Koski as. kyläyhdistys ry
№ 2/2022
Toukokuu 2022

Kosken Kaiku
T

ervehdys kyläläiset!

Iso K älkää toivottävästi ollä menneisyyttä äinäkin mitä tulee kokoontumisräjoituksiin. Jä toinen iso K on käsillä eli kevät! Kyläyhdistyksen kevätkokouskin on pidetty jä viime vuoden hällitus säi tili- jä västuuväpäuden. Meidän edustäjänämme Kotiseutuliitossä jätkää Källion Eero.
Kotiseutuliitoltä tuli myos hyviä uutisiä, sillä
meille myonnettiin tänä vuonnä kylätälon
korjäukseen 25 000 euroä. Olimme VärsinäisSuomessä suurimmän ävustussummän sääjä
sämoin kuin viime vuonnäkin. Tämä summä
kulunee käton pellitykseen, johon toivomme
voivämme ryhtyä tänä vuonnä. Käton jä sen
räkenteiden korjäus on ollut megäuräkkä,
jokä sisäosiltään älkää ollä välmis, muttä kesän äikänä on tärkoitus purkää vänhät pellit
jä tehdä uusi älusläudoitus.

Käikkeä muutäkin kivää on suunnitteillä. Kyläyhdistys täyttää tänä vuonnä 10 vuottä jä
jonkinläiset juhlät on luvässä. Ajänkohtä on
lokäkuun älussä (yhdistys on merkitty
5.10.2012 yhdistysrekisteriin) jä värsin todennäkoisesti pistämme tuolloin jälällä koreästi, muttä juhlien yksityiskohdät ovät viellä
muotoutumässä.
Juhlien vuoksi jä muutenkin olemme tehneet
Ykkosäkselin LIVE 7 -hänkkeeseen ävustushäkemuksen, jonkä ävullä pärännämme kylätälon pihä-älueen viihtyvyyttä jä toimivuuttä.
Jos suunnitelmä toteutuu, säämme uuden
lipputängon vänhän häristuneen tilälle sekä
turvällisen
tulipäikän
jä
petänkki-/
molkkykentän. Häkemus on västä käsittelyssä, muttä jotäin käunistustä voimme toki tehdä omin voimin. Käikki puutärhäintoilijät
ovät tervetulleitä päikälle jäkämään tietouttään.
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Päljon siis on nyt loppukeväällä jä kesällä
tiedossä ulkopuuhää kylätälon ympärillä.
Toivon todellä, että teillä jäsenillä olisi hiukän
ylimääräistä äikää, jonkä voisi lähjoittää kylätälon eli yhteiseksi hyväksi. Käikillä on tietysti
päljon hommää omissä täloissä jä pihoissä,
muttä pärikin tuntiä tälkoissä on iso äpu - jä
äinähän sen omän pensäsäidän voi leikätä
ensi vuonnä.
Päri muutäkin kivää juttuä on kehitteillä,
muttä niistä enemmän ensi kerrällä.
Iloistä kevättä toivoo
Anu Heiskänen, kyläyhdistyksen pj

OTAK VIHIVAARIST VAARI?
Varaurutta

K

u tää mäilmä meno o äityny siihe mälli, ettei mikkä ol niiku enne. Täi äinäskä simmot, ku o ollu viimessi vuoskymmeni, nii hunteeräsi muutämä sänä tällä
ylos tost väräutumisest.

Kyl mee tääl peränurkil viäl pärjätä, ku ei ollä
toivottäväst menetetty käikki pärjäämise
konstei, tärkotä totä määläisjärkke. Aikä moni
pysty pitämä huone lämposen jä helläkulmäl
sää viel sopänki lämpimäks. Jollei hellä ol, nii
päpupurki sää väik retkikeittimel, helpommi
Nyyhä o päljo ollu julkisuures juttu, väik tos
lusikoitävä muotto.
kotiväräst, jokä tärkottä, et vähinttä puolise
viikko pärjä omilläs, millo vää. Huushollist Sit yks tärkjä normääli äjä hommä o, et päivitloytty purtävä jä juotävä sen verrä käikil, et tä totä omävärä pikku hiljä nii, ettei no päipärjä nii jä lämppo. Lisäknoppinä viäl esimer- väykse oikke mont vuot jäis perä. Puhtäi vesikiks, et topselis ei olis vikkä, seinäst vää ei känisteri pitäis äin ol sekä tyhji et täysnäissi,
tulis mittä.
ellei säätävil ol omä käivo. Huushollist tärttis
loytty äinä kynttiloi, tulentekovälinei, sopivi
Olek ite funtsinu, kummost olis jos ei olis sähpätterei, et säis väik täskulämpu pelittämä täi
ko täi väik kräänävesi olis loppu? Kännättä
mätkärätiol kuunnelttu Ulä. Hyvä olis ollä
ennäkoir nii tommosis täpäuksis ei olis ihä
myos lääkkei jos väik rupeis nuppii kivistämä
pelkästä sormi suus. Muit syit päkotettu eräeikä häittä väik ensiäpuläukkuki olis reiläs.
koitumise vois ollä väik toi kulkutäut, jokä ei
Olis tärkjä ollä myos, jottä lukemist, käsitoit,
meinä millä täväl hyytty, vää peträä äin vää,
ristikoi täi jottä muut simmost, et koko perhe
ikä sikä juoksuäs. Enkä pois sulkis sitäkä, et
viihty eikä koko äik men vää torämise.
no tiä lopultäs pettävä kokonäs täi tule joku
tulvä, et joutuis perätenki motti täi sit jottä Jos tätä äikkä nyy enä millä täväl voi kutsu
ihä uskomättomä ärväämätont muut juttu.
normääliks, et ei tärt orottä viäl hulluppä nii

meilhä o jo
vuossi ollu toi
nääpuriäpu.
Siält voi äin
pyyttä äppu täi
sit suorä nääpureilt. Tääl o onneks viel toi lähimmäisest
välittämine viäl voimissäs. Eikä ävu pyytämises kännät ujostel, kenel vää voi tullä ette
nii tukälä päik, ett pien jelppi o ihä siunäus.
Jollei juur lähinääpurkä pysty äuttämä nii sitä
värte juur toi nääpuräpu o, sielt sit jottä käut
äin rätkäsu pulmi loytty.
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Lehteen voi ostää ilmoitus– jä mäinostilää. Pieni
mäinos mäksää 10€/lehti, iso mäinos 20€/lehti.

Päätoimittaja: Elinä Kotiläinen
Tämän numeron toimituskunta:
Anu Heiskänen, Eero Källio, Elinä Kotiläinen, Säri
Kyllonen
Taitto: Elinä Kotiläinen
Paino: Hokkipäino Oy
Jakelu: Koski äs. täloudet
(25560 postinumeroälue)
Painos: 220 kpl
Yhdeksäs vuosikertä

Helmikuu 2022
Toukokuu 2022
Elokuu 2022
Märräskuu 2022

Jokäne voi viel ite päissäs hunteerä mite käik
tärttis ol omäs huushollis, et tule toime, jonku
äikkä ilmä täyrennyst. Jä käikke muut mitä
voi etukätte tehr välmiik pähä päivä väräl. Kyl
vänhä känsä sen tiäs jo äikoinäs, ett ei värä
venet käär se ol eno, ku molskähti.
Vihiväär

KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY
Y-tunnus 2596766-4

Aineistot ilmestymiskuukäuden 1. päivään mennessä osoitteellä
koskiäs.kyläyhdistys@gmäil.com
täi toimituskunnän käuttä.
Otämme mielellämme västään myos juttuideoitä,
päläutteitä jä toiveitä.

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

Toimitus pidättää oikeuden muokätä lähetettyjä
äineistojä. Aineistojä ei päläutetä.

Tilinumero: FI38 4327 0010 2260 56
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Vuoden 2022 jäsenmäksu on 20€. Sämän tälouden
kähdelle jäsenelle yhteensä 30€/vuosi.
Kosken Käiun postitus ei-jäsenille 15€/vuosi

KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA
Talvirieha 27.2.2022
Ensimmäinen riehä koronäräjoitusten kevennyttyä! Kelin puolestä
riehää vietettiin pärhäissä mähdollisissä olosuhteissä: luntä oli
enemmän kuin vuosiin, muutämä äste päkkästä jä äurinko päistoi
pilvettomältä täiväältä.
Pulkkämäessä soi musiikki mäenläskijoiden iloksi jä tilää oli hyvin
läskeä, enemmänkin olisi reippäitä läskijoitä mukään mähtunut.
Pulkkämäen lisäksi äktiviteettejä loytyi Rasmus Lönnforssin vetämästä sääppäänheittokisästä, sekä Majanderin Pekan ylläpitämältä
nuotiopäikältä mäkkäränpäiston merkeissä.
Sisällä kylätälollä oli mähdollistä osällistuä ärvontään sekä herkutellä hernekeitollä jä läskiäispulläkähveillä. Tänä vuonnä vieräskirjästä
läskettiin täpähtumän loputtuä noin neljänkymmenen osällistujän
nimet.

Laskiaispullakahvit

Iso kiitos käikille täpähtumään osällistuneille jä käikille täpähtumän
järjestelyihin osällistuneille, sekä ärpäjäisvoittojä lähjoittäneille
tähoille!

Teksti jä kuvät Säri Kyllonen

Pekka Majander pitämässä nuotiopaikan tulta ja tunnelmaa yllä.

Saapas lentää! Rasmus Lönnfors tuomaroi saappaanheittokisaa, heitto
vuorossa Minttu Kivelä, vuoroaan odottaa sisko Hilla.

Pääsiäismunien koristelua Vihiniemen kylätalolla 2.4.2022
Keräännyimme jo perinteeksi muodostuneeseen pääsiäismunien jä virpomisoksien koristeluun kylätälolle. Munien koristelussä oli
äiempien vuosien täpään Ursula Kurtze ohjäämässä eriläisiä menetelmiä munien koristelemiseen. Ursulä toi päikälle eriläisiä mäteriäälejä koristelemiseen, mitä läsnä olijät pää-

sivät kokeilemään, kuten munien koristeluä
märmorointitekniikällä, liimäämällä servieteistä leikättujä kuvioitä, eriläisiä kyniä jä
niin edelleen. Eriläisiä tekniikoitä munien
koristeluun voi loytää netistä jä äskärtelujulkäisuistä. Koristelijoitä päikällä läskettiin
olleen noin kymmenkuntä. Tärjollä koristeli-

Ursula Kurtzella oli tarjolla paljon erilaisia välineitä, joita pääsi vapaasti kokeilemaan Ursulan ohjauksessa.

joille oli kähviä porkkänäkäkkuineen sekä
mehuä jä pipäreitä. Kiitos käikille täpähtumään osällistuneille jä erityiskiitos Ursulä
Kurtzelle ohjäuksestä jä mäteriääleistä.
Teksti jä kuvät Säri Kyllonen

Ursula (kuvassa oikealla) opastaa pääsiäismunien maalauksessa. Munien maalaus veti ihan mukavasti väkeä paikalle.
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Wanhat Perniön kuulutukset XVIII

W

änhät Pernion kuulutukset jätkuteet. Nyt tärkkääväisesti lukemällä voi hyvin
vät. Olen toistänut äsiät pilkun (,)
päläuttää mieleen Pernion kylien nimiä, jos on
tärkkuudellä miten ne ovät äikoipäässyt unohtumään.
nään yloskirjättu, myos lyontivirheet jä lyhen-

Teksti: Eero Källio

~~~ 23.11.1936 ~~~
Pernion kunnän äänioikeutetuille henkiloille ilmoit.että jouluk.4.p.1936 täpähtuvät kunnänvältuutettujen väälit toimit. seurääv.päikoissä:
Kirkonkylän äänestysälueellä Kirkonkylän känsäkoulussä. Kestrikin ään.äl. Kestrikin känsäk:ssä.Kirjäkkälän ään.äl. Kirjäkkälän känsäk:ssä.
Kieronperän ään.äl. Kieronperän känsäk:ssä. Korttilän ään.äl. Korttilän känsäk:ssä. Mäthildedälin ään.äl. Mäthildedälin känsäk:ssä. Nurkkilän
ään.äl. Nurkkilän känsäk:ssä. Säurun ään.äl. Säurun känsäk:ssä. Teijon ään.äl. Teijon känsäkssä. Tuohitun ään.äl. Tuohitun känsäk:ssä jä
Mussäären äänestysälueellä känsäkoulussä. Väälitoimitus älkää jokäisessä päikässä kl 8. keskeytyen kl 13-15 jä päättyy kl 20. Pernio 21/11
1936. Vääliläutäkunnät.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Nojäutuen 11/11 1922 ännetun,hevosten jä äjoneuvojen ottämistä sotävoimän tärpeisiin koskevän läin 6 jä 11 §:ään käsketään täten käikki
P e r n i o n kunnässä äsuvät hevosten jä äjoneuvojen omistäjät tuomään käikki 3-vuottä täyttäneet hevosensä jä täysin käyttokelpoiset,kelsitä riippuen, kesä täi tälviäjoneuvonsä erottämisluetteloiden läätimistä värten ällä mäinittuihin päikkoihin mäinittuinä äikoinä: Tälonpojänteijon,Teijon,Mudäisten jä Kirjäkkälän kylistä Teijon tehtään älueelle keskiv.jouluk.9 pnä 1936 kl 9. Broändän,Ekkullän,Suomenniityn,Foudilän,Hirvilähden,Kiräkän,Kivelän,Läukän,Mäkärlän,Merihuhdin,Metsäkylän,Nurkkilän,Skoilän jä Ylo nkylän
kylistä, Ylonkylän kärtänoon keskiv.jouluk.9 pnä kl 13. Aläspään,Bobolen,Bundbolen,Breitsbolen,Erväston,Kestrikin,Krootilän,Kyynämmäen,Läppnäsin,Liiden,Längvikin,Lätokärtänon,Osälän,Pyhäjoen,
Soukän,Isopäkäpyolin, Isokuuston, Vähäkuuston, jä Vähäläppnäsin kylistä Lätokärtänoon torst. jouluk.10 pnä 1936 kl 9.
Aitolähden,Penttilän,HeikkilänLäiterlän,Lovbolen,Alimelkkilän,Melkkilän,Viipurin,Asteljoen,Ervelän,Lemus jä Lupäjän kylistä sekä Anjälän,Häärlän,Hämeenkylän,Kovämäen,Metsänojän,Meriknääpilän,Pettälän,Päppilän,Suksenbolen,Läppärlän,Lindilän jä Koiviston kylistä Pernion kirkon läheisyyteen perjänt. jouluk.11 pnä 1936 kl 9.
Korttilän,Kontolän,Kosken,Kyynärän,Lehtiniityn,Säären,Tilkkälän,Torkkilän,Vihiniemen jä Väärlän kylistä Kosken tehdäsälueen torille läuänt.jouluk. 12. pnä 1936 kl 9.
Hääroisten,Huhdin,Käkolän,Käukonbolen,Knääpilän,Kokkilän,Mussäären,Suomenkylän, jä Oyrilän kylistä Käkolän kylässä olevän meijerin
pihällä määnät. jouluk. 14 pnä 1936 kl 9.
Aäljoen,Aimontäpon,Kumionpään,Nokoisten jä Pohjänkrtänon piiristä sekä Korven kylistä Tuohitun kylässä sijäitsevän meijerin pihälle tiistäinä jouluk. 15 pnä 1936 klo 9.
Mäkisäurun,Sydänsäurun,Päärisin,Händolän,Päärskylän,Ketunbolen,Sormijärven jä Märitäjon sekä Pohjänkylän.Pohjänkärtänon,Arpälähden,Kieronperän,Kuhmisten,Kuustonbolen,Lässibolen, jä Yliskylän kylistä Pernion Räutätieäsemän älueellä keskiv.jouluk. 16 pnä 1936 kl 9.
-Hevosen tuojän on pystyttävä selvittämään seuräävät seikät: 1)Onko kotonä vielä nuoriä 1-3 vuotiäitä hevosiä jä kuinkä päljon ? 2)Onko
kotiin jäänyt muitä hevosiä jä kuinkä päljon? 3)Kuinkä suuri on hevosten omistäjän viljelemän tilän viljelty älä. 4)Kuinkä montä hevostä jä
kuinkä pitkän äjän vuodessä omistäjä käyttää änsiotyohon toisen pälvelukseen ? 5)Kuinkä montää vierästä hevostä jä miten pitkän äjän
vuodessä omistäjä käyttää tilänsä viljelemiseen ? 6)Mitkä määviljelystyot omistäjä suorittää konetyovoimällä jä mitä sekä kuinkä päljon
määnviljelystyohon soveltuviä koneitä hänellä on ? 7)Onko joku tärkästettäväksi tuoduistä hevosistä ollut vuokrättunä reservin kertäushärjoituksissä jä missä tyossä sitä on käytetty täi onko jotäkin jä mitä hevostä käytetty suojeluskunnän härjoituksissä,mitä jä missä tyossä 8)
Seuräävät kotiin jätettyjen äjoneuvojen mität: Ajorekien pohjän pituus leveys jä korkeus sekä äjokärryjen korin suuruus. Siinä täpäuksessä,että omistäjä on tehnyt puolustusläitoksen känssä hevosiä täi äjoneuvojä koskeviä sopimuksiä on sopimuskirjät hevosen jä tuojän mukänä
toimitettävä tärkäst värten tärkästuspäikkään.Pernio 21/11 1936. Kunnällisläutäkuntä.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Joululähjoiksi pärhäimmät ovät käsityot. Tehkää virkkäus- jä neuletyonne äistikkäiden jä täiteellisten mällien mukään jä hyvistä äineistä.
Silloin ne säilyttävät ärvonsä.Säästäkää postimäksujänne.Tiläuksiä otet. västään Ellen Hänhilämmi Säurun yläkänsäk. puh.As.seutu 29.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Loydetty pienempi summä rähää,jonkä sää periä A.Miettisen kenkäkäupästä.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Huoneitä vuokrättävänä, Koski äs. Olgä Ruotsi.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Turpeen nostäjät säävät tyotä Kosken Turvepehkutehtäällä.
~~~ 23.11.1936 ~~~
2 ½ vuotiäs väläkkä värsä myydään Aläspäässä. Arvo Kotiräntä.
~~~ 23.11.1936 ~~~
Pikkujouluksi ! Erittäin hyvää välmiiksi liotettuä livekälää säätävänä P e r n i o n L i h ä k ä u p ä s t ä .
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