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Kosken Kaiku
T

ervehdys!

Koska meilla kaikilla on nyt avattuna
Saarenjarvi-aiheinen kylakalenteri,
niin se on sen merkki, etta vuosi on vaihtunut. Kauniin kylakalenterimme vuosilukuna
komeilee ainakin nain ”70-luvun lapsen”
silmaan suorastaan futuristinen luku 2021.
Syntymavuosikymmeneni lopulla kuvattu
tulevaisuudesta kertova elokuvakin nimelta
Mad Max naet sijoittuu nimittain vuoteen
2021. Mad Max maalaa vuodesta 2021 hieman kaoottisemman kuvan kuin juuri nyt
ikkunasta aukea talvinen postikorttimaisema. Maisema on tata kirjoittaessani satumaisen kaunis, eika elokuvan maailmanloppua nay missaan, vaikka yksi pandemia
edelleen maailmalla riehuukin. Sen sijaan
luonto aukeaa sellaisena kuin sen lapsuuteni talvina muistan, lumisena ja ilma pakkasen raikastamana. Nauttikaamme nyt siis
kaikki talven riemuista!
Vuoden vaihtumisen luonnollinen seuraus
on myos se, etta yhdistyksemme johtokunta
on uudistunut. Tassa tapauksessa uudistunut on kuitenkin hieman vahva ilmaus. Kaytannossa uudistus jai tana vuonna siihen,

etta erovuorossa ollut yhdistyksen perustajajasen seka ensimmaisen johtokunnan
puheenjohtaja seka johtokunnan pitkaaikainen jasen Saara Kemppainen jai nyt tauolle johtokuntatyoskentelysta. Tassa vaiheessa onkin luontevaa kiittaa Saaraa hanen
suuresta panoksestaan johtokunnassa.
Vaikka jatkaahan toki Saara edelleen monenlaista vaikuttamista yhdistyksessa, esimerkiksi lauantaikerhot nojaavat edelleen
pitkalti Saaran aktiivisuuden varaan. Saaraa
lukuun ottamatta johtokuntamme siis jatkaa samalla pumpulla ja samoilla vastuutehtavilla.

Paljon on siis jo tehty uuden katon eteen
mutta paljon on myos tyota edessa. Ihan
jokainen onkin siis tervetullut tarjoamaan
apuaan alkaneen vuoden ponnisteluissa.
Aivan varmasti myos jokaiselle loytyy remontin puolesta mielekasta tekemista
ikaan, sukupuoleen tai siviilisaatyyn katsomatta. Seura on ainakin parasta A-ryhmaa!
Ja vaikka maailmaa edelleen savyttaa tietty
epavarmuus niin on yhdistyksemme jarjestelemassa myos monenlaista muuta toimintaa kylalle. Mikali rajoitukset eivat liikaa
kahlitse ja talvi sailyy aitona talvena myos
taalla etelassa niin tapahtumavuotemme
alkaa perinteisella vanhan ajan talviriehalla
ystavanpaivana eli 14. helmikuuta. Pidetaanhan nyt siis kaikki peukut pystyssa, etta
rajoitukset eivat tiukkene ja etta talvi pysyy
talvena niin paastaan kaikki yhdessa pulkkamakeen helmikuussa!

Samoilla vakailla raiteilla johtokunnan
kanssa jatkaa myos koko yhdistyksemme.
Kylatalon remontti etenee tasaisen varmasti Koistisen Harrin johtaessa remonttia
rautaisella ammattitaidolla ja tinkimattomalla esimerkilla oman tekemisen kautta.
Talla hetkella remontin paapaino katkeytyy
Mukavaa alkanutta vuotta viela kerran kaipressutetun katon sisapuolelle, jossa on
kille ja nahdaan kylalla!
tapahtunut monenlaisia valmisteluja tulevien rakenteiden korjaamisia varten, seka Pj Jari Lofstrom
valikaton lampoeristyksen puuhaamista.
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OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Posti kulkke

O

lek saa tilannu jotta tavara nyy, ku
tota kulkutauttiiki o liikeel, simmot
jot posti hoitta kuljetukse? Maa ole
ainaski. Ei sikses ole maa nii tehny enneki,
mut nykysi, ku kaik automatisoittu nii homma kay luonikkaast noist lokeroaparaateist.
Ans ol, nyy ainaki jouluerel ol kaik lokeriko
tays, nii paas taas oikke posti pakeil. Tai
mita hullu, asjamiaspostei nee nykysi onki
likimai kaik. O jonku kaupa sivuseinal tai
huoltiksel, ika taal Parnios.

aikka paljo ol paketei kyl postiennakolki, et
pit muista otta lompuukki kans holi. Kai
sillonki piti joku puumerkkiki tehr, ainaki
joskus.

paiva olle, soiti sit Liero jakelukeskukse, nii
siel virkailija kysys kummone paketti se o.
En tier auttok mun vastaukse, mut paha
tietty sannoki, ku ei sita paketti ika ite ollu
sillo vial nahny. Sanosi, et maa luule, et se o
Sikku posti loppusi ol kamala tarkja tietta
aika pal pahvlaatiko nakone. Lopultas senki
kuka sen paketi ol hakenu. Vaik sul ol se paketi sit kuiteski sai ja oikeas oli, ol see
lappu mika ol paiva kaks enne sul postis
pahvilootas.
tullu ja siin ol nimes ja kaik, piti lappu viel
allekirjotta ja kaikke tarkkei ol nime selven- On toi paketi hakemine toisel, tammot konys, joka tallatti viel nimekirjotukse al.
rona-ajal, vaha tyolaappa valil, tai sit taira
ol aika epailyttava nakone vaa. Angeleikist
Yhte aikka, ku posti ol kirjakaupa yhteydes
tartis ol valtakirja ja toisinas hetuuki kysyta
nii oli paassy hakema paketi pelkal nimel.
kol kertta. Mut seki o lasteleikki verratuna
Sai sit puhelisoito muutama paiva paast ja
oma passi hakemisse nykysi. Tai sit vaa
rouvashenkilo tierustele joskos maa kerkisi
mailm muuttu ain.
allekirjotta allekirjotukse tikkukirjami. Maa
sanosi, ett e nyy iha lahi aikoin, oli sillo naet Muuttumiset tul miele toi Väisäsäse Riitta.
jossa reisus Palttias. Maa sanosi, et jos siin O haaki aikapal muuttunu, ku vahinkos nai
pakko o, jotta nime ol, nii jos rouva ite kir- hane vilahruksel joku aik sit tollost, tos
jotta mun puolest. Haa ei kuulemma ollu Kymppitonnis.
iha varma mita siin lukke, nii maa sanosi, et
kato se mun nimi siit ylapuolelt paperist Vihivaar
mis o osoitte ja kaik. Sit haa ol vissi tyytyvaine.

Jos kay simmone tuur, et paketti jouttu
oikke postist hakema, nii siin pitta ol toristus, et saa ole saa. Automaatil ei kukka kysel mitta, jos sul o kannys oikja koori nii ei
muut, ku napyttele sen ja seesam se aukene. Mul o kerra kayny kyl pian haaveri naiski. Oli varma liia nopja, ku lappa aukes ja oti
paketi ja napautti kanne kii. Jonku paiva
paast tul sama koori uurestas. Pakko seki
tutki ol, ja menna uurestas napyttama, mut
tyhja tay lokero ol, niiku etukatte vaha arvelinki. Ja ole maa ollu, joskus vaaras paikaski napyttamas, ku ole huonost lukenu
Kerra taas kavi nii, et oroti jotta paketti, taa
ilmotukse.
ol siihe aikka, et seuratanumeroi ol juur
Sillo, ku postikki ol postei nii ainaki tammot tulle kaytto. Sai sen numero siit firmas, mist
syrjakulmil su tunnetti, ku kavi paketei oli tilannu, ku soiti sin ja ihmetteli mis panoutamas. Oli ne ittel tai jollekki muul. Siihe ketti oikke viippy. No Lieros se nakys mont
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Kylän Valo 2021: Perhe Vainio
”se vihreä talo junaradan tois pual, kun me asustellaan täl pual”

S

ain kunniatehtavan esitella teille,
kylalaiset, taman vuoden Kylan
Valon, perhe Vainion: isa Tero,
aiti Marika ja lapset Veera 9v ja Elmeri
6v.
Monelle nimi voi olla vieras, mutta varmasti olet heidat nahnyt kylan raitilla tai
Kylarin tapahtumissa. Marika on auttanut eri tilaisuuksissa buffetin takana ja
jakanut Kosken Kaikua kanssani. Tero on
huolehtinut Kylarin ensiaputarvikkeista
ja on lupautunut pitamaan ensiapukurssia kylalaisille. Olen kuullut hanen suunnittelevan monenlaisia juttuja, mm omaa
viiria kylalle. Hanesta kylla olisi hyva
johtokunnan jasen tai tarinoiden kirjoittaja lehteemme.

Sen jalkeen on yhdessa vietetty paljon
vapaa-aikaa. Metsassa kavely, lampaiden
silitys, onkiminen, uiminen, trampoliinilla pomppiminen ja muutama ilta on istuttu jomman kumman perheen terassilla. Pitaako se sen ihmeellisempaa ollakaan? Toisinaan on lahdetty oikein ihmisten pariinkin; huvipuistot, risteilylaivat ja kylpylat on valloitettu talla laumal- Veera , Jenniina ja Elmeri
la.

Korona ajan maalis-elokuun he viettivat
mokilla, molemmat vanhemmat tekivat
etatoita. Minakin hyodynsin lapsia opiskelussani; jarjestin heille opastetun metsaretken ja opetin tekemaan moctaileja
vappuna. Uudesta vuodesta on myos
tullut meille perinne, se vietetaan yhdessa. Joululomalla kyselin lapsilta, mika on
Mokin he ostivat vuonna 2004 Koskenollut kivaa Kylarilla. Kaikki vastasivat
kartanontien varrelta. Terolle paikka oli
slimen teko Lauantaikerhossa ja Hallouusi, mutta Marika (os.Silventoinen) on
ween-juhlat seka ilotulitukset.
viettanyt aikaa mokkeillen ihan pienesta
asti Kosken asemalla. Hanen vanhemmil- Tyttoja yhdistaa sama harrastus, ratsaslaan on vielakin taalla mokki ja eno mok- tus, ja tulevaisuudessa he aikovat peruskeilee isoaidin mokilla. Sukulaiset Sak- taa ratsastustallin tuohon pellolle ja Elsasta kayvat taalla kesalla luonnon hiljai- meri saa hoitaa tyot, tytot keskittyvat
suudesta nauttimassa.
tallin lisaksi perustamalla kynsisalongin
ja elainkaupan.
Meni vuoteen 2015 maaliskuulle, kun
ensi kertaa tapasin heidat. Olin toki nah- Voisin verrata perheemme keskeista
Jenniina, Veera, Marika ja Elmeri
nyt jonkun miehen tyontavan lastenvau- ystavyytta YYA sopimukseen: sopimus
nuja, mutta en tiennyt mista tulee ja min- ystavyydesta, yhteistoiminnasta ja keskine menee. Marika vietti aitiyslomaa las- naisesta avunannosta.
ten kanssa mokilla ja uhmakas tyton
Ja lopuksi Elmerin toivomus: lisaelama
kiukuttelu kantautui tielle asti, kun siita
olisi kiva saada!
ohi kaveltiin. Kuunneltiin hetki ja iloinen
ilme nousi Jenniinan naamalle - tuolla
voisi olla leikkikaveri. Rohkaistiin itsemme ja huhuilimme heille, saammeko tulla
pihalle. Siita alkoi meidan ystavyytemme. Teksti ja kuvat: Sanna Leposaari

Jenniina ja Veera

Veera, Tero, Elmeri ja Jenniina
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KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon kattoremontti

E

dellisissa numeroissa kerroin mita
katolla ja vintilla oli siihen mennessa tehty ja miten tyot siella etenevat.
Jatan muut remonttiaiheet kasittelematta.
Keskitymme nyt katon korjauksen edistamiseen.
Kertauksena: Viime kerran jalkeen olemme saaneet Salon rakennusvalvonnasta

toimenpideluvan katon ja rakenteiden korjaamiseksi. Luvan saatuamme uskalsimme
edeta rakennesuunnittelijan ja vastaavan
tyonjohtajan valintaprosessiin. Tassa vaiheessa ensimmainen ja korjauksin taydennetty era rakennekuvia on toimitettu johtokunnan kasiteltaviksi.

aloitettu, mutta teimme omin voimin katon
suojaamisen.
Tilanne 7.11.2020 illalla oli:
” Loput pressut asennetaan, kunhan sää
ja tilanne niin sallii.”

Varsinaista urakkaa ei viela ole virallisesti

(2) Vain rusetti puuttuu!
Tämä tarkoitti sitä, että juuri joulun alla salin piippukin sai vihdoin
pressun suojakseen.
Sitten luonto alkoi testaamaan suojauksiamme.
Tätä kirjoittaessa, 12.1.2021 on laskujeni mukaan viides myrskymatala kimpussamme. Tässä olevat kuvat ovat 28.12.2020 tuulesta.

(1) Ja näin jatkettiin. Jiirikulmat ja loppu katosta saatiin katettua. Välillä oli jo kylmää ja märkää, mutta vielä kesti vasara kädessä ja miehet katolla. Kuvassa Eero Kallio ja Harri Koistinen.

(3) Eteläpäädyssä muutama kanisterin naru katkesi. Myös paksu
sininen katonyliköysi siirtyi varmaan toista metriä pois lappeen
reunasta. Myös koillis- ja kaakkokulmista pressu noussut katolle.
Purkkien tarkoituksena on, juurikin, toimia joustavina painoina
ja estää pressun repeäminen ja hajoaminen. Ihan näin kovalle
koetukselle ei silti olisi rakenteiden tarvinnut joutua, mutta kohtalaisen hyvin ja lähes vaurioitta olemme tähän mennessä selvinneet.

(4) Kun katto oli suojassa, siirryimme sisätiloihin. Ensin suojattiin
salin ja näyttämön lattia ja perustettiin työpisteet koneineen.
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(5) Vaikka kuorma saatiin pihalle saakka toimitettuna, oli siinä kantamista sisälle. Yksi perjantai-ilta meni rattoisasti pariin mieheen.
(6) Sitten ei kun saha soimaan!
Kylätalon joulupukin paja. Tontut
häärää….
Syntyikin sellainen sarjatyöpiste,
että luultavasti Henry Ford:kin olisi
ollut tyytyväinen.
Kuvissa Eero Kallio, Seppo Tallqvist,
Pekka Majander ja Urpo Lehtonen.

(6) Eteläpäädyn kulkusillat saatiin
valmiiksi loppiaisena 6.1.2021.

.

Seuraavat vaiheet vintillä ovat:
• yksi kulkusilta näyttämön päälle.
• sisäpuoliset laudoitukset
• lahonneiden ja vaurioituneiden rakenteiden korjauksia
• alustan osittainen paperointi eristeiden asentamista varten.

KAIKENLAISTA APUA
TARVITAAN!

taan kevaalla ja kesalla auttavia kasia siirtamaan tavaroita ja pitamaan tontti ja tyoymparisto turvallisessa kunnossa. Eika olisi
huono juttu sekaan, etta tyoporukka saisi
Olemme varsin pienella porukalla tehneet
valilla vaikka valmiiksi keitetyn kahvin.
kaiken sen, mita tahan mennessa on kerrottu. Yhdistyksemme varat ovat erittain niuRemonttitiimiin ilmoittautuminen ei edellykat. Siksi tarvitsemme apuanne yhteisen
ta jatkuvaa sitoutumista. Talla porukalla
kylatalomme kunnostamiseen niin, etta
olemme tehneet 2 - 5 tunnin rupeamia kersaamme sen mahdollisimman pian palvelerallaan. Yleensa iltaisin ja viikonloppuisin.
maan taas tulevia tapahtumiamme.
Toista ja kokoontumisista ilmoitamme ja
keskenamme
sovimme,
WhatsAppRemonttitiimi on se, joka tekee rakennus-,
ryhmassa tai tekstiviestein. Se on osoittaukorjaus- ja maalaustoita. Sen ohella tarvi5

tunut nopeaksi ja joustavaksi tavaksi jarjestaa asioita.
Remonttitiimista ja talkoista saa lisatietoja
saa johtokunnalta, tai Harri Koistiselta p.
0400 433523

Teksti Harri Koistinen
Kuvat Pekka Majander, Eero Kallio ja Harri
Koistinen,

Wanhat Perniön kuulutukset XV

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne
ovat aikoinaan yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet.

Talvea odotellessa kerataan veroja ja valTiedatko mika on tekstissa mainittu
mistaudutaan kunnallisvaaleihin. Joulu”valttia”? Vastaus loytyy viereiselta sivulta.
kuun 1936 vaaleista muodostuukin historiTeksti: Eero Kallio
alliset, kun seuraavat kunnallisvaalit ovat
vasta yhdeksan vuoden kuluttua 1945.

~~~ 2.11.1936 ~~~
Nuorten juhla Korttilan koululla ensi sunnunt . 8/11 kl 13,30. Tilaisuudessa nuorten ohjelman ohella rov . Erkkilan ja past. Vehasen
puhe. Valiajalla tarjoilua. Erikoisesti nuorta vakea pyydetaan saapumaan.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Raittiusjuhlan jarjestaa Alik.Nuorisoseura ensi sunnun.tk.8 pna Laitilan ja Kestrikin kouluissa, alkaen edell . koulussa kl 15 ja jalkim. kl
19. Ohjelmassa m.m.past. Vehasen puhe , lausuntaa, yksinlaulua, luentaa y.m. Paasy vapaa. Tervetuloa !
~~~ 2.11.1936 ~~~
Pernion kunnallisverojen v. 1936 III:nen eran kanto toimit. Pernion Saastopankissa ensi marrask. 16-21paivina kl 10-13 kunakin p:na
siten, etta Kosken sivukonttorissa kannetaan samoista kylista kuin kevaallakin ja paakonkonttorissa kirkolla jalella olevista kylista.
Talloin on suoritettava vahintain 1/3 osa, toisin sanoen jaannos verolipusta ja ellei sita suoriteta, tulee kyseenalainen veron loppuosa
heti uloshakuun lahetettavaksi lisaveroineen. Maksajia kehoit. ottamaan mukaansa edell . kannoissa saamansa verolippu.
Perniossa lokak. 31 pna 1936 Aarne Suomela
Kuulutus pantu ilmoitustaululle 31/10 1936. Todistaa: Hilja Karki.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Pernion kunnan keskuslautakunta ilmoittaa, etta jouluk. 4p:na 1936 toimeenpantavia kunnallisvaaleja varten on vaaliliittoja koskevat
sopimukset ja siihen kuuluvat asiakirjat jatettava keskuslautak. puhennjoht.G.Tammelinille viimeistaan marrask. 4 paivaan kl 12 mennessa. Pernio 28/10 1936.
Pernion kunnan Keskuslautakunnan puolesta:
Gust. Tammelin.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Taten ilmoitet.kuntalaisille, etta Pernion kunnan kunnanvaltuutettujen vaalia varten keskuslautakunnalle jatetyt ehdokaslistat ovat
nahtavana Kunnantoimistossa lokak. 28 p:sta alkaen 4 paivaan marrask. 1936.
Perniossa lokak. 28 p:na 1936. Hilja Karki, toim. saaneena.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Tili Pernion Maamiesseuran arpajaisista syysk.20 p:na 1936.
T u l o j a: Arpojen myynnista Smk 20000:-. Lahjoituksia 5154:20, Iltama y.m.tuloja 4109:25. Tuloja yhteensa Smk 29263:45. M e n o
a : Arpajais- ja iltamaluvat Smk 94:-. Voittojen ostoon 7569:75. Muut menot 3863: 75. Menoja yhteensa Smk 11.527:50. Arpajaisten
puhdas tulo 17735:95. Yhteensa Smk 29.263:45. Perniossa, lokakuun 30 p:na 1936. Pernion Maamiesseuran Arpajaistoimikunta:
J.K.Salmi.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Yksinkertaiseen ruuanlaittoon tottunut palvelija saa paikan Kivelassa.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Palvelijan paikka avoinna Lupajan Puustelissa heti tai myohemmin.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Julkisella vapaaehtoisella huutokaupalla myydaan torstaina t.k. 5.p:na kello 13 (1) Pernion kirkonkylassa Lauerin huvilassa V. Lindholmin jalkeenjaanyt omaisuus, josta mainittakoon huonekaluja m.m. topattu salin kalusto , kirvesmiehen tyokaluja,hoylapenkki,melkein
uusi Mika-separaattori, miehen kayntivaatteita y.m. Maksuehdoista lahemmin paikalla.
~~~ 25.10.1936 ~~~
Huutokaupalla myydaan tiistaina marrask. 3 p:na klo 11 alkaen Kemion Mattkkerin kylassa Kallio&Bergin luona kaikenlaista tavaraa, kuten 7 hv.oljymoottori ,kotitarvemylly,peravaunu,valttia, uudestaan tinattuja meijerikannuja, lapioita, kirveita talikoita, talousja huonekaluja y.m. Tunnetuille huutajille 2 kk maksuaika. 25 mk suuremmista huudoista.
Toimitusmies.
~~~ 2.11.1936 ~~~
Hauskat tanssiaiset toimii V- ja U.seura Kaiku Vihiniemen T.Y. talossa lauantaina marraskuun 7 p:na klo 20. Soittaa Toijan Trio. Liput 6
mk.
~~~ 2.11.1936 ~~~
H o p e a p e i l i - uusi naisten lehti. Tulee 12 num.vuodessa.Maksaa 1/1 v 40:- ja ½ v. 22:- Samoin ilmestyy uusi lehti R a d i o k u u n t
e l i j a , ilmestyy lauantaisin.Maksaa 1/1 40:- ja Suomen Kavalehden tilaajille 30:- Kuluva viimeinen vuosinelj. 10:- Tilatkaa koitteeksi
namat lehdet, tulette varmaan olemaan tyytyvaisia. Pernion Kirjakauppa.
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AJANKOHTAISTA
Liity jäseneksi!

K

osken aseman kylayhdistys on kaikkien nykyisten ja entisten koskelaisten oma yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kosken asemanseudun
kaikinpuolinen kehittaminen. Jasenyydellasi tuet yhdistyksen
toimintaa, kylan tapahtumia seka kylatalon viihtyisyyden parantamista. Kylayhdistyksen jasenmaksu on 15€ vuodessa ja voit
halutessasi liittya myos kannatusjaseneksi.

Tule mukaan toimintaan!

K

ylayhdistys on mita mainion paikka olla mukana harrastamassa juuri sinulle mieluisia asioita hyvassa porukassa.
Meilta loytyy tiimit, joissa pysyy kadessa vasara, kaulin ja
kudin, ja loytyy tiimeja, joissa ei tarvitse olla vahaakaan kiinnostunut mistaan naista! Voit tulla mukaan kartoittamaan kylan historiaa, tekemaan kylakalenteria tai toimittamaan tata kylan lehtea. Naapuriaputiimissa voi tuottaa hyvaa mielta auttamalla kylalaisia esimerkiksi kauppa-asioissa tai vaikkapa kissanhoidossa.
Liikunta– ja luontotiimissa pelataan pesista, tehdaan sieniretkia,
bongataan lintuja, jumpataan - ja liikunnasta sekin kay, kun kulttuuritiimi suunnistaa kohti kesateatteria!
Yhdistyksemme suuri voimavara on laaja aktiivisten toimijoiden
joukko. Tallakin hetkella johtokunnan lisaksi saannollisesti toiminnassa ovat mukana mm. nettisivujen yllapitaja, remonttitiimi
ja Lauantai-kerhon vetajat. Tarpeen mukaan meista loytyy leipojia, huoltomiehia, tapetoijia, luontoretken vetajia, ahkeria talkoolaisia, kylan bandi ja vaikka mita!
Toimintaan paaset mukaan tulemalla tapahtumiin tai olemalla
yhteydessa keneen tahansa johtokunnan jasenista. Voit myos
laittaa
sahkopostia
kylayhdistyksen
postiin
koskias.kylayhdistys@gmail.com.

Yhdistyksen johtokunta järjestäytyi

K

oski as. kylayhdistys ry:n yhdeksas
varsinainen toimintakausi pyorahti
kayntiin johtokunnan jarjestaytymiskokouksella. Puheenjohtaja olikin jo
tiedossa, kun syyskokous yksimielisesti
valitsi Jari Löfströmin jatkamaan tehtavassa. Muutoinkin johtokunnan vastuut pysyivat samoina kuin edellisella toimikaudella:
Varapuheenjohtaja Eero Kallio
Rahastonhoitaja Sanna Leposaari
Sihteeri Elina Kotilainen

Uutena toimenkuvaksi perustettiin Kylata- Talla toimintakaudella tiiimeja ovat
lon korjausvastaava, johon valittiin itseoi- (suluissa tíiminvetaja)
keutetusti Harri Koistinen.
• Historia ja kotiseutu (Eero Kallio)
• Juhlat ja tapahtumat (Sanna Leposaari)
Eero Kallio otti vastuulleen kylatalon huol• Lauantaikerhot (Saara Kemppainen)
totoimenpiteet. Tehtava on uusi, mutta
• Luonto- ja liikuntatiimi (avoinna)
Eerolle tuttua toimintaa jo vuosien ajalta.
• Naapuriapu (Sanna Leposaari)
Kosken Kaiun paatoimittajana jatkaa Elina • Remonttitiimi (Harri Koistinen)
Kotilainen.
• Sisustustiimi (Anu Heiskanen)
Teksti Elina Kotilainen
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Jos lumitilanne ja koronarajoitukset sallivat:

Talvirieha
Laskiaissunnuntaina

14.2. klo 11 – 14
Vihiniemen kylätalon pihamaalla
Saarenjärventie 13, Koski as.

Kahvia, mehua
ja pullaa
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Koski as. kyläyhdistys ry
№ 2/2021
Toukokuu 2021

Kosken Kaiku
T

ervehdys!

etta ahertavat siella tata kirjoittaessanikin )
ja on jo tahan mennessa tehnyt niin katon
Athos, Porthos, Aramis ja d'Artagnan
kuin valikatonkin tukirakenteet, valikaton
olivat Alexandre Dumas vanhemman
kulkusillat, rakennustelineet ja paljon, paltunnettuja romaanihahmoja muskettisotujon muuta.
reista. Nelikon iskulauseena oli "kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta". Siina missa Iskuryhmassa yhdistyy niin vuosikymmenedella mainittu toimelias nelikko oli kuiten- ten kokemus rakentamisesta, toimeliaisuus,
kin lopulta vain lahjakkaan kirjailijan mieli- ahkeruus, toverillisuus, hurtti huumorintaju
kuvituksen tuotetta kaikkine urotekoineen, seka aito tahto korjata kylatalomme niin
on meidan kylayhdistyksellamme esittaa etta myos tulevat sukupolvet kylallamme
astetta kovempi nelikko, joka onkin sitten paasevat siita nauttimaan. Kaukaisilta tunihan totista totta.
tuvatkin nyt ne ajat, kun johtokunnassa
harmittelimme, ettei yhdistyksen aktiiveista
Harri Koistinen, Seppo Tallqvist, Pekka Maoikein loytynyt kaytannon osaajaa. Nyt
jander ja Urpo Lehtonen ovat muodostaneet
meilta loytyy osaamiseltaan niin rautainen
sellaisen iskuryhman kylatalolle, etta koko
nelikko, ettei yhden reilun satavuotiaan
yhdistyksemme saa olla heille syvasti kiitol- talovanhuksen katkoista enaa loydy sellaislinen. Siina missa Dumaksen soturit lahinna
ta estetta mita nama miehet eivat selattaivain heiluttivat yhden kaden miekkaa niin
si.
meidan nelikkomme kasissa pysyvat kaikki
mahdolliset tyokalut aina vasarasta laseriin. Nelikkomme on siis tiivis iskuryhma, joka
Tama iskuryhma on ahertanut lukematto- maaratietoisesti tekee toita viikosta toiseen
mia tunteja kylatalolla (olen melko varma, meidan kylatalomme eteen. On siis vahin-

Liity jäseneksi!

K

osken aseman kylayhdistys on
kaikkien nykyisten ja entisten
koskelaisten oma yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kosken
asemanseudun kaikinpuolinen kehittaminen. Jasenyydellasi tuet yhdistyksen
toimintaa, kylan tapahtumia seka kylatalon viihtyisyyden parantamista. Kylayhdistyksen jasenmaksu on 15€ vuodessa
ja voit halutessasi liittya myos kannatusjaseneksi.

taankin kohtuullista, etta me muut tuemme
naita tyon sankareita parhaan kykymme
mukaan. Kylatalolla kuitenkin riittaa erilaista puuhaa ihan jokaiselle, vaikkei olisikaan
syntynyt vasara kadessa. Ja tuossa seurassa
ei tosiaan tarvitse tehda hommia ”hampaat
irvessa”, ja monenlaista oppiakin on varmasti tarjolla. Allekirjoittanut on ainakin
paattanyt, etta osa tulevasta kesalomasta
sujuu kylatalolla tata iskuryhmaa avustamassa.
Ripeasti etenevan remontin ja pikkuhiljaa
kukistuvan pandemian myota onkin mukava toivottaa kaikille kylalaisille hyvaa alkanutta kesaa! Pysytaan terveena ja nahdaan
kylalla ja kylatalolla!
Pj Jari Lofstrom

Kevätkokouksen antia

Kyläyhdistykselle avustuksia

ylayhdistyksen kevatkokous pidettiin 28.3.2021. Kokouksen asialistalla oli yhdistyksen toimintakertomus, tilinpaatos ja toiminnantarkastus
toimintakaudelta 2020. Toiminnantarkastajat totesivat yhtion hallinnon ja taloudenpidon olleen asianmukaista ja puolsivat vastuuvapautta johtokunnalle.

aimme tana kevaana kaksi hankerahoitusta kylatalon remontointiin
ja lisaksi Salon kaupungin yhdistyksille myontaman yleisavustuksen
(900€).

K
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S

Suomen Kotiseutuliitto myonsi 44 000€
kylatalon katon korjaukseen. Avustus
tulee kayttaa kolmen vuoden aikana.
Ykkosakseli ry myonsi 9 900€ kylatalon
ravintolasalin kunnostukseen. Tasta puolet on oltava talkootyota ja avustus tulee
kayttaa 30.6.2022 mennessa.

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Suhtei

K

uka muista vial niit vanhoi tolloi,
tarkota niit kuvaputkellissi telkkarei. Ne ol joksisi samalaissi vuoskymmeni. Mita nyy varei alkas tulema, jossa vaihes, ohjelmii ja koteloihi. Tietty jotta
myyntijuttuu ain, mut viiski vuot vanh ei
juur mitenka silminahre uurest erottanu.
Siihe aikka ei kaike tarvinnu ollakka viimeist huutto.

nii mahrottoma luonnolline ihmisil jol o No sit vaihtus vuostuhant ja tul taa puhelinsilma rinnasi eika vaik paallesi.
puumi. Jokasel ol alyvehke ja niil kuvatti,
enste kuvi ja sit elavikuvi. Suure jouko eiva
Kultane leikkaus tarkotta osapuille sim- ena viittine kaantta puhelintas vaa kuvasiva
most, jos kayta numeiroi mita tos telkuski, pystyasennos. Ku simmos kuva katto isolt
nii 10:6,18. Sen voi jokane kayr kattomas naytolt, nii ei siin juurka miel metta keittaInternetist, en ala sita tas enemma reerama. ny. Molemma sivu o pimjoi jaa vaa ohkane
Sita kayteta taitees ja rakentamises, tai kaista keskel, see sit o se, mita o kuvattu.
ainaki enne kaytetti. Se luo simmost harmo- Tietty simmone passa jos vaa kaytta yht ja
niaa, mita ei huomaa enne, ku ruppe oikke sama vehet, sita mika ain o jo valmiina kaYks muuki ominaisuus seuras vuoskymme- hunteerama.
res, puhelint.
ni, et siihe tottuski, toi nayto kuvasuhre. Se
ol 4:3, mika tarkotta leveyre suhret kor- Nyy maa unhotii iha valla mita muu miele Samate kaik netisivukki nykymaailmas o
keutte. Eli tollo ol pikkase levejemp mita ol paal ol. Ai nii, valitta mu pitiki.
simmossi, kaik tehra puhelinte ehroil. Sit
korkja. Enne siin ol kyl komja raamikki
sohtavaantaja ei viit nahra vaiva, et teksti
Taa ol sita aika, ku ohjelma ol eri vormaatis.
kehyksil, kuva ei iha reuna ast menny, mut
muokkantuis sen mukka koko naytto mimOl ain musti palkei, yla ja alapuol tai sit ol
see ol enemp rakenteelline juttu.
mosel laitteel sita tollata. No on nii jossa,
sivuil, jos ol uus vehe ja katto vanha vormut se o aika harvinaist. Pahahenke maiOlskos ollu jotta 80-luvu loppu tai niil mai, maati ohjelmii. Sama juttu ol elokuvis mik- nokse kyl rullava sivustoil ja juur joka puol.
et nyy tule valla hurja parannus. Iha uus ka ol laajakankasversioi, alhalt ja ylhaalt ol Ne vois mun mielest ol vaik siel nayto takakatselukokemus, ku kasvatetta leveyt. Aletti pimjoi kattos sit mil tahans vehkeel, koti puolel.
tohkama 16:9 kuvasuhteest. Sita kehutti, et olois.
se alkka lahenema kultast leikkaust joka o
Vihivaar

Vastaukset sivun 8 pulmiin
Kesäkukkamatematiikkaa: 11
Arvoitukset 1) Sakset tai vetoketju 2)
Elama 3) Teepussi 4) Aurinko 5) Vessa 6)
Kananmuna 7) Hiljaisuus 8) Jaa 9) Tulevaisuus 10) Aiti
Pähkinät:
A) Nuoremmalla oli 7 seivasta, ja vanhemmalla 5 seivasta B) Isa, koska sahkokatkoksen aikaan ei voi katsoa televisiota C)
E-kirjain D) Kaada neste lasista 2 lasiin 5
Kaupungit: Kolme tieta riittaa. 1-6, 4-3 ja
2-5. Teissa on risteys keskella.
Parkkipaikka: 87 (Katso kuvaa ylosalaisin)

KOSKEN KAIKU

ILMESTYMISAIKATAULU 2021

ILMOITUKSET JA MAINOKSET

Julkaisija: Koski as. kylayhdistys ry

No 1

Tammikuu 2021

Päätoimittaja: Elina Kotilainen

No 2

Toukokuu 2021

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

Tämän numeron toimituskunta:
Eero Kallio, Harri Koistinen, Elina Kotilainen, Jari Lofstrom , Pekka Majander

No 3

Elokuu 2021

No 4

Marraskuu 2021

Taitto: Elina Kotilainen

Aineistot ilmestymiskuukauden 1. paivaan
mennessa osoitteella
koskias.kylayhdistys@gmail.com
tai toimituskunnan kautta.

Paino: Hokkipaino Oy
Jakelu: Koski as. taloudet
(25560 postinumeroalue)
Painos: 220 kpl
Kahdeksas vuosikerta

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 2021 jasenmaksu on 15€.
Kosken Kaiun postitus ei-jasenille 15€/vuosi

KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon kattoremontti
Kertauksena
Kylayhdistys on saanut Salon rakennusvalvonnasta toimenpideluvan katon ja rakenteiden korjaamiseksi. Rakennesuunnittelija ja
vastaava tyonjohtaja on nimetty. Tyomaa on virallisesti avattu. Tyon valmistumiselle on aikaa noin kolme vuotta.
Tähän mennessä tehty
• Teimme omin voimin katon suojaamisen. Tahan mennessa pressut ovat ottaneet vastaan toistakymmenta myrakkaa.
• Etelapaadyn, kaikki, nayttamon valipohjan ja juhlasalin kulkusillat on tehty
• Kammarin ja keittion valipohja on siivottu, paperoitu ja osin villoitettu.
• Etelapaadyn rakennesuunnitelmat on tehty.
• Etelapaadyn ulkoseinat on osin villoitettu maarakorkeuteen ja laudoitettu sisapuolelta.
• Kattotuolien varmistukset on tehty.
• Talon etelapaadyn kannakoinnit on rakennettu uudelleen.
• Samalla oikaistiin ja uudelleen kannakoitiin ruokasalin katto. Ruokasalin katon valiaikainen tuenta on rakennettu ja jo purettu.
• Nayttamon katto on valiaikaisesti tuettu.
• Juhlasalin katto on valiaikaisesti tuettu.
• Suuri maara rakennuksen kuntoon liittyvaa tutkimista on jouduttu tekemaan.
• Useita kuormia rakennustarvikkeita on hankittu.

(3) Paja alkoi heti pyöriä. Kulkusiltojen jalkoja tehtiin useita kymmeniä,
ehkei nyt sataa kappaletta kuitenkaan..

(1) Katon suojaus viimeisteltiin vähän ennen joulua.

(2) Saliin ja näyttämölle tehtiin työpisteet. Olihan ne
ainakin katon alla.

(4) Tällaista niistä kokoamalla sitten syntyi. Kuvassa yksi talkoolaisista,
Urpo Lehtonen
3

(8) Kun villa oli puhallettu ja osa eristykset oli tehty, oli kattotuolien varmistusten vuoro. Tavoitteena on estää katon liukuminen
pois paikoiltaan kannakointeja korjatessa.

(5) Siltojen jo osittain valmistuttua päästiin melkein tukirakenteiden kimppuun...

(9) Ensin tuettiin kammarin ja keittiön päällä kulkeva kannakointi. Tässä pohditaan, että kuinka käsivoimin siirretään suht’ massiivinen tukki osaksi rakennetta. Pohtimassa Harri Koistinen (vas.) ja
Seppo Tallqvist (oik.).

(6) … mutta sitä ennen piti eristää ja villoittaa kammarin ja keittiön katto, jotta niiden lämmittämisessä olisi edes hieman järkeä.
Välipohja piti vielä kerran siivota ja paperoida.

(7) Tällaiselta paperointi vaihe näyttää. Tätä työtä on vielä rakennuksen muissa osissa runsaasti tarjolla.

(10) Tähän päädyttiin.
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(14) Siirtyessämme jiirin suuntaan on näyttämön katto tuettava.
Aika haperossa kunnossa. Halteksin alta paljastui alkuperäinen
helmipanelointi.

(11) Lopputulos näyttää tältä.

(15) Samoin juhlasalin katto piti tukea.

(12) Ruokasalin katto piti tukea, ennen kuin uskallettiin puuttua
katon kannakkeisiin.

(16) Ilman puutavaratäydennyksiä emme pystyisi tekemään juuri
mitään. Tässä Jari Löfström lainaperäkärryn kanssa lähdössä
Suonion sahalta..

Teksti: Harri Koistinen
Kuvat: paaosin Pekka Majander
Kuvissa mukana Eero Kallio, Seppo Tallqvist, Urpo Lehtonen, Jari
Lofstrom ja Harri Koistinen. Pekkaa ei nay, koska han on ollut
kameran takana.

(13) Täälläkin piti tehdä työaikainen tuenta. Huom. näissä kuvissa
näkyvät palkit siirrettiin pihalta portaikon kautta käsivoimin,
kantamalla, ullakolle. Kiitos rohkeille mukana olleille!
5

Uusi projekti alkamassa ravintolasalissa
- Tule mukaan!

K

uten lehtijutuista on kaynyt ilmi, niin kylayhdistykselle on
myonnetty avustus ruokasalin kunnostamista varten.
Haimme Ykkosakseli ry:lta 9 900€ hankerahoitusta, josta
puolet on omarahoitteista talkootyota ja puolet varsinaista rahallista avustusta.
Tarkoituksenamme on jatkaa samaa, mita on jo toteutettu keittiossa ja kammarissa, eli ehostaa ja kunnostaa tila lattiasta kattoon.
Ravintolasalin kaapit puretaan ja niiden takana oleva ikkuna kunnostetaan kayttoon. Seinille tulee puolipaneelit ja ylaosaan jokin
kaunis, vaaleasavyinen tapetti. Ovet maalataan ja sisakatto kunnostetaan. Lattiakin on tarkoitus ehostaa ja olemme harkinneet suopapesua vaihtoehtona maalaamiselle. Lisaksi sisasahkot teetetaan
uusiksi.
Tama tyo olisi jarkevaa saada tehtya 30.9.2021 mennessa. Tassa on
tarjolla monipuolisesti ”siistia sisatyota”, jota voi tehda pienissakin
osissa. Tulkaapa mukaan purkamaan, paikkaamaan, kittaamaan,
maalaamaan ja tapetoimaan, niin kohta on tarjolla hieno kokonaisuus yhteisille tilaisuuksille. Tama on oiva tilaisuus tulla myos
porukassa tutustumaan esimerkiksi ikkunan kunnostukseen tai
esimerkiksi suopapesuun. Varsinaisen remontointityon lisaksi voit
halutessasi tulla suunnittelemaan varimaailmaa, valitsemaan tapetteja, sopimaan sahkourakasta tai miettimaan toimivaa kalustusta.
Teksti Harri Koistinen ja Elina Kotilainen
(17) Rakennesuunnitelmia odotellessa Seppo, Urpo ja Pekka pistivät takapihan telinerungon pystyyn.
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Wanhat Perniön kuulutukset XVI

W

anhat Pernion kuulutukset jatkuvat. Olen toistanut asiat pilkun (,) tarkkuudella miten ne
ovat aikoinaan yloskirjattu, myos lyontivirheet ja lyhenteet.

Sydansaurussa olleen huutokaupan tiedotuksessa on varsin kattava lista 30-luvun
suuren tilan karjaa ja esineistoa.
Teksti: Eero Kallio

~~~ 9.11.1936 ~~~
Pernion kunn.valtuuston kokous pidet.kunnanhuoneessa Pernion Saastopankin talossa lauant.ensi marrask.14. p.kl 14, jolloin keskust.
ja paatet. seuraav.asioista: 1)Valit.jasen ja varajasen valtion Tulo-ja Pmaisuusverolautakuntaan. 2)Otetaan jatkokasittelyyn Huoltolautakunnan puh.johtajan ja jasenten valitseminen. 3)Hyvaksytaan kunnantalon tontinosto se urak.virkatalon maasta. 4)
Paatet.asutuslautak.jasenten palkkioista ensi 3-vuotiskautena. 5) Paat.kunnan ulosottomiehen seka ammattientarkastajan virkojen
avoimeksi julistamista. 6)Paat.lisamaararahan myontamisesta Tuulhatun kansak.lisa valaistukseen. 7)Paat. apurahojen myontamisesta Lea Jarvenpaalle Turun Kristill.kansanopistossa kaydaksensa. 8)Paat.apurahojen myontamisesta Aliisa Ronnbergille kaydaksensa
Tyovaen Akatemiassa. 9)Paat.kouluvaliok.ehdotuksesta koulukeittola-asiassa. 10) Paat.Kirkonkylan kansak.muutostoista valmiina
vastaanotettavaksi. 11)Mahdollisesti muita asioita. 12)Valit.terveyden hoidon kaitsijat ensi 3-vuotiskaudeksi. 13)Annet.kunnan selitys maaherran v valipaat.kulkutautisairaalan rakentamisjutussa. 14) Paatet.Kieronperan kansak.hakamaalla olevien koivujen myynnista. Ja ilmoit.etta valtuuston poytakirjan julkilukeminen tapahtuu kunn.toimistossa keskiv. marrask.18.p. kl 13. Perniossa, lokak.26
pna 1936.Kunn.valt.puolesta:Kalle Jokinen. Kuulutus pantu ilmoitustaululle 26/10—36. Todista: Hilja Karki.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Pernion maatalouskerholaisten syysjuhlaa vietetaan Seurojentalossa aunnunt.t.k.22p. Ohjelma: Kirkossa kaynti kl 10, kirkkokahvit
Seurojentalossa kl 12, jossa kl 13 alkaa suuri kerhojuhla.Tarkastaja Kaarlo R.G.Segelberg Kerholiitosta pitaa juhlapuheen. Kerholaiset
esittavat leikkeja, kertomuksia, runoja, laulua, soittoa ja naytelman: ”Mattosen aijan menninkaisia”. Samoin jaetaan palkinnot kerhotyosta ja urheilusta seka kerholaismerkit ja kunniakirjat. Me kerholaiset toivomme juhliimme runsasta osanottoa
Kerhoneuvoja.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Tottuneet turvepehkun nostajat saavat tyota Kosken turvepehkutehtalla.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Y Ylikulman Tarkastusyhdistys toimii iltaman Ylikulman Yhteistalossa sunnunt.29 pna marrask.alkaen tasmalleen kl 20. Ohjelmasta
mainittakoon: Esitelma, lausuntaa,naytelma,palkintojenjako yhdistyksen ja Ylikulman osuusmeijerin kilpailuista, lopuksi tanssia.Paasymaksu 7:-.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Ylikulman Yhteistalo O/Y ylimaar.yhtiokokous pidetaan Yhteistalossa tiist.t.k.17 pna klo 13.jossa paatetaan O.Y:lle tarvittavan lainan
hankkimisesta, seka muista mahdollisista esille tulevista asioista. Johtokunta.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Kaikki laskut, jotka koskevat Pernion yksityisyrittajain illanviettoa on esitettava johtaja K.Vuoriolle viimeistaan 11/11-36 ainakin loppusumma puhelimella.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Talven saapuessa muistakaa, etta meilta saa ostaa sopivaan hintaan villapaitoja, flanellipaitoja, trikoopaitoja ja housuja, sukkia, kintaita, sarkahousuja, puseroita, suojapukuja, flanellia, pusero- ja leninkikankaita, sukkalankoja, ikkunaverhoja, poytaliinoja ja seka paljon
muuta hyvaa ja kaunista tavaraa.
Pernion maanviljelijain kauppa.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Rehujauhoja, maissia, soijaa, vehnaleseita y.m. saapunut myytavaksi.
Pernion Lihakauppa.
~~~ 9.11.1936 ~~~
Huutokaupparahat Beda Ekbomin jalkeen pidetyssa huutokaupasta kootaan tiist..t.k.17 pna klo 15, Sofia Sainion kaupassa Torkkilassa.
A. Nivalinna.
~~~ 9.11.1936 ~~~
S u u r i M a a t a l o u s i r t a i m i s t o n h u u t o k a u p p a. Julkisella vap.eht.huutokaupalla, joka toimitetaan torstaina ja perjantaina
kuluvan marrask.26 ja 27 paivana Y l i – T u o m o l a n t i l a l l a P e r n i o n p i t a j a n S y d a n s a u r u n k y l a s s a alkaen kunakin paivana klo 10, myydaan vuokra-ajan paattymisen johdosta mainitun tilan koko irtaimisto, josta mainittakoon: 6 hevosta, ja 3 varsaa, joista yksi palkittu, 6 v.kk.tamma ja 3 kantakirjaan oikeutettua, 29 hyvalypsyista nuorta lehmaa, suurin osa 1-4 kertaa kantaneita,
6 kantavaa hiehoa ja 7 nuorempaa hiehoa ja vasikkaa seka 2½ v.sonni ”Kankareen”Panu” Karja Ay-rotua osa A. ja B. kantakirjassa ja
nuori karja kaikki siihen oikeutettuja. Tuotanto 3087-116, 6-3,8. Vapaa kaikista tarttuvista kotielaintaudeista. 3 Yo-rotuista kantavaa
emakkoa ja 1 ½ vuotias puhdasrotuinen karju seka porsaita, 16 lammasta, mehilaisyhdyskuntia y.m. Peltokalustoa kuten 3 puimakonetta, sahkomoottori, hoyrykone, olkilietsoin, lajittelijat, leikkuuniitto-harava ja kylvokoneet, auroja, akeita, jyria ym. vankkureita,
rehu- lanta- ja ajelurattaita, tuuppureita ja heinahakkeja seka rekia y.m. ja heinia. Meijeri- ja puuastioita, valjaita ja muuta kalustoa
seka sisairtaimistoa ja pitovaatteita, vallyja y.m. suuressa taloudessa loytyvaa irtaimistoa.
Ensimmaisena paivana myydaan nautakarja klo 12.30 ja toisena paivana hevoset ja siat seka muuta siipikarjaa klo 13. Huudot alle
100:- markan on heti maksettavat, suuremmista huudoista myonnetaan, luotettaviksi tunnetuille ostajille 2kk.maksuaika korotonta
tunnustetta vastaan. Karjaluettelo y.m. tietoja saadaan tilalta, seka allekirjoittaneelta ja henkilokohtaisesti etta puhelimitse Pernio n:o
87 ja 49. Perniossa, marrask.3 p. 1936. Aarne Suomela. Pyydetty.
~~~
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ARVOITUKSIA JA PULMATEHTÄVIÄ KESÄKEINUUN
Piilokuva

Kesäkukkamatematiikka

Ulla-undulaatti ja sen yhdeksan serkkua ovat kadonneet romanttisen
kesatohinan sekaan! Loydatko undulaatit alle 10 minuutissa?
(Kuva Elisa Borg. https://www.mysteeri.com/pulmapahkinat/)

Tiedätkö, mitä nämä ovat?
1) Avaudun kylla ja niin minun pitaakin,
mutta jos jakaudun kahtia, olen tarpeeton.
2) Jos tiedat vain sen alun, et tieda mitaan,
jos tiedat sen kokonaan, sita ei ole jaljella.
3) Sakki taynna makua, mutta koskaan ei tule syodyksi.
4) Kulkee samaa tieta joka paiva, mutta et koskaan nae sita
paluumatkalla.
5) Olen varattu, kun tulet, kun lahdet olen vapaa.
6) Minun on oltava rikki ennen kuin voit minua kayttaa.
7) Mika on niin herkka, etta jo sen sanominenkin rikkoo sen?
8) Vesi, joka kirjoitetaan kolmella kirjaimella.
9) Sita ei ole ollut koskaan, eika se ole nytkaan, ja vain idiootti
odottaa sita ikuisesti.

Pähkinät, pulmat, kenties kompatkin
A) Veljekset kantoivat heinaseipaita. Kunnes nuorempi sanoi: "Jos
sina otat minulta yhden seipaan, niin meilla on molemmilla yhta
monta seivasta." Siihen vanhempi vastasi: "Niinpa juuri, mutta jos
sina otat minulta yhden seipaan, niin sinulla on kaksi kertaa enemman kuin minulla." Montako seivasta heilla oli?
B) Taloon oli tullut sahkokatkos, ja sen aikana tapahtui murha. Poliisit tulivat haastattelemaan talon asukkaita. Siivooja siivosi, veli nukkui, isa katsoi telkkaria ja aiti joogasi. Kuka oli tehnyt murhan?
C) Mika Aatamilla on edessa, se on Eevalla takana, mika Eevalla on
takana, se puolestaan on Aatamilla edessa. Mutta hups, mika Eevalla
on edessa, sita Aatamilla ei ole missaan. Mista on kyse?
D)
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10) Tarvitset minua jo ennen kun olet olemassa ja toivon etta
jaat olemaan sen jalkeen kun mina lakkaan olemasta

Koski as. kyläyhdistys ry
№ 3/2021
Lokakuu 2021

Kosken Kaiku
T

ervehdys!

Pikkuhiljaa alkaa pitkan ja kuuman
kesan muisto alkaa haalistua iltojen
pimetessa ja oiden muuttuessa askel askeleelta pidemmiksi ja kylmemmiksi. Sateetkin ovat loytaneet taas tiensa Suomen niemelle niiden rummuttaessa liki viikoittain
kylatalomme pressuilla suojattua vanhaa
kattopeltia. Mutta antaa sataa vain, Koistisen Harrin johdolla viritetyt pressut kylla
kestavat kaiken minka taivaalla on meille
antaa. Viime vuoden syys- ja talvimyrskyt
murjoivat kylaamme ja kylataloamme oikein olan takaa, mutta pressut ottivat ne
tyynesti vastaan karsien lahinna pienia
kosmeettisia vaurioita. Pienella lisahuollolla
ne kestavat varmuudella myos tulevan talven tuulet, tuiverrukset seka sateet tulivat
ne sitten missa muodossa tahansa. Mutta
ehkapa vuosien 2022-2023 sateet ottaakin
sitten vastaan tuore ihka uusi peltikatto?

taan huolellisesti ja perinteita kunnioittaen
aina perustuksista alkaen katon harjalle
saakka. Suurin osa tasta jo tehdysta tyosta
on ”nakymattomissa” alapohjan alla tai kylatalon valikatossa ja ullakolla, mutta hyvin
nakyvaakin jalkea on tehty paitsi rakennusta kiertavissa mestarillisissa telineissa seka
etenkin ravintolaremontissa. Ahkeran talkoovaen ansiosta ei tata kirjoittaessani ravintolasalissa ei enaa nimittain kirpean
oranssit seinat kirvele silmia, vaan huone
on peruskorjattu, siistitty ja seinat ovat
saaneet kauniit talon historiaa kunnioittavat tapetit seka helmipaneelin. Iso kiitos
tasta kohentuneesta visuaalisesta ilmeesta
kuuluu taas totutusti Heiskasen Anulle,
jonka pettamaton tyylitaju on antanut salin
ulkoasun suunnittelulle raamit. Nyt taysin
remontoitujen huoneiden maara nousee siis
kolmeen, kun uudistunut ravintolasali liittyy aiemmin remontoitujen kammarin ja
Kesa 2021 sen sijaan olikin ennatys helteikeittion kanssa samaan ylvaaseen jouknen, mutta remppamiestemme johdolla ja
koon.
ennen kaikkea hiella kylataloa remontoitiin
enemman kuin ehka koskaan sen runsaan Putoavat lehdet, yltyvat tuulet seka viikoit100 vuotisen historian aikana. Remppa- taiset sateet eivat kuitenkaan ole ainoa
miesten hartiapankilla ja suunnattomalla merkki siita, etta kylakalenterin viimeinen
ammattitaidolla puhtaana kattoremonttina neljannes on jo kaytossa. Varma syksyn
alkanut tyo onkin kasvanut koko kylatalon merkki on myos yhdistyksemme syyskoperuskorjaukseksi, jossa aikanaan tehdyt kous. Tana vuonna se onkin astetta merkirakennusvirheet korjataan ja vuosien saa- tyksellisempi silla yhdistyksen saantojen
tossa kasaantuneet kriittiset vauriot korja- mukaan johtokuntalaisen on pidettava tau-

1

koa johtokunnasta, mikali on siina ehtinyt
puuhastelemaan 10 vuotta putkeen. Tallainen tilanne onkin paassytkin kaymaan allekirjoittaneella, Kotilaisen Elinalla seka Kyllosen Sarilla. Johtokuntamme kahvipoydassa aika ja vuodet ovat vilisseet siihen tahtiin, etta yhdistyksen saantojen mukainen
takalauta loytyi ennen kuin ymmarsimme
itse tauolle lahtea. Eli suomennettuna nyt
on kylatalon kammarissa tilaa ainakin kolmen tyhjan tuolin verran, kun ensi vuoden
johtokunnan kokouksia pidetaan. Jos siis
koskaan olet miettinyt, etta onko johtokunnan kokouksissa kahvin lisaksi tarjolla pullaa vai perati kakkua, tai etta ihan muuten
vaan olisi hauskaa syventaa tata yhdistysharrastusta omalta kohdalta niin nyt olisi
oiva hetki, silla uutta verta johtokuntaan
todella tarvitaan. Ota siis tasta haaste vastaan siis ensi vuodeksi, tai vaikka kymmeneksi vuodeksi kerrallaan!
Taman haasteen myota haluankin toivottaa
teille arvokkaat kylalaiset mukavaa syksyn
jatkoa! Pidetaan toisistamme huolta ja nahdaan kylalla!
Jari Lofstrom

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Partur
Se o kova paik, ku partur, jos on vuoskymmeni kayny, jouttu lopetta. Saa ole siin niiku tyhja paal. Palmikko kasva ja tarttis jotta
tehr kiharoil. No lopultas maa syokasi
yhrest parturliikke ovest sisal ja paasi penkil killuma. Partur kyssy tietty, et mite leikata. ? No simmotti saksil? Mist maa simmose tietasi. Vanh partur ties mite mun
haivene leikata eika koska noi kysyny, suora. Lopultas ankyti jotta ja homma laht lutviutuma.
No tas parturliikkes ol enemanki noit asiakaspaikoi ja tul toissi leikattavi. Mul varma
korvakki liikkus, ku koiti kuunnel mite simmone nuoremma puolene salli vasta. Taa
kloppi latos niiku jonku esitelma, mite leikata, paikka paiko ol milli tarkka tyat. Maa
oli iha haltioitunu, mite joku noi tarkka voi
tietta. Kayt viel osittai, jotta ammattislanki.
Tai ainaki nii maa luuli, ku en ymmartany
kaikki sanoi.

kerto mite kuulu tehr. Mul ol varma pal puolepaiva hujakoil vaha parantelemas, ku
enemma kokemust ol leikattavan, mita noil muist yht akki, et se peijakka partur.
nuoremmil herroil, mut en nakoja ollu mitOl vuos kaussi kayny samal parturil ain
ta niist leikkaamisist oppinu.
lauant aamusi, joksiki kerra kuus. Hoit silki
Vanha parturi ajoil puhutti vaa kaike mail- taval tota ulkonakoas. No haa kiskas juur
ma asjoi ja reeratti yht sun toist. Nyy maa hakemas virvokke suht koht seisovalttas ja
en juurka uskaltanu ena suutan ava, ette laht paserama koht parturi.
ena vial lissa nolais ittean. No onneks tul
Partur ol jo lopettelemas, ku haa varovast
miele yks toine parturjuttu ja sit tart taas
tul sisal ja pyys anteeks, et tule tammotti
olla tarkkan, ette ala yksinan hekottama.
yht akki, mut kaviskos viel, et karvilo vaha
No tammone tapaus sattu yhrel tutul sallil siistittais.
vuossi sit. Tunsi hyvi tan kaverin, oli jotta
Partur katto hant enste, mut sit sanos, et
kaut vaha sukkuuki. Kerro nyy, ku haa o jo
kyl simmone passa ja ei varma oikke pal
kuollu, mut lammol tataki tapaust muistele.
tart ottaakka,
En kayt oikja nime, mut sanotaa vaik Kake, ku taal juur
haa ol semmone vanha kansa mias. Tyos aamulki oli.
hoit santillisest koko ikas ja viikolopu meni
Vihivaar
sit viihteel. Ainaki toi tilipaiva jalkene viikoloppu. Kake ol kova poik jarmaama ja virvokkei kulus siin samal tolkuttomast.

No hetke paast tul toine ja seki osas kertto No ans ol, kerra ol taas perjanta alkanu
iha nuuka mita haa halu. Muu alko sit vast viikolopu vietto menny pikkutunneil ast,
havetta, mun oma vajavaine sepustus par- ainaki. Ol sit paikallises kapakas lauanta
turoinnist. Sit naa toise vial vaha koko aja
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KYLÄTALOLTA KUULTUA
Kylätalon remontit
Tahan mennessa tehty
• Teimme omin voimin katon suojaamisen. Tahan mennessa pressut ovat ottaneet vastaan toistakymmenta myrakkaa.
• Etelapaadyn, kaikki, nayttamon valipohjan ja juhlasalin kulkusillat on tehty
• Kammarin ja keittion valipohja on siivottu, paperoitu ja osin villoitettu.
• Etelapaadyn rakennesuunnitelmat on tehty.
• Etelapaadyn ulkoseinat on osin villoitettu maarakorkeuteen ja laudoitettu sisapuolelta.
• Kattotuolien varmistukset on tehty.
• Talon etelapaadyn kannakoinnit on rakennettu uudelleen.
• Samalla oikaistiin ja uudelleen kannakoitiin ruokasalin katto. Ruokasalin katon valiaikainen tuenta on rakennettu ja jo purettu.
• Nayttamon katto on valiaikaisesti tuettu.
• Juhlasalin katto on valiaikaisesti tuettu.
• Suuri maara rakennuksen kuntoon liittyvaa tutkimista on jouduttu tekemaan.
• Useita kuormia rakennustarvikkeita on hankittu.
• Kesan aikana rakennustelineiden tekoa jatkettiin niin, etta ne kattavat nyt kaikki seinat.
• Kantavien valiseinien alle on tehty n. 15 betonivalua, joiden avulla tuetaan kantavat valiseinat ja jiirien kantavat rakenteet
Teksti: Harri Koistinen, kuvat: Pekka Majander, Eero Kallio, Urpo Lehtonen, Harri Koistinen.

Telineet koko talon ympäri

Valutöitä
Kantavien valiseinien alle
on tehty n. 15 betonivalua.
Betoni valmistettiin paikanpaalla. Mylly saatiin
lainaksi Alaspaan tilalta.
Valutalkoisiin on osallistunut Seppo, Urpo, Pekka,
Jari, Eero ja Harri. Koska
talon alle tehtyihin muotteihin oli erinomaisen hankala kantaa amparilla betonia, kehiteltiin Sepon ideasta tallainen kelkkarata.
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Ruokasalin remontti
Loppukesasta, rakennepiirustuksia odotellessa, on tehty ruokasalin remonttia. siina onkin vaiheita riittanyt ja tyo on vielakin kesken.
Oranssisten levyjen alta paljastui mittava vesivaurio. Ennen kuin paastiin sisatoita tekemaan, niin tama piti, tietenkin, ensin korjata.
Vasta taman jalkeen paastiin levyttamaan sisaseinia. Janne Salminen auttoi levyjen kuljettamisessa.

Myos ruokasalin hella on poistettu ja jalkia paikattu. Taitavat timpurit Seppo ja Urpo oikaisivat painuneen lattian keittion oven edesta.
Seppo on osoittautunut laserin tarkaksi tarkkuussahaajaksi. Valilla tehdaan myos ”artesaani”-hommia.

Kaikkien timpuritoiden jalkeen ruokasalin seinien tapetointi on nyt myos paassyt alkamaan.
Anu Heiskanen ja Sari Kyllönen ovat tehneet
tarkkaa tyota. Kuvassa Anu pohdiskelee sopivaa
puolipaneelin varia. Tapetoinnin ja paneloinnin
jalkeen tehdaan sahkoistys, joka onkin ruokasaliremontin viimeinen isompi tyovaihe.
Sari ja Akseli Eskolin ovat myos kayneet maalaamassa valmiiksi raystas- ja kulmavuorilautoja. Maalauspiste on perustettu kylatalon nk.
Kesahuoneeseen.
Remonttejamme rahoittavat Suomen Kotiseutuliitto kattoremontin osalta ja Ykkosakselin LIVE5-hanke ruokasalin remontin osalta.
Lisatietoja Harri Koistiselta.
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