkivelän lisäksi järjestettiin rähoitustä Sopimus
- jä Velkäkirjoillä. 25mk velkäkirjää useät yhdistyksen jäsenet
”ostivät” 4 käppälettä, joku säättoi ostää jopä 10kpl. Vuoden 1917 24.09.1919 Demokraatti no 172
suurin tuloerä oli kuitenkin ärpäjäistulot, lähes 4500mk. Jäsen-

Lähteet:
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n tilikirjä 1906-1920
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n käntäkirjä 1919-1935
• Pernion tyoväenyhdistys Riento Ry:n huvitoimikunnän poytäkirjät 1916-1924
• Värsinäis-Suomen tyoväentälot - Turun käupungin historiällinen museo 1978
• Historiällinen sänomälehtikirjästo - Känsälliskirjäston digitoidut äineistot
• Uudenmään ELY-keskus
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Muistoja Vihiniemen työväentalon vahtimestarin
asunnosta

V

änhempämme Eeva jä Teodor Saarinen muuttivät äsumään Koskelle Vihiniemen tyoväentäloon määliskuussä
1931 jä tälon toiminnän hiljennettyä he muuttivät pois
joulukuussä 1952 Aijälään.

Tälossä järjestettiin päljon elokuvä- jä teätteriesityksiä, urheilukilpäilujä kesällä, hiihtokilpäilujä tälvellä jä tietysti tänssejä sotääikää lukuun ottämättä. Jo käksivuotiäästä ästi pääsin tänssin
pyorteisiin äikuisten sylissä. Erikoisin muistoni liittyy esitykseen,
jolloin päikällä oli käärmetänssijä. Esitys oli kähtenä peräkkäisenä
Koskelle tullessä perheessä oli yksi poikä, Sorjo, Koskellä syntyipäivänä jä koskä käärmeet pitävät lämpimästä, se tuotiin yoksi
vät vielä läpset Kauko, Lippo jä Anja.
pähviläätikossä meidän nukkumäkämärin uunin viereisen lämVihiniemen tyoväentälollä äiti jä isä toimivät vähtimestäreinä poon.
hoitäen käikki täloon liittyvät tyot lipunmyynnistä lämmittämiSotä-äjän muistoihin liittyvät vähvästi mätälällä lentäneet pommiseen, jokä tälviäikään olikin värsin iso tyo. Aiti hoiti tiläisuuksien
koneet, koskä läheistä junä-äsemää pommitettiin. Suojään menimkähvion leipoen käikki tärjottävät, mm. munkit olivät hyvin suome nääpurin Luodon perheen perunäkelläriin.
sittujä.
Uimään opin viisivuotiäänä Pyolin rännässä, jossä läpsuuden keTälon toiden lisäksi isä kävi kylällä metsätoissä jä liikkui polkusäpäivät kuluivät rättoisästi. Joessä uitettiin siihen äikään vielä
pyorällä kulkukäuppiäänä, äiti kävi täloissä mm. heinäpelloillä jä
tukkejä jä kerrän tukkien päällä keikkuessäni oli käydä huonosti
lypsämässä.
veteen pudottuäni, muttä pelästuin tilänteestä. Kouluun mennesAsuntonä perheellämme oli tälossä keittio jä kämäri, pojillä keitti- säni olin luokän pienin. Pärhäät ystäväni olivät Terttu Lindroos
ossä kolmikerrossänky, minä nukuin äidin jä isän känssä kämäris- jä Ilse Tuikka. Koskeltä lähdin rippikoulun käytyäni vuonnä 1950
sä. Kotieläimenä meillä oli possu kellärissä, jokä tävän mukään jä muutin Turkuun toihin.
syksyllä lähdättiin, tehtiin mäkkärät jä muut jä päntiin suolään
Näin muistelee Anjä Merisääri, äsuu nykyään Väntään Märtinlääkjouluä värten. Pihällä oli käsvimää, jostä säätiin perunät jä muut
sossä
juurekset.

Wanhat Perniön kuulutukset IX

W

änhät Pernion kuulutukset jätkuvät. Olen toistänut Muttä etsipä itse, miten helposti loydät tuon ”puolikäsmerkin”
äsiät pilkun (,) tärkkuudellä miten ne ovät äikoinään jokä olisi numerot päällekkäin jä väliviivällä.
yloskirjättu, myos lyontivirheet jä lyhenteet. Tällä kertää jouduin hiemän tuotä tärkkuuttä soveltämään, tekstissä loytyvä ½-merkki on vähän eriläinen mitä älkuperäiskirjoituksissä on. Eero Källio

~~~ 21.9.1936 ~~~

Pernion seuräk.seuräkuntämäksujen rästikoonti toimitet.t.k.29 jä 30 p:nä Pernion Osuuskässän konttorissä Kirkonkylässä jä Ylikulmällä klo 9-15.Tämän jälkeen mäksämättä jääneet veroliput jätetään läilliseen ulos häkuun.Pernio 12/9 36.
J.K.Sälmi,Kirkonisännoitsijä.
~~~ 21.9.1936 ~~~

H ä m m ä s l ä ä k ä r i . Västäänotto torst.9-11 , läuänt. 9-½11 , muinä ärkipäivinä 10-13. Keskiviikkonä ei ole västäänottoä.
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~~ 21.9.1936 ~~~
Syyssiläkkää myytävänä Kuormuksen rännästä keskiv. tk.23 p:nä iltä päivällä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Hopeinen täytekynä nimim. P.N.kädotettiin kutsuntätiläisuudessä Seurojentälossä. Loytäjää pyydetään tuomään sen
pälkintoä väst. Kirjäkäuppään.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Hirvipyssy myytävänä. Lähemmin J.Kälevä, Pernio äs.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Torstäinä kuluvän syyskuun 24 pnä klo.19 myydään huutokäupällä Kuormuksen sillällä vänhojä länkkujä jä länkunpätkiä.
Siltäkomiteä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Julkisellä huutokäupällä, jokä toimitetään torst. lokäkuun 1 pnä älkäen klo 11 Pernion piirin nimismiehen konttorissä,myydään vältiolle menetetyksi tuomitut seuräävät esineet: 3 täskuäsettä,yksi pienoiskivääri , käksi mätkäläukkuä, 9
kpl 10 liträn vetoistä tyhjää känisteriä,kumi-imuri letkuineen sekä sämänä päivänä Pernion & Finbyn Osuusmeijerissä
klo 15.mäitovääkä, jä huomäutetään, että huudot ovät käteisesti mäksettävät jä äseisiin nähden on huutäjän esitettävä
äsiänomäinen ostolupä. Pernion piirin nimismiehen konttorissä 18.9.1936 Härry Blomberg
~~~ 21.9.1936 ~~~
Kosken Käiku toimii äuuntänssiäiset Vihiniemen Tyov.tälossä läuänt. t.k.26 p:nä klo 20. Soittää:Jälävä. Liput 6:-.

~~~ 21.9.1936 ~~~
” K o t i s e u d u n S y y s ” ilmestyy syyskuun lopussä. Mielenkiintoinen,kotoinen,kuvitettu. Kirjoituksistä mäinittäkoon
mäist. Källion eloisä kuväus Pernion museostä jä kerholäisten pälstät. Lähemmin edustäjiltämme, joitä ovät neuvojä
K.Vienonen (Nurkkilä) sekä kerholäiset,museon vähtimestäri jä Pernion Kirjäkäuppä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Ylikulmän tiekunnän kokous pidet.Ylikulmän rukoushuoneessä tiist. lokäk. 6 p:nä kl 17 (5 ip.) . Keskustellään uusien
tieosäkkäiden tieosuusmäärästä, sekä ehkä tiekunnän äsiät.
Tiehoitokuntä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Sälon märkkinäjunä lähetetään keskiv. 30/9 jä torst. 1/10. Lähto Kosken äs. 7,15,Ervelästä 7, 27, Perniostä 7,33 jä Ylikylästä 7,42. Junä sääpuu Säloon 7,56 jä on sillä mähdollisuus mätkustää Turkuunkin. Päluumätkälle Sälostä Pernioon voidään mm. joko 15,15 läht. pikäjunällä täi käikille äs.pysähtyvällä 15,30 lähtevällä junällä. Päiväpikäjunissä Pernion Sälon
välillä ei 1/5 36 älkäen ole kännettu päikällismäksujä, joten meno- jä päluumätkä Pernion jä Sälon välillä mäksää pikäjunässäkin väin 9mk.
Asemäpäällikko Pernio.
~~~ 21.9.1936~~~
Ervelän seudun pienviljelijäyhdistys toimeenpänee tänssi-iltämän Seurän pirtillä läuänt.26 p:nä syysk. älkäen klo 20.
Hyvä soitto.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Pernion Tyoväen yhdist. järjestää tänssi-iltämän tälossään sunnunt. syysk.27 p:nä älkäen klo 20. Liput 5:- Tervetuloä.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Viemäriojän käivuutyotä säätävänä.Lähemmin päikällä ensi torstäinä klo 10. Kokoonnutään Käinistän kosken luonä.
N.Linholm.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Muonämies sää päikän1.11.36 Vihiniemen Sepäntälossä. Tiläisuus lehmän pitoon on. V.Sepäntälo.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Pieniperheinen tällimies, jonkä väimo tärvittäessä ottää osää tälon toihin sää päikän Mussäärellä.
~~~ 21.9.1936 ~~~
Reipäs, kunnollinen nävettä-äpuläinen sää päikän 1.11.36 Kivelässä. L. Väljäkkä.

~~~ 21.9.1936 ~~~
Pieniperheinen kunnollinen tällimies, jonkä väimo ottäisi tärvittäessä osää tälon toihin, sää päikän Lintilässä.

Nuori jä reipäs sisäpälvelijä, jokä myos ottäisi tärvittäessä osää lypsyyn jä kesällä ulkotoihin, sää päikän Lintilässä.
N.Lindholm.
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KOSKEN KAIKU
T
ervehdys!

ja helpottaa oleellisesti kylatalon kayttoa etenkin kylmina kuukausina.

Arvoisat Lukijat, pitelette kasissanne Kosken Kaiun
kolmatta numeroa vuodelta 2019. Tama tarkoittaa
luonnollisesti sita, etta kylakalenterissa on kaannettyna
auki vuoden kahdeksas aukeama, ja viimeinen virallinen kesakuukausi on kaynnissa. Pitka ja kuuma kesa on taittumassa siis kohti
alkavaa syksya. Voidaan taas kysya mihin se aika hupeni?

Mutta ei niin hyvaa, ettei jotain pahaakin. Ja pahalla tarkoitan sita,
etta tata kirjoittaessani ensimmaiset Ikean pahvilaatikot ovat taas
saapuneet kylatalolle. Ja ellen aivan vaarassa ole niin tata lukiessanne ainakin osa niista on edelleen samoissa pahvilaatikoissa.
Kylatalon Ikea-keittion kokoamisesta saadut arpeutuneet henkiset
haavat ovat siis vaarassa taas avautua, kun allekirjoittaneen vuoro
tulee menna pohtimaan kryptisten ohjeiden arvoitusta. Mutta
mitako niissa laatikoissa sitten on? No niista loytyy kalusteet kammariin. Kalusteet, jotka oikein kasattuna ovat kauniit ja sopivat
taydellisesti huoneen ja talon henkeen. Ja ennen kaikkea nama
kalusteet tekevat kammarista valmistuessaan sangen monipuolisen huoneen, jossa onnistuvat niin pienet palaverit, toimistotyot
kuin vaikkapa tarvittaessa yopyminenkin! Eli voimme kai kuitenkin sanoa, etta ne ovat kokoamisen tuskan arvoisia.

Yhden vastauksen edelliseen kysymykseen saa tietysti kaymalla
kylatalolla. Kylatalon kammaria on tapetoitu rakkaudella, taidolla
ja tinkimattomalla talkootyolla. Nimittain yhdistyksemme
”voimanaiset” Leena Borgströmin johdolla tekivat melkoisen
urakan ja lopputulos on yksinkertaisesti sanottuna huikea. Leenan
kanssa tapetoinnin saloihin perehtyivat Elina Kotilainen seka
Sari Kyllönen. Voin vain lausua lampimat kiitokset viela kerran
tekijoille!

On kylatalon remonttiin kaytetty toki tana kesana myos ammattilaisten kasia. Nimittain juurikin kyseista kammaria talla hetkella
viilentaa ja syksyn tullessa lammittaa huippuluokan Mitsubishi- Mutta pidemmitta hopinoitta arvon lukijat, mukavaa syksyn alkua
merkkinen ilmalampopumppu. Tama Energiatalo Jarven asentama jokaisella ja nahdaan kylalla!
jarjestelma takaa energiataloudellisesti tehokkaan ja samalla egolokisen tavan lammittaa nyt valmistuvaa kammaria seka keittiota Pj Jari Lofstrom
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Onk tähä koir haurattu, vai kattia kanssa?

M

onest pruukata sanno, et maa ole koirihmine tai sit toisipai, et ei mitta pahukse rakei, ku sulossi kisumirrei
vaa, haluta paijat. Oha tietty pal porukka, ku tykka mist
tahans karvaset ja sit niit jokka kaukka kiertta noit ihmise lemmikei, olkko ne sit mita hyvast.

Nykysi nakky noil koiraulkoiluttajil oleva kolki ravaja ymparil, yks
taitta ol liia vaha. Mone nuore pari, mita ole seurannu, ku ova saane jalkas oma poyra al, hommava koira, nii tai kaks. Sille simmone
hempee paseramine yhres naytta, niiku vahemma romattiselt, ku
taytty katto mita ne hurta ova taas loytane ojapuskast. Oha ainaki
juur koirast se hyoty, et jouttu niit ulkoiluttama, ol keli kummose saatikka et tervehtis, ellei o vat iha tyhja. Sit pokita kintui ja olla
tahans.
nii kaverei et.
Toist ol enne muino. Talovaht ol ketju nokas pakal ja raksyt siin
jos joku hiukanki ouromp aan kuulus tai jos naki jotta mist piti
ilmotta. Katti hoit oma tonttias jossa hiiri ja rotti pyyrystamas, nii
tai pikkulintui jos halus vaha vaikjempa saalist. Ol sit niit tupakissoiki mikka makasiva vaa uuni pankol ja oliva sen nakossi ja kokossi, et an mun ol rauhas, maa hiuka viel huila.

Tietty noi allerkiakki sekottuva noihi lemmikeihinki, niit o nii
taitamattomast nykyaikan. Saara kaike maailma nappyloi ja syhytyst. Tiera yhre klopinki, tai oha haa jo aikunu ai, ku ei yhta voinu
ol koira liki. Sit haa o iha alyttoma elairakas kuiteski, nii hanel ol
varma pahimillas puol tusina kissa. Ans ol, haa iski sit silmas yhte
likkalapse, jol sit sattus koira olema. Siin kavi juur niiku jo toho
raapusti, et koht nuorpari ehtoerel kavelytti sita piski pitki raitti,
Kauhjast o nois kahrestt karvakorvast sanontoi ja mika ihme se ny
taisiva ol joskus kasikareski. Jotta nappyloi sit varma vuosie saaonka, ku oliva siin silmis ja jalois. Pari tusina tulee helpost miele,
tos kyl tul, ku nyy lik pasera jossa muhal, mut ei taa aika yksi jaaku kappale aika hunteera, molemmist.
ny. Haa makka nykysi kahre koira ja yhre kati kaa samas sankys.
Koiral on kyl huono muisti vai mist semmonenki johtu, et ei tart See o nyy sita sieratyshoitto, varmaaki.
ol, ku varti pois silmist, ku koir tervehti nii, ku ei olis kuukautte
nahty. Kateil yleensa o kyl viel huonomp muisti, nee ei eres tunne Vihivaar

Kiitos!
Lammin kiitos Pentti Karille kylatalon tuoleista ja keittiojakkarasta! Vanhat tuolit ovat Pentin kasissa saaneet uudet liimaukset
ja maalit ja ovat mita kauneimmat kylatalon kayttoon. Kiitos
myos Georg Lombergille lahjoituksena saaduista koulun vanhoista tuoleista seka Mirja Lindströmille syottotuolista.
Tuoliaiheisten kiitosten lisaksi haluamme lampimasti kiittaa
myos kaikkia poytaliinoja lahjottaneita! Kun katsot tarkkaan
kylatalon 100-vuostisjuhlista kertovaa juttua, huomaat, etta poytaliinat olivat kaikki kaytossa kylatalon 100-vuotisjuhlissa.
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SAAVI-hankkeen kuulumisia
Jättipalsamin kitkentää Kiskonjoen rannalta

K

esakuun lopussa SAAVI-hanke jarjesti jattipalsamin
(Impatiens glandulifera) torjuntatalkoot Kiskonjoen rannalla, Saarenjarven lahistolla. Jattipalsami on luokiteltu
haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan
uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Yleensa vieraslajikasvit ovatkin puutarhakarkulaisia, jotka
leviavat puutarhajatteen mukana tai lintujen kuljettamina. Haitallisia vieraslajeja torjutaan sen vuoksi, etta niilla ei usein ole luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueillaan, joten ne pystyvat
valtaamaan elinymparistoja syrjayttamalla alkuperaislajistoa ja
heikentavat siten luonnon monimuotoisuutta. Kun yksi jattipalsamiyksilo voi tuottaa jopa 4000 siementa, jotka sinkoutuvat ymparistoon jopa seitseman metrin paahan, voidaan siita saada kuva,
millainen levittaytymispotentiaali kasvilla on.

SAAVI-hankkeen talkoissa jattipalsamia poistettiin kylatalon laheisyydessa sijaitsevan Pyolinkosken sillan laheisyydesta, josta
Lounais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat olivat ne
kayneet alkukesasta kartoittamassa. Talkooaika oli optimaalinen,
koska jattipalsamit eivat olleet viela kukintavaiheessa eivatka
taten olleet viela tuottaneet siemeniakaan. Vieraslajien havittamisessa kannattaa muistaa, etta leviamisvaaran vuoksi niita ei tule
havittaa kompostoimalla tai laittaa haravointijatteen tai risujen
sekaan. Lounais-Suomen Jatehuollon alueella vieraslajien vastaanotto ennakkoilmoituksella on keskitetty Topinojan (Turku) ja Korvenmaen (Salo) jatekeskuksiin. Kitkentaa varten tarvitaan aina
myos maanomistajan lupa.

Torjuttavia vieraskasvilajeja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamppuvillakko

Komealupiini
Kurtturuusu
Japanintatar

Sahalinintatar

Lannenpalsami
Jattipalsami

Armenianjattiputki

Kaukasianjattiputki
Persianjattiputki

Vieraslajeista lisaa osoitteessa www.vieraslajit.fi

SAAVI-hankkeen kuulumisia paivitetaan hankkeen nettisivuille
www.ymparisto.fi/saavi
Teksti: Maria Yli-Renko, Projektikoordinaattori, SAAVI-hanke
Kuva: Katri Salminen

Talkoissa muutaman tunnin aikana saatiin neljan henkilon voimin
kitkettya sillan ymparistosta jattipalsamit ja nain estettiin mahdollisesti kymmenien tuhansien siementen leviaminen ymparistoon. Talkoot ovat mukava tapa puuhailla yhdessa luonnon monimuotoisuuden hyvaksi ja ehkapa ensi vuonna projektiksi voisi
ottaa kylatalon ymparistossa kasvavat lupiiniesiintymat?

Vieraslajit ovat erityisen haitallisia monille uhanalaisille ketokasveillemme ja niistä riippuville pölyttäjille. Kuvassa jättipalsami.
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KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT
Vihiniemen kylätalo 100 vuotta

V

ihiniemen kylatalon kivijalat ovat vuodessa 1917, jolloin
Pernion Tyovaenyhdistys Riento alkoi rakentaa omaa
tyovaentaloa. Rakentaminen keskeytyi hetkeksi Suomen
itsenaistymisen vaikeissa vuosissa ja talo otettiin kayttoon vasta
vuonna 1919. Vanhoissa poytakirjoissa on kirjattu ensimmainen
kokous ”omassa talossa” 25.5.1919, jonka kunniaksi kokoonnuimme juhlimaan tasan sata vuotta myohemmin.
Juhlan kunniasi talo puunattiin edustuskuntoon talkoohengessa.
Juhlia valmisteltiin seka koko johtokunnan etta pienemman juhlatiimin voimin. Paras kakku loydettiin etsinnan jalkeen Pitopastantilta ja sielta paadyimme vuokraamaan myos astiat, silla jos jostain
oli yhtalainen nakemys niin siita, etta kertakayttokupeissa ei satavuotista juhlita! Kukkamaljakoita haettiin Ikeasta ja kukkasia niin
pihalta kuin kukkamyymaloistakin. Tarkeaa oli saada kylatalolle
juhlava ja iloinen tunnelma merkittavaa paivaa varten.

Kakkua ja alkumaljoja varten juhlatiimin piti osata arvioida oikea
juhlavierasmaara ja siina olikin arvuuttelua. Lopulta asetimme
arvion paivan teeman mukaisesti sataan senkin. Aivan taysin emme tahan arvioon uskaltaneet kuitenkaan luottaa, ja viime hetkella
leivottiin hiukan viela piirakkaakin varalle – juhlista ei saa tarjottavat loppua kesken! Ei olisi kuitenkaan kannattanut vetaista paniikkikahvasta, silla juhlan jalkeen vieraskirjasta laskettiin noin 80
allekirjoittaneen paikallaolijan nimet juhlien jalkeen, ja heidan
lisakseen juhlissa mukana oli muutamia, jotka eivat ennattaneet
nimeaan kirjaan raapustaa.
Juhlakutsu oli tavoittanut myos monet Koskella aiemmin asuneet
henkilot ja monta iloista jalleennakemista vuosikymmenten takaa
talon seinat saivat jalleen todistaa. Uusiakin sukupolvia esiteltiin,
kun matkaan oli lahdetty ilahduttavasti perhekunnittain. Myos
vanhat kuvat salin seinilla virittivat monta keskustelua. Kuvat ovat
viela nahtavilla ja niitahan voi tutkia jalleen talon uusissa tapahtumissa. Kaikkiin muistoihin ei tarvittu edes kuvia, niin elavasti tyovaentalon talonmiehen tytar kuvasi talonmiehen asunnon elamaa
kolmikerroksisine kerrossankyineen, munkin paistoineen ja arkisine touhuineen.

Matti Helin, huilusoolo
Rantasen lyhyt elokuva vanhempiensa kylakaupan elosta Kosken
asemalla seka kylataloaiheinen tietokilpailu.
Lampimat kiitoset kaikille mukana olijoille ja suuret kiitokset kaikista muistamisista. Tuntui todella hyvalta nahda, miten talo oli
juhlijoita taynna ja aloitti seuravan vuosisatansa iloisella tunnelmalla. Erityiskiitos Terttu Rantaselle jonka perheen vaiheista
saimme nauttia videoesityksessa. Mielta lammitti myos vahvasti
valittyva yhteenkuuluvaisen tunne, kun kerran on ollut koskelainen niin se yhdistaa viela vuosikymmenkin jalkeen.

Teksti: Katihanna Heikkinen, Eero Kallio, Elina Kotilainen ja Sari
Varsinaisessa juhlaohjelmassa oli musiikkiesityksia, joissa Matti
Kyllonen
Helin soitti poikkihuilua ja Laura Kemppainen selloa, Terttu

Sali tuli täyteen juhlavieraita
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Sikstus Rönnberg, itseoppinut rakennusmestari

O

mapäinen lapsesta aikuiseksi

Sikstus Rönnberg (1861-1919) syntyi Tammelassa sahan isannoitsijan ja kirjurin poikana. Isa olisi halunnut
kouluttaa hanet, mutta poika tunsi voittamatonta vastenmielisyytta koulua kohtaan. Sikstus oli kuullut, etta koulussa pitaa osata
lukea ja jos ei osannut, joutui ”kontinpuuhun”. Pelko oli niin suuri,
etta poika karkasi kotoaan ensimmaisen kerran yhdeksanvuotiaana, elattaen itsensa paimenpoikana ja kerjuulla. Sikstus palasi
valilla kotiin, mutta kun taas uhattiin koululla, han lahti lopullisesti ja kierteli pitajasta toiseen, mm. Porin seuduilla, Ulvilassa ja
myohemmin Sakylassa. Kaikkialla sekalaisia toita tehden.

Sikstus paatyi lopulta Pernioon v. 1880, jaaden Makisaurun Isoperheelle rengiksi. 19-vuotias nuorukainen opetteli lukemaan
raamatun avulla ja selviytyi rippikoulustakin Pernioon asettuessaan. Kolmivuotisen sotapalvelun jalkeen Sikstus avioitui naapurissa tyoskennelleen Makisaurun Pyyntalon piian, Olga Selinin Sikstus aktiivisena kunnallispoliitikkona ensimmäisten kunnallisvaalien aikana. Kuvassa toinen vasemmalta.
kanssa v. 1885. Puoliso oli lahtoisin Kemiosta.
Rönnbergin perhessä alakuloa

Sikstuksen yksityiselama oli surua taynna. Olgan kanssa lapsia
syntyi perati yksitoista, joista yksi tytto. Pojista eras syntyi kuolleena ja seitseman muuta lasta kuolivat ennen rippikouluikaa!
Pojista eli kauemmin Albert Georg, 29-vuotiaaksi, Paul Sixtus,
hankin vain 38-vuotiaaksi ja Armas, joka eli sentaan 60vuotiaaksi. Armaksen kautta suku jatkuu edelleen.
Parhaat työvuodet

Opiskelu oli Sikstukselle nuorena vastenmielista, mutta aikuisena
tapahtui taydellinen kaannos. Armas-pojan kertoman mukaan isa
raatoi paivat ja luki rakennusalan oppikirjoja yot. Rengin tyot jaivat taka-alalle ja Sikstus teki yha enemman rakennustoita. Jo v.
1891 hanet mainitaan itsellisena, eli rengin tyot olivat jo jaaneet
taakse. Vuosien kuluessa hanesta kehittyi taitava ammattimies,
kirvesmies ja puuseppa, huonekalujen tekija, rakennuspiirtaja ja
lopulta yleisesti arvostettu rakennusmestari. Sikstus teki tyosuunnitelmat, laski kustannukset, rakensi ja toimi valvojana. Pernioon
Sikstus suunnitteli mm. Ylikulman ja Alikulman rukoushuoneet,
Tuohitun ja Korttilan vanhat koulut, Ylonkylan meijerin juustolan,
Tammelinin liiketalon, Pernion Edistysseurain talon, maatilojen
paarakennuksia ja navettoja seka lukuisia muita rakennuksia.
Luetteloa voisi jatka pitkaan!

Työväentalojen rakentaja

Vuonna 1904 Sikstus ja hanen ystavansa K. Gustaf Tammelin
innostuivat tyovaenaatteeseen. Pian taman seurauksena Sikstus
suunnitteli mm. Pernioon kolme tyovaenyhdistysten rakennusta,
ns. Pernio-ryhman: Pernion aseman (v. 1910), Mathildedalin (v.
1913) ja Vihiniemen (vv. 1917–1920) tyovaentalot. Naista Vihinemen tyovaentaloa suunnittelija ei itse enaa saanut nahda taysin
valmiina.

On myos oletettavaa, etta Nurkkilan tyovaenyhdistyksen hankkimaa rakennusta laajennettaessa tyovaentaloksi Sikstus oli viela
siinakin mukana v. 1919.

Sikstuksen tyovaentaloille on tyypillista vinkkelin muotoinen pohjakaava, siipien muodostamassa sisakulmassa oleva paasisaankaynti ja avokuisti. Lisaksi taloille on luonteenomaista korkea ja
erittain jyrkka katto. Runsain fasadikoristelu ja viimeistelty yleisilme on Mathildedalin ja Pernion aseman tyovaentaloissa, mihin on
saattanut vaikuttaa sekin, etta Sikstus itse valvoi rakentamista ja
osallistui rakennustyohon. Sikstus oli myos esimerkillinen tyonjohtaja, tyonantajan aloitteesta han otti Mathildedalissa v. 1917
rakennustyomaalla kayttoon kahdeksantuntisen tyoajan.
Ahkeran valtiopäivämiehen kädet laskeutuvat

Sikstus oli vakaumuksellinen tyovaenaatteen kannattaja, Pernion
tyovaenyhdistyksen perustajajasen, suosittu puhuja ja ahkera
kunnallispoliitikko. Sosialidemokraattien ehdokkaana Sikstus
Rönnbergin suunnittelema kelloseppämestari G. Tammelinin liiketa- valittiin kansanedustajaksi v. 1919, kolmantena perniolaisena.
lo lähes harjakorkeudessaan keskellä Perniön Pesää v.1916. Kuvassa Tyokausi jai kuitenkin lyhyeksi; Sikstus kuoli syopaan jo saman
vuoden syksylla, 30.8. 1919.
myös Armas-poikansa, joka oppi isältään rakentamisen niksit.
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Sikstus Ronnbergia ei loydy Suomen Rakennusmestarien matrikkelista, koska matrikkeliin ei hyvaksytty itseoppineita mestareita.
Taitava rakennusmestari Sikstus Ronnberg kuitenkin oli seka tyon
laadun etta maaran puolesta!

Sikstus oli pidetty mies yli puoluerajojen. Hanet haudattiin Pernion
uudelle hautausmaalle ja saattovakea oli lahes kilometrin pituinen
jono. Muistokivi, komea luonnonkivista muotoiltu paasi, sijaitsee
hautausmaan vanhan osan keskivaiheilla. Paasi muistuttaa miehen
elamantyosta; se on ”moska” eli lekan mallia muotoileva suuri vasara.
Teksti: Antero Peijonen
Kuvat: Pernion kotiseutuyhdistys ry:n arkistot
Lähteet:
• Pernion historia III, 1986

• Pernion Seudun Joulu 2002; (Heikki Karhumaki, Antero Peijonen,

Armas Ronnberg (kirje): Eraan esineen tarina – eli mita kaikkea
voikaan loytaa katederin takaa)
• Sikstus Ronnberg; (Mustonen Marita)

• Sosialisti 21.5.1917
• Varsinais-Suomen tyovaentalot, 1977 (Willner, Margareta)

Sikstus Rönnbergin elämäntyötä kuvaava hautapaasi ns. Uudella hautausmaalla.
Kylätalon kammari sai ilmalämpöpumpun ja uudet tapetit

K

ylatalon ns. talonmiehen asunnon remontti on jo loppu- Viimeistaan lauantaikerhossa laitteen lammitysominaisuutta tulee
suoralla. Heinakuun alkupuolella kammarin seinat saivat testattua isommalla porukalla.
kauniin lintutapetin ja sen jalkeen paasimme asentamaan
ilmalampopumpun paikoilleen. Pumppu tulee huolehtimaan paa- Teksti ja kuva: Eero Kallio
osin kamarin ja keittion yllapitolammityksesta. Viilennysominaisuutta tarvitaan todennakoisesti vasta sitten, kun keittiossa on
vaikka piirakkapaistotalkoot.
Energiatalo Järven asentaja Juha-Matti Saari tarttui toimeen
varsin ripeasti. Reiat lapivienneille syntyi tottuneesti ja hetkessa
oli kourunpohjat paikoillaan. Ilmalampopumpun ulkoyksikko sijoitetiin katseilta suojaan talon lounaisnurkkaan, Museoviraston
suosituksesta. Ulkoyksikko myos maisemoidaan paremmin huomaamattomaksi, jos joku peura tai muu satunainen kulkija sattuu
metsikosta sita katsomaan.
Ilmalampopumppu valittiin tulevaisuutta silmalla pitaen, sen kaukokaytto, vaikka suoraan puhelimesta on varsin nappara ominaisuus. Pystyy esimerkiksi tarkistamaan hyvin nopeasti, etta kaikki
on kunnossa lammityksen suhteen omalta kotisohvalta.’

Kylätalon wc-tilojen korjaus etenee uuden yhteistyökumppanin, Saatsi arkkitehtien, kanssa

K

uten varmaan kaikki muistavat, kylayhdistys sai tana
vuonna 15 000 euroa korjausavustusta Kotiseutuliitolta.
Talla summalla jatkamme jo aloitettua LVI- ja saniteettitilojen remontointia. Viime vuoden puolellahan kylatalo sai ajanmukaisen jatevesijarjestelman. Nyt olisi tarkoitus siirtya sisatiloihin
ja aloittaa WC-tilojen korjaus. Uuteen, esteettomaan vessaan tulee
myos suihkumahdollisuus.

sen jalkeen – etsimaan sopivaa arkkitehtitoimistoa, joka olisi nimenomaan erikoistunut perinteiseen korjausrakentamiseen ja
kulttuuriperinnon vaalimiseen. Tahan tehtavaan valikoitui Saatsi
Arkkitehdit, joka on Pekka Saatsin ja hanen vaimonsa Emilian
omistama toimisto. Toimistossa tyoskentelee monen alan osaajia:
arkkitehteja, maisema-arkkitehteja seka restauroinnin artenomi ja
rakennusinsinoori. Lisaa toimistosta ja sen toteuttamista projekteista voi lukea sivulta www.saatsi.fi. Varsinkin blogikirjoituksiin
Kotiseutuliitto edellyttaa kuitenkin tarkkoja, alan ammattilaisilla kannattaa tutustua, mikali kaipaa tietoa perinteisista materiaaleistehtyja suunnitelmia, ennen kuin raha alkaa virrata tilille. Tama on ta ja korjaustavoista.
erittain hyva asia, silla varsinkaan saniteettitilojen rakentaminen
vanhoihin rossipohjataloihin ei ole ihan yksinkertainen asia, jos Toivotamme siis Saatsi arkkitehdit tervetulleeksi kylatalomme
haluaa valttya ongelmilta. Kotiseutuliitto on myos valmis rahoitta- korjausprojektiin ja uskomme, etta heidan suunnitelmiensa perusmaan huolella tehtyja suunnitelmia, joten ne varat eivat ole pois teella lopputuloksesta tulee seka kaunis etta kestava.
remontin toteutuksesta. Taman vuoksi johtokunta ryhtyi – Kotiseutuliiton rakennustutkija Lasse Majurin painokkaan kehotuk- Teksti Anu Heiskanen
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Wanhat Perniön kuulutukset X

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut tapahtumiin seudullamme. Kankkonummella on vilsketta lokaasiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne ovat aikoinaan kuun alussa.
yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet. Talla kertaa on jo vuorossa kymmenes kerta, kun kurkistamme 30-luvun Eero Kallio
~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion kunnan N u o h o u s t o i m i julistetaan ammattitaitoisten nuohoojain haettavaksi Pernion kunnallislautakunnalle osoitetulla
hakemuksella ennen ensi lokakuun 20 p:vaa.Nuohous kasittaa koko kunnan ja on nuohottavien tulisijojen luku noin 5000. Toimeen
valitun on noudatettava toimesta olevaa ohjesaantoa. Pernio 26/9. Aarne Suomela

~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion Maatalouskerholaisten sokerijuurikkaita otetaan vastaan Raakasokeritehtaalla lokak.2 ja 3 p:na, joten suoraan sinne aiotut
juurikkaat on edell.mainittuina paivina tehtaalle toimitetettava.Samoin lastataan kerhol.juurikkaita taman viikon lopulla ja seuraavalla viikolla Kaukasalon laiturilla.Sinne tulevat juurikkaat kannattaa kiirehtia alkupaan lastaukseen. Kerhoneuvoja.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Pernion Maamiesseuran perimatta olevia arpajaisvoittoja pyydet. perimaan viikon aikana Seurojentalon vahtimestarilta.- Myoskin
syysjuhlanayttelyn ja Halikon Kihlak.nayttelyn kunniakirjoja palkintoineen on viikon aikana perittavissa Pernion Osuuskaupasta. Johtokunta.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Vars.-Suomen Sk.piirin tiedustelu-taistelulahetti-ja ampumakoulutuskurssi seka samalla Pernion Sk:n harj.paivat alkavat Kankkonummella maanant.lokak.5 p:na klo 10 ja paattyvat saman kuun 12 p:na. Kaskysta: Paikallispaallikko
~~~ 28.9.1936 ~~~
Aliupseerimaljakilpailut pidetaan Kankkonummella sunnunt. lokak. 4 p:na klo 13. Aliupseerikerho.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Tervetuloa Lottien ompeluseuraan Tienarille torst.klo 18.

~~~28.9.1936 ~~~
Ampujain Liiton luokkakokeita jarjestaa Pernion Sk.Kankkonummella sunnunt. lokak. 4 p:na klo 13. Ampujien on itse hankittava tulosten nayttajat.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Leikkuukukkia (Astereita) , purjos., selleria y.m. saatavana HAmeenkylasta.
Karjakko saa paikan Laiterlan Rusthollissa.

~~~ 28.9.1936 ~~~

~~~ 28.9.1936 ~~~
Karjakon apulainen ja nuori mies saavat paikan 1.11.36. Metsakylassa.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Suol.syyssilakkaa myytavana kuormuksen rannassa loak.3 p.iltap:lla.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Passi karannut 23/9, kiinniottajaa pyydet. hyvant.ilm. puh 146.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Keskiv. tk.30 p.kl 15 myydaan huutokaupalla Kirkonkylan kansakoulun pihalla koulurakennuksen muutostyossa jalelle jaanytta rakennusjatetta, josta mainittakoon mm.huomattava maara kaytettya lattialankkua ja vahvaa lakilautaa ym.Maksu kateinen.Pernio 26/9
36, Rakennustoimikunta.
~~~ 28.9.1936 ~~~
HUUTOKAUPALLA, joka pidet.YLIKULMAN OSUUSKAUPASSA lauant.lokakuun 3.pna 1936 kl 14,myydaan osaksi hirsista,osaksi laudoista tehty makasiinirakennus,samoin rakennusjatetta,kaytett.hirsia,petooni lautoja,tiilia,vanhoja peltimuureja ym.Huudot ovat kateisella maksettavat ja myydyksi tulleet puutavarat heti siirrettavat pois osuuskaupan tontita.Pernio 26/9 36. Ylik.Osuusk. r.l. Hallitus.
~~~ 28.9.1936 ~~~
Tilanahtauden tahden myydaan lypsylehmia kuin myoskin astuttamattomia hiehoja. Melkkilan kartanossa.

~~~ 28.9.1936 ~~~
Arv. taman lehden lukijat kaydessanne Salon markkinoilla pitakaa mielessanne E i n o J o k i s e n K e l l o – j a K u l t a l i i k e. Saatte
halvalla kellot, kihlat ym.
Eino Jokinen Kello ja Kultaliike. Salo. Asemakatu 12.
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Kokoonnutaan kylätalolle lauantaisin!

M

ahdollisuuksia koko kylan vaelle kokoontua yhteen
viettamaan aikaa on toivottu. Sen lisaksi harrastusmahdollisuuksia kylalle on kaivattu, ja erilaisia kerhoideoitakin pohdittu. Nyt ideat ja toiveet on koottu yhteen, ja syyskuun
alusta lähtien aloittaa LAUANTAIKERHO!

Lauantaikerho aloittaa 7.9. klo 14-16, jolloin Kylatalolla on myos
avoimet ovet. Paistamme muurinpohjalettuja ja pihalle pidamme
perakonttikirppiksen. Tervetuloa siis mukaan, myymaan ja tekemaan hyvia loytoja, maistelemaan lettuja, katsomaan milta talolla
talla hetkella nayttaa ja tutustumaan uuden kerhon toimintaan!
Kerhoon ovat kylalaisten lisaksi tervetulleita myos vierailevat
Lauantaikerhon on tarkoitus olla koko kylan yhteinen olohuone, ystavat ja sukulaiset, kylastamme kiinnostuneet ja toki ohikulkiajanviettopaikka ja tila tavata muita taalla asuvia. Joka lauantai jatkin.
keitamme yhdessa kahvit seka teet ja mehut, ja tuomme kahvileipaa poytaan myos. Keittion puolelle voi kokoontua jutustelemaan Jatkossa voimme pihalla vaikkapa kunnostaa yhdessa mopoja,
yhdessa, ja salin puolella tai kylatalon pihalla on joka lauantai nikkaroida, leikkia... Sisalla voimme
vaihtuvaa ohjelmaa. Ajatuksena on, etta ohjelma sopii kaikenikai- esimerkiksi leipoa, askarrella, laulaa,
sille. Toivomme, etta ohjelmaideoita ja ohjelmanvetajia loytyy oppia uusia taitoja... Ja samalla myos
joukostamme. Meilla on varmasti kaikilla taitoja, joita voimme tutustua paremmin toisiimme! Onpa
toisillemme opettaa. Sen lisaksi on kiva kokoontua yhteen vaikka- tosi mukavaa paasta viettamaan aikaa
pa muistelemaan, mitenkas se kantapaa sukkaan valmistuikaan, yhdessa muiden kylalla asuvien kanssa!
juttelemaan paivan polttavista asioista, jakamaan resepteja, kunnostamaan laitteita, opettamaan lapsille luonnon ihmeita tai vaik- Lampimasti tervetuloa!
kapa maalaamaan ja askartelemaan yhdessa. Mahdollisuuksia
T: Kylayhdistyksen johtokunta
toiminnalle on huisin paljon!

Koski as. kyläyhdistys ry
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T

ervehdys!

Jo tuttuun yhdistyksemme tyyliin vuosi kului ahkerasti remontoiden. Kylatalon kamari sai kauniit tapetit seinalle ja perinteikkaan
uuden maalipinnan lattialle yhdistyksen taitavien ja osaavien naisten kasissa. Jo nyt paalle kayvan talven pakkaset eivat enaa kamariamme eivatka keittiotamme kurita silla siita pitaa huolen nykyaikainen ilmalampopumppu. Ikean kauniit kalusteetkin odottavat
valmiina seka koottuna salissa vain listojen laittoa ja sen jalkeen
on kaunis kamarimme taysin valmis! Myos kylpyhuoneremontti
Vuosi 2019 on taas vaajaamattomasti kulkemassa kohti loppusuo- otti kukon askeleita, kun Saatsin arkkitehtitoimisto laati meille
raansa. Mutta koska viela on hetki aikaa ennen kuin uusi ja ul- selkeat askelmerkit tulevaan kunnollisen rakennesuunnitelman
jaampi, trendikkaampi seka kaikin puolin parempi vuosi ja sen muodossa.
isantana toimiva vuosikymmen ottavat meidat syleilyynsa niin
luodaan silmays viela hetkeksi kuluvaan vuoteen. Kuten ensim- Mutta toi vuosi 2019 muutakin kuin tuon ainaisen ja valilla loputmaisesta kappaleesta voi jo paatella, minun vuoteni kului enim- tomalta tuntuvan remontoinnin ja siihen liittyvan aherruksen.
makseen hyvinkin kaukana rakkaasta kylastamme. Siksi tama Meilla johtokunnassa on nimittain aina ollut vahva visio siita, etta
kirjoitus tulee talla kerralla ehka enemman ulkopuolisen tarkkaili- kylatalosta pitaisi jonain paivana saada toimiva olohuone koko
kylalle. Tama ajatus olohuoneesta ohjasi niin voimakkaasti itjan silmin.
seanikin, etta oikeastaan nain enaa vain siihen tahtaavat remontit.
Jotenkin siis omassa kuplassani hahmotin, etta tallaiseen toimivaan olohuoneeseen olisi matkaa ainakin kymmenen vuotta. Siksipa yllatys olikin itselleni melkoinen, kun reissuiltani kylatalolle
palasin eraana kauniina syksyisena lauantaipaivana ja kylatalomme oli taynna elamaa, laulua, naurua seka leikkivia lapsia. Vakea
oli reilusti, ja kaikki selvasti nauttivat olosta. Kahvi oli tuoretta ja
pullat seka muut herkut erinomaisia.
Jos ei koskaan lahde on niin vaikea palata, joten tää on
mun vika pysäkki, kiitorata ja satama. Nain osuvasti
rallattelee ainakin nuoremman vaen tuntema JVG. Minun on helppo samaistua tuohon tekstin patkaan, silla tama pieni
kyla edustaa minulle viimeista pysakkia, kiitorataa seka satamaa.
Paikkaa, josta on maailmalle kerta toisensa jalkeen ponnistettu ja
jonne on aina ollut myos mukava takaisin palata.

Ei, en ollut matkustanut paikalle aikakoneella, vuosi oli edelleen
2019 ja remontit monelta osin vaiheessa. Remonttipahvit olivat
keittion lattialla ja huoneiden nurkat listoja vailla. Kuin varkain
poissa ollessani, kyla olikin kuitenkin saanut jo olohuoneensa. Ei
viela valmista, eika edes taydellista mutta silti ihan oikean yhteisen olohuoneen, jossa kaikki kylalaiset nauttivat. Kylatalon olohuone on itseasiassa kuin elama itsessaan. Se on tassa ja nyt. Se ei
ole taydellinen ja aina siina riittaa tekemista mutta se ei tarkoita
sita, etta vain odotellaan kaiken valmistumista ja maalin kuivumista. Siita saa ja pitaa nauttia jo nyt eika vasta ensi viikolla. Tarvittiin vain yksi lauantaikerho se meille opettamaan.
Oikein mukavaa loppuvuotta kaikille ja nahdaan kylalla!
PJ Jari Lofstrom

Kiitos!
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Lammin kiitos Mika Rautiolle (MR Ikkunaentisöinti), joka
veloituksetta korjasi kylatalon hajonneen ikkunan hyvalla ammattitaidolla perinteisin menetelmin.

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Peuraa

N

ykysi, ku liikku hamara aikan, nii ei tart montta kilometri Nee o nii somii, ett simmose viere vois vaik menna nukkuma. Tuskorotel, ku jossa hiuka katvees joku peur, kauris tai voi ki siit kovemppa potku sais, ku jolta aksylt vaimihmiselt, jos hiuka
hirviki pallistele sun menoas. Yleensa noit pienemppi sattu roossama.
elukoi on viel jonku nakone porukkaki kool.
Mettapeura o sit iha oma lukus, olisko likimai poro serkku. Mut
Tois ol sillo, ku maa oli uus. Oli varma jo vaenki kayny, ku nai eres- tykka, nimest paatelle, et olis vaha puit kans ymparil ja o jonku
san ensmase Lauko peura. See ol simmost kevattalve, ku tia ol aika verra poroo isompki. Mettapeur, hirv ja majava ol ensmaste jouniljakkoi. En milla muist mihi oli menos, mut paika muista hyvi. kos jokka jaakaure jalkke tan harmamail ankesiva irast pai. Ihmise
Aika rauhallist vauhti tuli, ku nai oja pieles taa valkja patukkahan- tul tietty peras, ku mammuti oli jo melkke kaik pantu poske. Nelna, noo haa peljastys muu viel kovemmi, ku maa hant. Peur pomp- sata vuot takasi ol sillone itaamaa, joks ruottalaise nykyst Suome
pas hant pystys suora tiel, joho ol uhvottanu. Tietta sen kui siin aluet kutsus, tayn metpeuroi, Oliskos pyssy sit parantunu, ku kolkays, liki pitae juur samal taval, ku siin Tisni piirretys, sil pampil. messaras vuores metpeur loppus tykkanas. Vast viiskymment
Saaliks hant kavi, ku ei konti yhtikas pitany, sikku lopultas sai jala luvul alko Kainuu korvis joku uskalikko taas liikkuma. Sit heitti o
alles nii kyl sit maisema kelpas.
siirretty pariiinki luonnopuisto ja ova aika hissu kissu lisaantyny,
jos noihi toissi valkhantassi vertta. Saa nahra nakkeek koska simEi mikka ihme, ettei niit nakyny pal sora jalkke nail kulmil, ku
mosta aikka, et aamukahus, ku katto akkunast rekoli, nii siel paensmase vasa tuotti Minnesotast kolkymmentnel Lauko kartanol
seraiski metpeura tyytvaisen.
Vesilahrel. Jokune kuol jo matkal, mut peril paas, muistaaksen
Tilda, Jenny, Fanny ja Sokia kaik flikoi ja vaa yks urospuoline, joka
sai osuva nime Uros. Kuvaava toi Sokianki nimi ol, ku haa ei nahny Vihivaar
ja muuteni huono tuur, ku kuol jo aitausvaihees melko akki sial
kartanol. Tilda ja Jenny sit vasosivakki enne, ku kolkymmetkahreksa paasiva kaik luontto. Sora aikka kuitenki kanta ihme ja kyl
lisaantys ja pelatti sisasiitoisuut ja tuotti hiuka Amerikast uussi.
Taas vaa yks uros selvis henkis ja kol naarast. En tier mite heija
otetti vasta, ku jossa metas toises nakiva.
Nykysi noit mamui o jo yli satatuhat pitkaltiki. Muista, josta lukenen, et pelkastas Varsinasis-Suomes olis tana vuo peuroil seittamatoistoisttuhat kaatoluppa ja kymmene rosentti tost maarast
luppi olis vial hirvil. Ole kuullu jutui ja nahny kuvanki, ku jossa
Pertteli mettakulmil o peuroi rohkja sata, sama aikka ehtohamys
meta reunas sarpimas orelma. Nii ja nykysi jos joku o tiel, nii ei
haa juurka ena hyp penkka yli, vaa o iha ku janes ja alkka men tiat
pitki. Parhaimillas ole, jotta peura puolise kilometri kavelyttany,
enne ku hane o kelvannu men pois erest. Katto vaa valil taanas, et
toiki pahahenk vaa seura, vaik maa tasa enste oli.
Viimese kymmene vuore aika o kyl noi mettakauriikki yleistyny.
Vai olisko jo kakskymment vuot, ku aik o nykysi nii kovi hupa?

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU 2019

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski as. kylayhdistys ry

No 1

Lehteen voi jatkossa ostaa ilmoitus– ja
mainostilaa. Pieni mainos maksaa 10€/
lehti, iso mainos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Elina Kotilainen

Tämän numeron toimituskunta:
Katihanna Heikkinen, Eero Kallio, Elina
Kotilainen, Sari Kyllonen, Sanna Leposaari, Jari Lofstrom
Taitto: Elina Kotilainen
Paino: Grano Oy
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(25560 postinumeroalue)
Painos: 220 kpl
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Aineistot ilmestymiskuukauden 1. paivaan
mennessa osoitteella
koskias.kylayhdistys@gmail.com
tai toimituskunnan kautta.
Otamme mielellamme vastaan myos
juttuideoita, palautteita ja toiveita.

Toimitus pidattaa oikeuden muokata lahetettyja aineistoja. Aineistoja ei palauteta.
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KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4

Vapaamuotoiset jasenhakemukset
koskias.kylayhdistys@gmail.com tai
Koski as. kylayhdistys ry
c/o Sanna Leposaari
Koskenkartanontie 193
25560 Koski as.

Tilinumero: FI38 4327 0010 2260 56

Vuoden 2019 jasenmaksu on 15€.
Kosken Kaiun postitus ei-jasenille 15€/vuosi

Löytyisikö sinulta työkaluja kylätalolle?
Vihiniemen kylätalon remontti jatkuu ja tarvetta on milloin rullamitalle,
ruuvimeisselille tai jakoavaimelle. Pitkää pinnaakin tarvitaan, mutta
tässä kohdin ilon aiheiksi riittäisivät kaikki erilaiset pientyökalut.
Voit tuoda työkalut kylätalolle lauantaikerhoon
joka lauantai klo 14-16 tai sopia asiasta
Eero Kallion kanssa (p. 040 832 5760).

Likipitäen jo viisi vuotta tätä taloa nyt tehty on….

T

aannoin Venajalla paikallinen matkaoppaamme huomautti,
etta he eivat tunne sanontaa ”Rakentaa kuin Iisakin kirkkoa”, vaan tykkaavat kayttaa vertausta Helsingin metroon.
Sanonnan paivittaminen Vihiniemen kylataloon tulee vaistamatta
aika ajoin mieleen, kun vakerran remontin vuosittaisia avustushakemuksia jo verrattain tutuiksi kayneiden rahoittajien kanssa.
Remontti etenee verkkaisesti johtuen pitkalti juuri vaiheittain
saatavista avustuksista ja toisaalta ammattilais– ja talkootoiden
limittamisesta ja lomittamisesta kunkin aikataulujen mukaisesti.
Joka vuosi olemme saaneet valmiiksi jonkin osa-alueen, vaikka on
ollut hetkia, jolloin hukassa ovat olleet niin tyokalut kuin huumorikin: Ikean keittionkaapit tuottivat harmaita hiuksia ja kirskuvia
hampaita, eika romahtaneen lattian korjaus jaanyt silla saralla
kauas kakkoseksi. Enemman remontti on kuitenkin nostanut suuta hymyyn ja lopputulosta katsellessa ei voi kuin olla tyytyvainen.

Seuraava iso remonttikohteemme on saniteettitilojen uusiminen.
Edellisessa Kosken Kaiussa Heiskasen Anu kertoi, etta olemme
teettaneet suunnitelmat Suomen Kotiseutuliiton vaatimusten mukaisesti perinnerakentamiseen erikoistuneella arkkitehtitoimistolla, Saatsi arkkitehdeilla. Rakennesuunnittelun lisaksi teetamme
tiloista LVI– ja sahkosuunnitelmat. Naiden pohjalta urakka kilpailutetaan ensi kevaana seka varsinaisen rakennusurakan etta LVI–
ja sahkourakoiden osalta. Taman tyon totesimme olevan kerta-

luokkaa vaativampi kuin aiemmat projektimme, silla urakat vaativat ammattiosaamista myos tyon teettajalta, jotta pystymme valvomaan lopputulosta. Lisaksi kyseessa on yhdistyksen talouden
kannalta merkittava panostus ja tarkkana saa olla, koska tahan saa
halutessaan kylla uppoamaan euron kavereineen.

Elokuussa remonttia suunnitellessamme totesimme, etta se on
liian iso projekti yhden henkilon vedettavaksi - onhan yhdistyksemme mottonakin yhdessa tekemisen ilo. Perustimme remonttitiimin, johon kuuluvat Anu Heiskanen, Eero Kallio, Tatu Kemppainen, Harri Koistinen, Seppo Tallqvist ja Janne Salminen.
Tiimi on oiva yhdistelma kaytannon rakennus– ja remontointitaitoja, perinnerakentamisen osaamista, kilpailutuskokemusta ja
hyvia verkostoja.

Remonttitiimi
•
suunnittelee ja organisoi tulevat remontit,
•
jarjestaa tarvittavat talkootyot ja talkoot
•
kilpailuttaa urakoitsijat ja laatii sopimukset,
•
johtaa ja valvoo remonttityota seka talkootyon etta urakoitsijoiden osalta,
•
pitaa yhteytta rahoittajien asettamiin valvojiin ja
•
dokumentoi tehdyt tyot.

Nyt remonttitiimilla on tyon alla nykyisten saniteettitilojen purkaminen, jota on jo osin tehty, mutta joka tehdaan loppuun talven
aikana ennen rakennusurakan kaynnistymista. Lisaksi remonttitiimi teetetattaa talven aikana LVI– ja sahkosuunnitelmat. Mielenkiintoinen ja takuulla monia mielipiteita herattava osuus on myos
uusien tilojen pintamateriaalien valinta: johtokunnassa jo viime
kevaana pohdimme perinnelaattoja, kun arkkitehti taas piirsi hyvin hillityn ja yksinkertaisen, vaaleisiin vareihin pohjautuvan
suunnitelman.
Kaikkeen toimintaamme mahtuu aina mukaan ja jos innostut lahtemaan mukaan juuri remonttitiimiin, ota yhteytta Eero Kallioon
(p. 040 8325760).
Teksti Elina Kotilainen
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KYLILLÄ TAPAHTUNUTTA
Viininmaistajaiset 25.10.2019

K

esalla 2019, Kiskon Tieksmaki-metolan kylayhdistys kutsui Koski as kylayhdistyksen tutustumisvierailulle lainerantaan, saunailtaan. Siella tapasimme Olli Turusen, joka
kertoi muuttaneensa nelja vuotta sitten Helsingista kiskoon. Jossain vaiheessa saunan lauteilla puhe kaantyi Ollin harrastukseen,
viineihin. Han kertoi harrastaneensa viineja aktiivisesti 30 vuotta
ja jarjestaneensa viineihin tutustumisiltamia. Tasta herasi idea
saada tallainen tilaisuus myos omalle kylallemme. Asiaa Ollille
ehdotettiin, ja Olli vastasi mielellaan tulevansa. Kesan aikana sitten ajankohta sovittiin ja raamit tilaisuuteen lyotiin lukkoon.
Sanna Leposaari otti huolekseen ruokapuolen. Kutsut tilaisuuteen lahetettiin kylayhdistyksen jasenille.
Lokakuisena perjantai-iltana kylatalon kolmeen poytaan oli sitten
katettu kuhunkin kuusi lasia erilaisia viineja. Talolle saapui yhdeksan tilaisuuteen ilmoittautunutta etsimaan makunautintoja ja
oppimaan viinien maailmaa.

Olli aloitti kertomalla viinien maistelu tekniikasta, viineista tunnistettavista aromeista, seka erilaisista rypalelajikkeista. Viinien
historiaa kaytiin lapi vanhan ja uuden maailman viinien osalta.
Siina viineja maistellessa ja aromeja etsiessa tuli mieleen, etta
kuusi erilaista viinimakua yhteen iltaan oli ehdoton maksimi.
Illan ehdoton herkkuhetki oli Sannan valmistama hirvenlihaateria lisukkeineen ja maukkaine juustoineen. Tavoitteena illassa
oli loytaa itselle miellyttavin ja epamiellyttavin maku viineista.
Sitten kun sita maisteli aterian kanssa, niin oli hauska huomata
jonkin toisen maistuvan aterian kanssa paremmalta.
Parasta antia koko ilta! Tunnelma oli rauhaisa, mukavaa rupattelua naapureiden kesken. Kylla lahtisin toisenkin kerran!
Teksti ja kuvat Sari Kyllonen

Olli Turunen vasemmanpuoleisessa kuvassa oikealla,
pikkupöydän takana.
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Lauantaisin talolla tapahtuu

J

o muutaman kuukauden ajan on kylatalollamme ollut lauantaisin kello kahden ja neljan valilla ovet avoinna ja kahvipannu kuumana. Lauantaikerho on kokoontunut siella viikoittain, ja monenlaista on jo ehditty tehda yhdessa. On leikitty, laulettu, piirretty ja askarreltu, etsitty sienia lahimetsasta, pidetty kokouksia, talkoita ja juhlia, juteltu, pelailtu, kudottu sukkia ja juotu
kahvia. Makoisia leivonnaisiakin on ollut joka kerta tarjolla, kiitos
kaikille yhteiseen poytaan herkkuja tuoneille!

kuusivuotiaammekin rampytti mukana kuin vanha tekija. Itse
keittion puolelta sain ilolla kuunnella, kun kaikenikaiset kylalaiset
soittivat yhtakkia yhdessa Hepokattia maantiella, Susannaa ja
Kolmea cowboyta, aivan loistavasti tahdissa, ilman mitaan aiempaa kokemusta! Yllattaen voi oppia uutta. Kaikille avoimessa kerhossamme on mahdollista loytaa myos uusia kykyja itsestaan.

Kerhomme kokoontuu jatkossakin mahdollisuuksien mukaan joka
lauantai, ja mukana on aina joku johtokunnasta seka mahdollinen
vaihtuva ohjelmanvetaja. Kevaalle on toivottu mm. talviretkea,
paikallisten tuottajien tuote-esittelyja, linturetkea, linnunponttojen valmistusta, makramee-askartelua, paasiaispuuhapajaa, vappujuhlia…Lisaa ideoita ja toiveita otamme ilolla vastaan! Toiveena
on, etta lauantaikerhon toiminta jatkuu tasta viela vuosia eteenpain.

Lauantaikerhon ideana on tuoda harrastusmahdollisuuksia tanne
omalle kylallemme sen sijaan, etta kylalaisten tarvitsisi lahtea
harrastamaan muualle. Haluamme myos koota kaikenikaiset kylalaiset yhteen kohtaamaan toisiaan ja tulemaan tutuiksi. Samalla
kerhossa on hyva tilaisuus opettaa ja oppia uusia asioita, tai kerrata ja vetristaa vanhoja taitoja. Meilta loytyy paljon osaamista taalta
omalta kylalta ja haluankin kannustaa kaikkia mukaan talolle lauantaisin niin osallistumaan kuin ohjelmaa vetamaankin.
Rohkaisen siis kaikkia tulemaan mukaan kylatalolle lauantaisin.
Tiedotamme ohjelmasta aina seuraavan kuukauden eteenpain
On ollut ilo huomata, etta lauantaikerhon kaltaiselle toiminnalle yhdistyksen sahkopostitse tulevassa jasenkirjeessa, Facebookissa,
on tilausta ja tarvetta. Kerhon suosio on yllattanyt meidat todella Instagramissa seka nettisivuillamme. Ohjelma ei ole mitenkaan
iloisesti. Parhaita hetkia ovat tahan mennessa olleet ne, kun eri- pakollista, eika siihen tarvitse osallistua, jos ei halua. Kerhoon voi
ikaiset kylalaiset ovat puuhailleet yhdessa esimerkiksi jalkapalloa tosiaan tulla mukaan muutenkin oleilemaan. Talolta loytyy aina
pelaten, sytykeruusuja valmistaen tai Halloween-juhlissa viihtyen. juttuseuraa, ja toivommekin, etta kylalaiset ottaisivat tavakseen
Mukana on ollut joka kerralla vaihteleva kokoonpano, ja tama tulla lauantaisin kylatalolle kahvittelemaan ja tapaamaan tuttuja.
juuri onkin ajatuksena. Mukaan voi tulla silloin, kun se itselle sopii. Mukana on ollut myos ystavia ja sukulaisia, jopa Keski- Kiitos kaikille tahan mennessa osallistuneille ja ohjelmaa vetaneilEuroopasta saakka.
le! Ja tervetuloa mukaan, nahdaan lauantaina!
Marraskuun ensimmaisena lauantaina esimerkiksi paasi kerhossa Teksti: Kathanna Heikkinen
kokeilemaan ukulelen soittoa. Erittain taitava opettaja Saara Kuvat: Katihanna Heikkinen ja Sanna Leposaari
Kemppainen sai kaikki hetkessa soittamaan yhdessa! Meidan
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AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä

K

yhdistyksen talousarviota, joka on ensi vuodelle noin 34 000€.
Yhdistyksen jasenmaksu pidettiin ennallaan (15€/jasen).

oski as. kylayhdistys ry:n saantomaaraimen syyskokous
pidettiin 28.10.2019. Kokouksen asialistalla oli tulevan
toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyvaksyminen seka puheenjohtajan, johtokunnan ja toiminnantarkastajien valinnat.

Puheenjohtajan jatkaa yksimielisesti Jari Löfström. Myos yhdistyksen toiminnantarkastajat pysyivat samoina: Anne Lehto ja
Mirja Lindström, seka varalla Ilpo Halonen. Johtokunnasta jai
erovuorolla pois Janne Salminen ja tilalle valittiin Harri Koistinen ja Krista Lehto-Kivelä. Johtokunnassa jatkavat Katihanna
Heikkinen, Anu Heiskanen, Eero Kallio, Saara Kemppainen,
Elina Kotilainen, Sari Kyllönen ja Sanna Leposaari.

Toimintasuunnitelma pohjautuu kylan yhteisiin, jo perinteiseksi
muodostuneisiin tapahtumiin: talvirieha, vappu-piknik, pikkujoululaulelot ja rakettiampujaiset. Lauantaikerhot jatkuvat tulevallakin toimintakaudella. Kylatalon korjaaminen on saanut vakiuisen
paikkansa toimintasuunnitelmassa ja ensi vuonna iso voimainponnistus on saniteettitilojen remontointi. Remontti nostaa myos Teksti Elina Kotilainen

Marraskuun ratoksi
Kuinka monta eläintä näet kuvassa?

Minkä näemme taas
kesällä Koskellakin lentelevän?
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Wanhat Perniön kuulutukset XI

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut
asiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne ovat aikoinaan
yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet.
Elama soljuu verkalleen, talven lumia odotellessa.

Kyläyhdistys on nyt
myös Instagramissa:
koski_as_kylayhdistys

Eero Kallio

~~~ 5.10.1936 ~~~

Lisatyn Kirkkovaltuuston kokous pidet.Seurak.talossa ensi sunnunt. t.k.11 p.heti Jumalanpalv.paatyttya ja kasit. siina seuraavat asiat:
1) Paat.Pernion kunn.valt.anomuksen johdosta saada ostaa aiottua kunnan taloa varten tonttialue n.60 aaria Pehkuteht.tien varrella
olevasta virkatilan maasta,hinnasta minka kokous katsoo sopivaksi. 2) Paatet. kkhran virkat.eroitetuista virkatilasta ja siihen kuuluvasta nk. Myllypellosta tontin N:o 2 n.14 aaria myymisesta metsah.neuv.Aug. Riipiselle hinnasta minka kokous katsoo sopivaksi. 3)
Paatet.virkatalolautak. valtuuttamisesta myymaan kkhran virkatalon metsasta leimatut paperipuut Pernion metsanh.lautak.valityksella tai paperip.myymisesta huutokaupalla. Pernio 3/10 1936. E.E.Erkkila.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Pernion Lainajyvasto avatan rukiiden ja kaurojen vastaanottoa varten perjant.t.k.16 pna kl 10-12. Viljan tulee olla puhdasta ja riihi
kuivaa seka kaurojen tulee painaa vahint.47 kg.hl.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Ensi sunnunt.lokak.11 pna klo19,30 alkaa Seurojentalos sa kirjallisuusiltama. Ohjelmassa yhteislaulua, tervehdyspuhe,
ap.I.Hanhilammi, lausuntaa , neiti Eeva Hihlman;esitelma Melkkilan historiasta, maist. Raakel Ali-Melkkila; selostus historiallisesta
kirjallisuudesta,maist. Maija Blomberg; naytelma ” Parittomat ” . Lippujen hinta Smk 5:-.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Pernion Lotta-Svard paikallisosasto myy Valkoisen Kenraalin Sotavanhusten Kotisaation sotavanhusarpajaisten arpoja. Smk 100:Huom. Viimeiset suurarpajaiset,joissa paavoittona ½ miljoonaa ! Myyjiksi halukkaat lotat ilmoitautukoot kerayspaallikolle.
~~~ 5.10.1936 ~~~

P e r n i o n O s u u s k a s s a n jasenet kututaan taten osuuskunnan varsinaiseen syyskokoukseen, joka pidetaan lauantaina kuluvan
lokakuun 17 pna klo 15 Pernion Seurojentalossa Kirkonlaheisyydessa.Kokouksessa kasitellaan saantojen maaraamat asiat: 1) Maa rataan seuraavaa vuotta varten ylarajat otto- ja antolainauksessa. 2) Maarataan hallintoneuvoston jasenten palkkiot. 3) Valitaan tarvittavat jasenet ja varajasenet hallintoneuvostoon eroavien tilalle. 4) Selostetaan lainojenkayton tarkastusta ja paatetaan siita. 5) Kysymys ammattilehtien tilaamisesta. 6) Muita mahdollisesti esitettyja asioita. Kokouksen paatyttya tarjotaan jasenille ja kokouksen
osaaottaville vapaat kahvit ja on tilaisuudessa esitelma. Perniossa, lokak. 3 p:na 1936
HALLINTONEUVOSTO.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Porvarillisia veronmaksajia kehoitetaan saapumaan Seurojentaloon torst.kuluvan lokakuun.8 pna kl 15 neuvottelemaan valtuustomies ehdokkaista y.m.kunnallisvaaleja koskevista asioista.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Avainnippu kadotettu.Loytajaa pyydet.hyvant. ilmoittamaan Puh. Asemaseutu 46.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Vesijohtoputkia ja putken osia myymme edullisilla hinnoilla. Huom! Putkien hinnat laskeneet huomattavasti. Pernion Maanviljelijain
Konepaja O.Y.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Sokerijuurikkaan nostoa ja v i e m a r i o j a n k a i v u a saatavana S u o m e n k y l a n A l h a i s i l l a .
~~~ 5.10.1936 ~~~

O j a n l u o n t i a saatavana Lemun kartanossa.
~~~ 5.10.1936 ~~~

Lokak.10 pna kl 14 aloitettavalla huutokaupalla, joka pidet.edesmenneen Tilda Lehmuskosken jalkeen Ilomaen lohkotilalla Sormijarvella myydaan mainitun kuolinpesan omistama I l o m a k i -niminen tila RN:o 1², jonka kokonaispinta-ala on 0.415 ha.Kateista vaaditaan,jos kauppa hyvaksytaan,2000:- ja loppu sopimuksen mukaan. Samassa tilaisuudessa myydaan myoskin kaikki irtain, jonka maksuehdoista lahemmin paikalla. Samalla ilmoitetaan,etta perunkirjoitus pidetaan heti huutokaupan paatyttya.
August Nivalinna
~~~ 5.10.1936 ~~~

Huom ! Kiven Seitseman veljesta on nyt saatavana sidottuna a 20:- markan hintaisena. Pernion Kirjakauppa.
~~~
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