
 

PÄÄKIRJOITUS 

Arvoisat lukijat; tästä alkaa lehden viides vuosikerta; olkaa hyvät! 

Kuohijoki; ja itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100-vuotta. Mutta muinaislöytöjen, 

kansanperinteen tapojen ja perimätiedon perusteella täällä on eletty paljon -  paljon 

kauemmin. Siksi on tarpeen luoda lyhyt katsaus menneisyyteen. 

Maaliskuun 28 päivänä vietettiin kolmannen kerran valtakunnallista Hiisienpäivää. 

Jokainen tuntee sanonnan: "Painu hiiteen." Sillä on perinteisesti tarkoitettu 

kansanperineen mukaisia pyhiä luonnon paikkoja, muun muassa pyhiä lehtoja ja 

kalmistoja, jotka ovat osa kansankulttuuria. Niillä paikoilla on aikoinaan rukoiltu ja 

parannettu sairaita. Niitä on myös kunnioitettu erinäisillä antimilla ja varjeltu 

vahingoittamisilta. Tällaisia paikkoja löytyy eri puolilta Suomea, mutta myös tästä läheltä; 

Puutikkalasta. Aivan kyläkaupan vieressä on Ukonkivi, joka on suuri siirtolohkare. Näiden 

paikkojen käyttötarkoituksista liikkuu monia versioita; muun muassa se on muinainen 

saarna- ja tarinakivi. Toki tällaisia siirtolohkareita löytyy myös Kuohijoelta, 

Lahdenniementien varrelta ja joen alisuulta, mutta ovatko ne olleet vastaavassa 

tarkoituksessa, siitä toimituksella ei ole tietoa. Taivaannaula ry. on järjestönä nostanut 

tavoitteekseen suomalaisen perinnekulttuurin säilyttämisen ja pyhien luonnonpaikkojen 

suojelemisen.  

 

”Rekolan pihalla navetan päädyssä on Ukonkivi, jonka 
Museovirasto on luokitellut kivikautiseksi kultti- ja tarinapaikaksi. 
Suuren kiven keskellä olevassa halkeamassa 
on perimätiedon mukaan poltettu kuolleiden vaatteet ja 
ruumiinoljet. Toisen tarinan mukaan kiven päältä olisi julistettu 
jumalansanaa, minkä takia kiveä sanotaan myös 
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Ukonkirkoksi tai Ukonsaarnakiveksi. Ainakin kylän pojat 
pitivät 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Ukonkiven laelta 
pilkkasaarnoja, kuuluttaen papin tyyliin, keneltä saa ostaa 
parhaita räätiköitä ja parasta liinaa (nauriita ja pellavaa).” 
 
 
 

 
 

           Ukonkivi Puutikkalassa 
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KIRKKOVENE AALLOTAR 

 

 

 
 

 

Haluatko osallistua Aallotar-kirkkoveneen pelastussuunnitelmaan?  

Nyt Sinullakin on mahdollisuus tulla Aallotar kirkkoveneen osaomistajaksi – siis voit 

hankkia oman nimikkoairon ja näin olla mukana Aallottaren kunnostusprojektissa. 

Aallotar on rakennettu 1987 ja kaipaa kipeästi korjausta. Vene on vielä asiantuntevan 

veneentekijän pelastettavissa. 

Aallotar on ollut väliaikaisesti sijoitettuna Tervaniemen tilan rantaan ja nyt on suunnitteilla, 

että Aallottarelle rakennetaan myös uusi talas Satamaan Kuohijoelle. 

Uuden talaan sijainti antaa mahdollisuudet laajentaa Aallottaren käyttöä esim. tilaus-, 

ryhmä-, juhla- ym. soutuihin. 

Kunnostushankkeelle haetaan Leader-rahoitus Pirkan Helmeltä. Airon omistajan/ostajan 

maksama osuus käytetään täysimääräisesti hankkeen omarahoitusosuuteen.  

Mikäli olet kiinnostunut kirkkoveneperinteen säilymisestä Kuohijoella, ilmoittaudu Pirkko 

Syrjäselle. Airon voi omistaa yksityinen henkilö, perhekunta tai suku, mutta yhtä hyvin 

myös yhdistys, yritys tai mikä tahansa yhteisö. Voisin esimerkin vuoksi haastaa Leo 

Vuorisen ja Sirpa Kuisman miettimään sukuairon omistamista… 

Ystävällisin terveisin, Aallotar-aktiivien puolesta, Pirkko Syrjänen p. 040 7778544 
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Kuohijoki 

 

Mistä Kuohijoki on saanut nimensä? Nyt ei enää tarvitse arvailla. 

 

 

 

Kirjoitus Kuohijoen Sanomiin. 

 

Soittelin tästä muutama päivä sitten. 

Olen kirjoittanut jo kaikkiaan noin 600 julkaistua lehtiartikkelia vanhoista paikannimistä. 

Samalla kun kokoan paksuksi paisuvaa Paikannimien Maamme-kirjaa. 

Viimeksi liikuin Kuohijoella viime tiistaina ja valokuvasin paikkoja. 

Mutta toimittajalla on kyllä varmasti valokuvia Kuohijoesta tekstiin liitteeksi. 

Ilmari Kosonen GSM 0500 - 103 442 

Kuohijoen nimen lähteet 

Kuohijoki laskee Lammin puolella olevasta Kuohijärvestä Kukkiaan, Luopioisten vanhaa 

pitäjää. 

Kuohijärvi on myös kyläkunnan nimi järven itärannalla, Porraskoskentien varsilla. 

Kuohijoen virtareitti on lähes kilometrin pituinen, mutta laskua on vain10 cm.  

Jo v. 1433 asiakirjassa mainittiin nimi Kuåhiåki ja sitten v. 1539 Kohioki by. 

Mistä saivat nimensä Kuohijoki ja -järvi? 

On kyllä paksu Suomalainen paikannimikirja 2007 ja siellä selitys näistä Kuohi-nimistä: 

nimi on yhdistetty sanaan kuoha, kuohu ’kuohu, vaahto, kohina’. 

Ja mainitaan: Joessa onkin voimakas virta, joka synnyttää pinnalle pyörteitä ja kuohua. 

Tuosta selityksestä ei tarvitse paljon välittää, sillä selitys on taas kerran paha virhe. 

Kun metsäammattilaisena niin usein olen liikkunut seudulla, en ole nähnyt yhtään koskea 

kuohuineen joessa. 

Jokea ei ole koskaan perattu eikä järveä laskettu peltomaiden saamiseksi rannoilta. 
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Selitys nimelle Kuohi on muualla kuin joen kosken kuohuissa, kun koskea kuohuineen ei 

ole. Missä on selitys? Tutkitaanpa! 

Selitys löytyy Kuohijärven rantapenkoilta. Ja monista Kuohi-, Kuohu-nimistä muualla. 

Sana Kuohi- noissa nimissä tarkoittaa niitä hyvin monia vesilähteitä, joita on ympäri 

Kuohijärveä. Liesossa lähteitä on viisikin kappaletta, virraten Kuohiin. On lähde 

Matoniemessä. 

Avusjärveen virtaa kaksi lähdettä ja on vielä talo Lähteenmäki lähteestään kertoen. Niistä 

järvi on saanut nimen Avus (’avaus’). On kartanpiirtäjän kirjoitusvirhe. On samaa 

järvinimistöä kuin Lopen Avauslammit harjujen lähteiden ’vedenavaus’-lampina. 

Kuohijärven länsirannan rantapenkalla - 

Kaijakiven kohdalla yksi lähde virtaa suoraan järveen. Sukslahdenvuoren allakin on lähde. 

Itärannan Vitajärveen virtaa lähde, josta Kellinkallion on saanut ruotsinkielisen nimensä (r. 

käll ’lähde’). 

Kun kaikkia lähteitä ei ole merkitty peruskartoille ja kun mainiot metsäammattilaiset ovat 

osanneet taitavasta ojittaa niitä, ei kaikkia näy kartoilla. 

Kauhajärven ja Säynejärven rantapenkoiltakin pulppuavat omat lähteensä järviin. 

Näitä lähteitä on siis niin monta – yli 20 – ja vielä hyvin näkyviä varsinkin Liesossa, että jo 

muinaiset eränkävijät ovat nähneet niistä ylös kuohuvat vedet. Ja ovat antaneet niistä 

järvelle nimen Kuohi. 

Suomessa sana Kuohu- muuallakin tarkoittaa noiden paikannimien lähteitä. Jyväskylässä 

Kuohunjärven rannoilla on 13 lähdettä. Ei ole yhtään kosken kuohua. 

Rovaniemellä Kuohunkivaara ja nimirypäs Kuohunki ovat nekin saaneet nimensä 

vaaramaaston lähteistä, ei joen kuohuista, kuten tuossa paikannimikirjassa esitetään. 

Kangasalla Kuohenmaan kulmakunnan nimen perusteena on Kokovuoren rinteiden alla 

oleva vuolas, suoraan järveen virtaava lähde. 

Ja aikoinaan seudun tunnetuin lähde oli Kangasalan kirkolla Kuohunlähde, 

terveyslähteenäkin ollut turistikohde. Nyt niin monien ojien kuivattama lähde Kuohunharjun 

alla. 

Sana kuohu esiintyy Suomen peruskartoilla yhden ainoan Kuohukosken nimessä, Juvalla. 
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Lähes aina sana esiintyy lähteiden, mutta myös paannejääpaikkojen nimissä. Kun jossakin 

maastossa on pinnallisia vesivirtauksia talvisinkin, niistä kertyy tietyille paikoilla maastoon 

paannejäätä ja niitä sanotaan paikoin myös nimityksellä kuohu, kuoha. Peruskartoilla onkin 

59 Kuohusuota. Osa lähteiden, osa noiden paannepaikkojen perusteella. 

Kuohuvaarojakin on pohjoisessa 10 kpl lähteineen; mutta ei ole mitään kosken kuohuja 

niissäkään. 

Jos jokin koski on kuohuva, sen nimenä on yleensä Kohiseva(-), ei Kuohu.  

Kun Kuohijärven itärannalla on lampi Kankkanen, sen nimi on ruotsia, sanasta (käll)gang. 

Tarkoittaa sekin ’lähteen puroa’. Evon mainiot, aikoinaan ruotsinkieliset metsänhoitajat 

ovat kyllä jo ammoin ojittaneet paikan lähteet kuiviksi. Kankkajärvi on ’lähdepurojen järvi’. 

Suomen kielessä sana kuohinta, kuohitseminen tarkoittaa urosotusten tiettyjen tehonesteiden 

kuohulähteiden virtauksen katkaisemista. Lähdesanastoa sekin. 

Järvennimi Kukkia on muuten peräisin muuntuneena sanana sanasta kukkaro. Vanha kansa 

kun piti, että järven niin monet ja valtavat kivet ovat jättiläisten kukkarossaan kantamia ja 

maastoon heittämiä kiviä. 

Vanhat paikannimet ovat oikeassa. Ne kertovat tarkasti paikan alkuperäisestä luonnosta. 

Esimerkiksi Kuohi nimet-kertovat järven rantojen lukuisista vesilähteistä. 

Eivät kerrokaan kosken kuohuista, jotka ovat vain marmoripalatseissaan paikannimistä 

kirjoittavien professorien päässä ja heidän urbaaneissa legendoissaan paikannimistä, mutta 

niitä ei ole Kuohijoessa. 

Ilmari Kosonen 

metsänhoitaja, matkailuopas 

Toimitus kiittää ansiokkaasta tutkimuksesta. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

Uusi tulokaslaji 

Nyt se on todistettu oikein kuvan kera; villisika.  

Lehden luontoagentti Pekka Kolehmainen kertoi, että hän oli tammikuussa havainnut 
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villisian jäljet, jotka päättyivät joen rantaan. Maalle tulojälkiä ei kuitenkaan löytynyt. Jäi 

epäselväksi, miten sille on käynyt. Mentyään sittemmin pilkille 23.3.2017 yhdessä Risto 

Keinon kanssa, hän oli havainnut joen alasuulla reimarin kohdalla epämääräisen möykyn, 

joka osoittautui villisian ruhoksi. Ruho hinattiin veneellä Posensatamaan, missä 

Kolehmainen oli tehnyt ilmoituksen riistapäällikölle, joka puolestaan teki ilmoituksen 

viromaisille. 24.3.2017 paikalle tuli kaksi Eviran tutkijaa ja läänin eläinlääkäri Tampereelta. 

Tutkijoiden toimesta ruho vietiin Helsinkiin. Saadun tutkimustuloksen mukaan ruhossa  ei 

ollut merkkejä eläintaudeista. Ruhon painoksi ilmoitettiin 108 kiloa. 

 

 

Villisika lähdössä Helsinkiin Eviran tutkimuksiin. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Kuohijoen osakaskunnan sääntömääräinen kokous 22.4.2017 Veparilla 

 

Kuvassa hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Pakarainen ja sihteeri Jouni Räisänen. 

 

Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkaat: Seppo Jokinen, Reijo Anttonen, Aapo 

Kervinen, Pekka Kolehmainen, Juha Sormunen ja Kai Nummelin. Harvalukuiseksi on joukko 

käynyt, mutta eipä ole tunkua ollut järvelläkään. Taitaa kalamies olla katoava luonnonvara! 

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnan 

puheenjohtajalle ja jäsenille, sekä päätettiin mm. seuraavaa: 
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Hoitokuntaan valittiin: Seppo Pakarainen,  Reijo Anttonen ja Sakari Tervaniemi. 

Pakarainen puheenjohtajaksi ja Räisänen sihteeriksi. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

Toimituksen tietokone on vaihdettu uuteen ja siinä yhteydessä on jonkun tilaajan nimi saattanut jäädä 

pois postituslistalta. Lehti löytyy kuitenkin googlaamalla:  Kuohijoen Sanomat. Jos joku tietää jonkun, joka 

ei ole saanut lehteä, niin hänelle voisi kertoa tästä. 


