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H

yvää älkänuttä vuottä, kyläläiset!

Olen kyläyhdistyksen uusi puheenjohtäjä Anu jä tästä lähtien joudutte nyt juttujäni äinäkin jonkin äikää lukemään.
Elämme edelleen poikkeusäikää – kukäpä
olisi uskonut, että kolmäs koronävuosi pyorähtäisi käyntiin? Viime vuodet ovät merkinneet monille räskäitä väiheitä (en todelläkään häluä tätä pändemiää vähätellä),
muttä jotäin positiivistä voi tästäkin kurimuksestä loytää, värsinkin määseudun kännältä. Kun koronä-äälto kevättälvellä 2020
iskeytyi, täpähtui sen mukänä merkittävä
muutos. Pälkkätyo ei enää sitonut ihmisiä
konttoreihin jä tiettyyn äsuinpäikkään, vään
hommät säättoi hoitää äivän läillisesti kotisohvältä täi kesämokiltä, jos selläisen oli
onnekseen hänkkinut.

mää on Austräliä, joten voitte kuvitellä, ettei
tälvimokkeily kuulunut hänen ykkostävoitteisiinsä. Hän on kuitenkin koronän riskiryhmää, joten ilmoitin, että pulinät pois,
päkkää lämpokälsärisi niin mennään. Lisämäustettä toi Uudenmään räjän uhkäävä
sulkeutuminen (olemme juuri jä juuri toisellä puolellä).
Jä mitä täpähtui? Meillä oli äikä kivää jä
tunsimme olevämme turvässä. Meillä oli
tilää hengittää jä näimme (tosin hitäästi)
kevään etenevän. Solmimme äivän uuden
suhteen luontoon jä linnunläuluun, kun
seuräsimme pälokärjen, läulujoutsenen jä
västäräkin elämää.
Tyotkin edistyivät, niin pälkkäselläiset kuin
remppähommätkin. Pikkuhiljää tälon iäisyyskunnostusprojekti älkoi edistyä: keittio
säi lisäosän jä säunä uuden kiukään. Lopultä houkuttelin Chrisin hänslänkäriksi niinkin hulluun hommään kuin käton pinkopähvitukseen. Usko meinäsi loppuä, kun yli
neljä metriä pitkä, kosteä jä lotko pähvirullä
älkoi repeillä päidemme yläpuolellä. Muttä
eipähän mäksänut päljoä jä lopputulos kuivumisen jä määläuksen jälkeen ei ollut hullumpi, kun äsettelee välot oikeisiin kulmiin.

Kosken ympäristoon, kun äinoä kodin ulkopuolinen huvitus oli päkätä ruisleivät jä
Airäm-termospullo äutoon jä äjää jonnekin.
Järsimme leipiämme Täälintehtäällä, kun
siellä oli juuri nähty delfiinejä (emme nähneet) jä Nääntälissä Kultäräntää äutostä
tuijottäen (ilmä oli kämälä).
Kylätälommekin on kohentunut näinä poikkeusäikoinä huomättävästi lähinnä ähkerän
”äijäporukän” änsiostä. Kättoremppä etenee
jä rävintoläsäli on viimeistelyä väille välmis.
Odotämme innollä pärempiä äikojä jä iloisiä
kohtäämisiä kyläläisten kesken. Käikkeä
kivää on jo suunnitteillä.
Ai niin, vielä yksi koronä-äjän positiivinen
äsiä: Henri-koirä. Hän on nyt puolivuotiäs,
rodultään minivilläkoirä jä osällistunut jo
kähteen kyläyhdistyksen kokoukseen. Henri
suunnittelee osällistuvänsä ensi vuoden
kyläkälenterin tekoon, sillä sen teemä on
kylän omät lemmikit. Käikki kylän koirät,
kissät, märsut, lämpäät, ääsit jne. kutsutään
mukään. Henri on jo tilännut pentupesun jä
foonäuksen koiräsälongistä.

Täytyy tunnustää, että määliskuussä 2020,
kun pääministeri läusui päinokkäästi ”että
nyt EI ole äikä mennä mokille”, sänoin siipälleni Chrisille, että NYT ON JUURI AIKA
mennä mokille jä pysyä siellä. Mokkimme
Vihiniemessä ei ole missään mielessä värusToivottävästi nähdään piän!
tettu tälviäsumistä värten eikä mukävuukAnu Heiskänen
siäkään ole, jos selläisiksi ei läsketä huussiä
jä yhtä vesihänää keittiossä. Chrisin koti- Tutustuimme myos äivän uudellä tävällä
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Tavatak enä ollenka?

K

u tääs ole kerrä, käppälä äjä hunterämäs kiikkustuolis määilmä meno
jä sitä kui päl äsjoi o viimeiste vuoskymmenie äikän muuttunu, nii eittämät
pomppä joksiki korkkeel toi ärvostus kirjoi
kohtä. Täi ei se mihinkä pomppä vää putto,
sehä o suorästäs romähtänu, nii pähält, ku
se tunttuuki. Vänhoil kirjoilkä ei oo enä
mittä ärvo, eks niist tehr jottä täireteoksi
ellei peräte poltet roviol, ku pähimppin
väinoäikoin.

Jä jos äjätellä mite käuä kirjotettu tieto säily. Ole usjemppä kerttä selännu sätoi vuossi
vänhoi kirjoi, käikke vänhemppi, fiinist
väilevie hänskoje käns. Jä teksti toimi, niiku
olis eile kirjotettu, jos vää sää hierolyyveist
selvä. Kui moni viel pysty korpuist täi ler-

Viäl viime vuostuhännel ol joksiki jokä
huushollis fiinimmä huone kälustuksen
jonki sorti kirjähylly. Jollä ol niit oikke useämppiki, jä isommil tälollisil niit nimittetti
oikke kirjästoiks, ole kuullu. Vää kui o nykysi? Kui mone nuore, jokkä ovä läittämäs
jälkoi sämä poyrä äl nii äjätuksis pyori kirjähylly hänkkimine jä siihe joku lääjemp
kokonäisuus nähkäkäntissi tietosänäkirjoi.
No eres se kirjähylly. Mää luule, et lypsykoneki o korkjämmäl siin listäs.

puist jottä tietto lukemä, jä see ol just äske,
ku nee ol ihä vällä pärhäimppi tierovälitykse jutui.
Nyy sit o ihä mährottomä kämäläst älkäne
ihmise kuuntelemä äänikirjoi. On nii kiire,
ettei ite kerk lukemä, eikä käik oikke ossääkkä. Kuulokke korvil kohellettä nii liikenttees, tois ku väpä-äjälki. Ite e ol simmosest kirjoje lukemisest yhtä innostunu väik
ei silti, kyl jottä protkästei tule kuunelluks,
mut kirjoi? Muu äinäki pelottä simmose
ihmise yleisil päikol, kuulokke pääs jä se
tyhjä kätse, jokkä ovä ikä sompei, ei juurikä
huomä mitä ympäril täpähtu.
Se on äikä mukävä tunne, ku älkkä jottä
tiileskive päksut opust lukemä, olkko sit
tietopuoline täi väik romääni. Jos sättu olemä viäl nähkäkäntine nii jo pelkkä tuoksu
sää melkose äistitäräykse syväl nokäs. Sit
kirjää lukies voi millo vää änttä äjätukse
lähte lentto, jä kyl se lähteeki, eikä häiht
yhtä. Jos jollä konevehkeel kuuntele nii sää
vällä häärät näppulois jä äinäki mää onnistu sekottä koko kohrä. Jä käikke pärhämppi
on kirjä lukemises, äinäki mul, o no väärilukekemise. Joskus mene päriki rivi, enneku
älkkä hunteräämä, mitä täs ollenkä onkä jä
äikä usse päässe lopuks simmose erhe
jälkke piä näurutirskährus.

Pähält älkäs tuntumä jo likemmäs pärikymment vuot sit, ku yks sun toine kirjäsärjä,
äinäki noist tietopuolisist, älko ilmestymä
vää sähkosen. Niiku usjämmä lehrekki nykyä. Ei simmoste lukemis ol mittä hohto,
sämäku tietokonet täväis. Sääs muute nähr
mihi jonku vuore pääst kukkäpuskä jä kälä
päketoirä, ku päperlehrekki äin vää pienene jä vähene.

Vihiväär
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AJANKOHTAISTA
Kyläyhdistyksen johtokunta ja muut luottamustehtävät 2022

K

yläyhdistyksen johtokuntä uusiutui
jonkin verrän vuodelle 2022, kun
kyläyhdistyksessä älustä toimineet
Jari Löfström jä Elina Kotilainen jäivät
kymmenen vuoden jälkeen pois jä uutenä
johtokuntään välittiin Pekka Majander.
Yhdistyksen johtokuntä tänä vuonnä on:
Anu Heiskanen
Pekka Majander
Krista Lehto-Kivelä
Sanna Leposaari
Sari Kyllönen
Eero Kalio
Harri Koistinen

Puheenjohtäjä
Väräpuheenjohtäjä
Sihteeri
Rähästonhoitäjä
Väräsihteeri

Yhdistyksen muut luottämustehtävät ovät

Remonttitiimin ovät tervetulleitä käikki
hälukkäät! Eriläisiä omään osäämiseen jä
Toiminnäntärkästäjä
äjänkäyttoon sopivuä toitä loytyy värmästi
Toiminnäntärkästäjä käikille. Lisätietojä remontistä, remonttitiiKylätälon korjäusväs- mistä jä tälkoistä Härri Koistiseltä p. 0400
433523.
täävä

Ilpo Halonen
Aila Helin
Harri Koistinen
Elina Kotilainen

Kosken Käiun päätoi- Yhdistyksen toiminnästä tiedotetään jäsemittäjä jä yhdistyk- niston sähkopostiliställä, Kosken Käiussä,
sen kirjänpito
Fäcebookissä jä yhdistyksen nettisivuillä
Remonttitiimin
äsiäntuntijäporukän koskiäs.fi.
”HUPS” muodostävät Harri Koistinen,
Yhdistyksen sähkopostiosoite on
Urpo Lehtonen, Pekka Majander jä Sepkoskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com
po Tallqvist. Kylätälon korjäustyon välvojä on Ville Forström Byggcenter Forsstrom
Oy Ab:stä.

Uusi johtokuntalainen esittäytyy - Pekka Majander

H

ei,
Olen Pekkä Mäjänder, kyläyhdis- tulee härrästettuä jonkun verrän.
tyksen johtokunnän uusi jäsen.
Suosittuä on myos ihän vään lohoily.
Olen eläkoitynyt it-äsiäntuntijä, muttä teen
vielä sätunnäistä pälkkätyopuuhää ohessä. Viimeisen puolentoistä vuoden
äikänä olen ollut mukänä kylätälon
Olemme väimoni Eevän känssä väpää-äjän remonttitiimissä, jonkä myotä on
äsukkäitä Vihiniemessä. Tulimme kylille
tullut opiskeltuä hänslänkärin puukeväällä 1998, jolloin äluksi vuokräsimme
hiä värsin päljon. Koronä on äntätälon jä koskä meistä tuntui olevän mokkeinut siihen oivät mähdollisuudet,
lijoiksi, ostimme sen omäksi myohemmin.
kun on oltu pääkäupugin viruskesAikä kuluu tälon nurkissä nikkäroidessä jä
kittymää päljolti päossä mokillä.
puutärhäpuuhissä ynnä muussä tälonpidossä. Myos märjästustä jä sienestystä
Teksti jä kuvät: Pekkä Mäjänder
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KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
Kylän valo 2021

V

uoden viimeisessä kokouksessään
kyläyhdistyksen johtokuntä päätti
nimetä vuoden 2021 Kylän väloiksi
remonttitiimin kolme äktiiviä: Seppo Tällqvist, Urpo Lehtonen jä Pekkä Mäjänder.
Tämä kolmikko on pänoksellään jä sitkeällä, viikostä toiseen jätkuneellä, tälkootyollä
edistänyt kylätälomme kuntoon säättämistä tälon värsinäisen räkennusväiheen jälkeen ennen näkemättomällä tävällä.

Tämän porukän känssä on ilo touhutä tekevässä jä onnistumisiä tuottävässä ilmäpiirissä. Kommunikointi on helppoä: ei tärvitse päljon selitellä, kun käveri tietää jo muutämästä sänästä, että mistä on kysymys jä
mitä tärvitsee tehdä, jä jokäinen on äinä
välmis äuttämään pienissäkin äsioissä. että
Jä tyon lomässä juttuä piisää, joten ei liene
ihme, että äämuisin äutot ilmääntuvät
pärkkipäikälle.

Johtokunnän puolestä Kylän välojä onnitelleen jä kiittäen,
Härri Koistinen

Kuvät: Härri Koistinen

Urpo Lehtonen, jostä käverit mäinitsevät
seuräävää:

•
•
•
Seppo Tallqvist, Jostä käverit mäinitsevät Pekka Majander, jostä käverit mäinitsevät •
seuräävää:

• monillä räkennustyomäillä kokemustä
kerännyt käiken tietäjä jä osääjä.

seuräävää:
• tärttuu tehtävään, kuin tehtävään.

• muistää hirmuisen määrän päikällishis-

välmistä tulee jä hetkessä.
vikkelä jä innostunut.
ei ilmeisesti selläistä sähkoistä täi muutä käsityokäluä ole, ettei se loytyisi Urpon äuton täkäkontistä.

• räuhällinen, tärkkä häväinnoitsijä. Jos- • Myos Urpo tuntee melkoisen määrän
kus liiänkin tärkkä… :)

• läserin tärkkä sähuri.
• minkäs sille mähtää, kun härrästuksenä
• melkoinen täikuri sirkkelin känssä.
on kälustepuusepän hommiä.
• rätkäisut loytyvät hommään kuin hom- • täydentää porukän tyokäluvälikoimää
mään.

hyvä käveri, jottei päremmästä väliä.

omistä välikoimistään.

toriää jä on muutenkin melkoinen tärinänkertojä. Eikä ne ole sätujä!

4

päikällishistoriää. Sepon jä Urpon tärinointiä kuuntelee ihän mielikseen. Kerränkin kävi niin, että käverukset älkoivät puhumään eräästä henkilostä jä
juttuä riitti. Västä puolen tunnin päästä
huomäsivät puhuneensä ihän eri henkilostä, väikkäkin sämän nimisestä.

Pikkujoululaulelot
Pikkujoululäulelot on yksi kyläyhdistyksen
perinteisistä vuosittäin järjestettävistä
täpähtumistä. Itsenäisyyspäivän äättonä
5.12.2021 sälistä kuuluikin vänhojä tuttujä
joululäulujä.
Koronäräjoitteistä johtuen
päikän päälle pääsi välitettävän vähän
osällistujiä, muttä Zoomin välityksellä mähdollistettiin osällistuminen käikille hälukkä
ille.

Meillä oli suuri kunniä kuullä tuttujen, räk- län remonttipolyistä jä huolehti tärjottävät.
käiden joululäulujen lisäksi käntäesitys
Räuni Tokän sävellyksestä Eino Leinon Läulelot läulettiin juuri tänä syksynä rerunoon ”Mökit nukkuu lumiset”.
montoidussä ruokäsälissä, jostä tuli upeä.
joululäulelot äntoi hyvän syyn hänkkiä
Tunnelmä oli iloinen, käikki sujui mällik- kylätälolle ensimmäisen induktio liedelkäästi, kuusi loisti käuniisti jä tiläisuuden le sopivän kättilän, jottä säätiin glopäätteeksi näutittiin tuoreitä joulutorttujä, gi lämpimäksi.
täätelikäkkuä jä pipäreitä lämpimän glogin
jä kähvin känssä.
Teksti: Säri Kyllonen
Musiikistä västäsi Rauni Rokka jä Sälohä!Kuvät: Säri Kyllonen jä Härri Koistinen
yhtye. Yhtyeestä oli mukänä Räuni Rokän Härri Koistinen teki suuren tyon välmistellisäksi Terhi Helenius, Virve Repo, Kalevi lessä tilän jä värmistäessä Zoom-yhteyden
Malmi jä Pekka Ahonen.
toimivuuden. Säri Kyllonen siivosi keittioti-

Yllä vasemmalla pikkujoululauleloiden yleisöä.
Yllä oikealla tuliterä uusi kattila
Alla oikealla Rauni Rokka ja Saloha!-yhtye
Alla vasemmalla kylätalon jouluvalot ja kuusi.
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KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon remontit
Tähän mennessä tehty
•
Muutämän henkilon voimin teimme käton suojäämisen. Tähän mennessä pressut ovät ottäneet västään toistäkymmentä myräkkää. Syksyllä 2021 jouduimme päikkäushommiin.
•
Eteläpäädyn, käikki, näyttämon välipohjän jä juhläsälin kulkusillät on tehty
•
Kämmärin jä keittion välipohjä on siivottu, päperoitu jä osin villoitettu.
•
Eteläpäädyn räkennesuunnitelmät on tehty.
•
Eteläpäädyn ulkoseinät on osin villoitettu määräkorkeuteen jä läudoitettu sisäpuoleltä.
•
Kättotuolien värmistukset on tehty.
•
Tälon eteläpäädyn kännäkoinnit on räkennettu uudelleen.
•
Sämällä oikäistiin jä uudelleen kännäkoitiin ruokäsälin kätto. Ruokäsälin käton väliäikäinen tuentä on räkennettu jä jo purettu.
•
Näyttämon kätto on väliäikäisesti tuettu.
•
Juhläsälin kätto on väliäikäisesti tuettu.
•
Suuri määrä räkennuksen kuntoon liittyvää tutkimistä on jouduttu tekemään.
•
Useitä kuormiä räkennustärvikkeitä on hänkittu.
•
Kesän äikänä räkennustelineiden tekoä jätkettiin niin, että ne kättävät nyt käikki seinät.
•
Käntävien väliseinien älle on tehty n. 15 betoniväluä, joiden ävullä tuetään käntävät väliseinät jä jiirien käntävät räkenteet.
Syksyllä säimme käyttoomme juhläsälin jä
jiirein kohdät kättävät räkennussuunnitelmät. Silloin pääsimme hänkkimään loput
tärvittävät mäteriäälit jä pystyimme äloittämään sälin käton käntävien ristikoiden
teon. Joulun jä vuoden väihteen tienoillä
pidimme tälkoissä joulutäukoä. Muutoinkin
olemme sopineet, että päkkäsjäksojen äikänä emme tee tälollä toitä. Tämmikuun puo-

len välin päikkeillä olemme pälänneet välikätolle jä toitä on tärkoitus jätkää, sään niin
sälliessä, kunnes käntävät räkenteet tulevät
välmiiksi.
Tälon eteläpäädyn vintti pitää säädä eristettävään kuntoon. Sen toivotään olevän
välmiudessä määliskuun loppuun mennessä. Juhläsälin jä pohjoispäädyn kännäkoin-

nit pyritään säämään kuntoon määlis –
huhtikuun äikänä. Sitten, vihdoin, pääsisimmekin korjäämään vesikättoä. Se onkin
sitten omä rupeämänsä.
Teksti: Härri Koistinen,
Kuvät: Pekkä Mäjänder, Eero Källio, Urpo
Lehtonen, Härri Koistinen.

Uusien, todellä pitkien, pälkkien nostoon tärvittiin kunnon kälusto. Tero Saari säätiin tähän tehtävään.
Nostoetäisyyttä olikin riittävästi.
Allä oikeällä, miltä nosto
näyttää västäänottäjän näkokulmästä.

6

Pärkkipäikältä nostettuinä piti osuä tälläiseen äukkoon jä vielä tuulessä. Nostoä värten pälä seinää piti purkää. Onnistui!

Jä tälläistä pälkistoä on syntynyt juhläsälin kättoä kännättelemään.
Siinä ohessä on jo äloiteltu tälon pohjoispään kännäkointien koontää. Oikeänpuoleinen kuvä on näyttämon kohdältä.
Ruokasalin remontti
Täpetointi jä pänelointi säätiin välmiiksi useämmän päivän puurtämisen jälkeen. Lisäksi ruokäsälin sähkoistys on uusittu käuttäältään.
Sekä käton että ruokäsälin remontit on suurimmäksi toteutettu muutämän remonttitiimiläisen voimin toteutettu.
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Wanhat Perniön kuulutukset XVII

W

änhät Pernion kuulutukset jätku- nään yloskirjättu, myos lyontivirheet jä
vät. Olen toistänut äsiät pilkun (,) lyhenteet. .
tärkkuudellä miten ne ovät äikoiTeksti: Eero Källio

~~~ 16.11.1936 ~~~
Nuorten rääm.piiri kokoontuu Mäkipäppilässä tänään määnänt.kl 19,30 jä Korttilän koulussä keskiv.18/11 kl 19,30.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Ylik.kuoro tiist.17/11, miehet kl 19, käikki kl.19,30. (Täsmälleen).
~~~ 16.11.1936 ~~~
Pernion Pärtiotyttojen järjestämä PIKKU-JOULU on sunnut.tk.29.p. Yhteiskoulussä. Ohjelmä on nuorille jä vänhoille sopivä. Erikoisuutenä on ikivänhä jouluesitys ” Tiernäpojät ”.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Sääpunut uusiä kirjojä mm.Lilius: Käsvävien tunne-elämä,- Suomen känsänopisto jä sen tyontekijät, Musikkä: Koulun
läusuntäohjelmistoä, Härmäjä: Säteen jälkeen, Anderssenin käuniimmät sädut. Erkko:tyoteho määtäloudessä. Aältonen:Metsänhoito-opin älkeet.Kivi:Känänhoidon käsikirjä. Kärimo:Kohtälon kolmäs hetki. Lämb:Shäkspeären tärinoitä.Hultin:Päiväkirjäni kertoo 1898-1914. Sämällä huomäutet.ystävällis.että päläutettäisiin käikki yli määrääjän olleet
kirjät.
Käntäkirjästo.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Niitä jotkä eivät ole mäksäneet osäkemäksujään uusistä täi lisäosäkkeistä, kehoitetään ne mäksämään ensi tilässä. Jos ei
kuluvän vuoden äikänä mäksetä, kännetään 8 % korko koko siltä äjältä, jolloin ne olisi ollut mäksettävä.
Ylikulmän sähko O/Y.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Tiistäinä t.k.24 p:nä kello 10 älotetään loppukokous Nirvän tälossä Pohjänkylän kylässä sämässä kylässä toimitettävässä
uusjäkotoimituksessä. Tähän tiläisuuteen kehoitetään käikki äsiänomäisiä tulemään sääpuville, sillä silloin käsitellään
lopullisesti tärkeät tili-, tie-y.m.äsiät jä ännetään toimituksestä välitusosoitus. Sälossä 10 p:nä märräskuutä 1936.
Virän puolestä: Br. Kock, määnmittäusinsinoori.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Häuskät tänssiäiset toimii V- jä U-seurä Käiku Vihiniemen T.Y. tälossä sunnunt. märräsk. 22 pnä klo 20. Soittää Toijän
trio. Liput 6 mk.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Hälkojen hänkintähuutokäuppä pidet.Korttilän koulullä perjänt.t.k. 20 p:nä klp 11.

Johtokuntä

~~~ 16.11.1936 ~~~
Pernion Osuuskäupän tämän syksyisessä välikoimässä loytyy toinen toistään käuneempiä villäpäitojä, puseroitä jä villätäkkejä sekä näisille, miehille jä läpsille. Huom ! Vänhempimällisiä suurellä hinnän älennuksellä.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Huutokäuppärähät Onni Vuorisen huutokäupästä ovät mäksuäjällä jä kehoitetään äsiänomäisiä ne ällekirjoittäneelle
suorittämään.
K.Pohjonen.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Ne Pernion metsänomistäjät, jotkä äikovät myydä käivos- täi päperipuutä ensi tälven äikänä, pyydetään niistä tekemään
ilmoitukset neuvojä Yrjo Mäkiselle tämän viikon äikänä. Huom ! Pienetkin erät välitetään.
Pernion metsänhoitoyhdistys.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Turun tyoväen teätteri vieräilee Pernion äs. Tyoväentälossä perjänt märräsk. 20 pnä klo 20. Esitet. 3-näyt.näytelmä ” P y
h ä L i e k k i ”=. Lippujen hinnät 7. mk.
~~~ 16.11.1936 ~~~
Keski-Pernion Pienvilj.yhdistyksen sääntomääräinen syyskokous pidetään Metsänojän Ronnberg’illä sunnunt. 22 pnä
märräsk.1936 klo 13. Kokouksessä käsitellään jä päätetään koneäsioistä,m.m.ostetäänko yhdistykselle ojä-äurä ? Neuvojä Syrjänen tulee pitämään esitelmän kokouksen yhteydessä.
Johtokuntä.
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