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PÄÄKIRJOITUS 

 

Toimitus palasi helmikuun alkupuolella kahden kuukauden lomalta Fuengirolstata. 

Vuodenvaihteen synkin aika sujui etelän lämmössä erinomaisesti. Elintarvikkeet ovat 

noin puolet halvempia kuin täällä, joten ei olleenkaan ihme, että sinne kokoontuu 

talven ajaksi huomattava määrä suomalaisia. Esimerkiksi uuden sadon appelsiinini 

maksoi 0,75 euroa kilo. Lähes ainainen auringon paiste ja meren läheisyys ovat niitä 

seikkoja, jotka tekevät ilmaston suotuisaksi ihmisille ja kasvustolle. Suomenkielisiä 

palveluja on aivan riittävästi tarjolla. Turvallisuuden suhteen siellä ei ole minkäänlaisia 

ongelmia. Jalankulkijat saavat aina turvallisesti ylittää kadun suojatiellä, sillä autoilijat 

pysähtyvät aina kun janakulkija on  lähestymässä suojatietä. Tosin 400 euron sakon 

uhalla. Yllätyksiäkin koettiin: Kun kolme  pariskuntaa Kuohijoelta kävi tutustumassa 

toimistoon. Kuvassa näkymä toimituksen ikkunasta. Taustalla siintää Afrikan rannikko.  

Mutta: KUOHIJOKI ENSIN 

 

 

 
 
Puolueista, rahasta ja  ilmoituksista riippumaton aikalaisen ilmainen uutislehti. 
Päätoimittaja: Arnold Kirveskoski, kylätoimittaja Yrjö Järventausta, lintutoimittaja 
Edvard Kuiri, kalatoimittaja E. Kiviriippa ja kulttuuritoimittaja Michael Jäärä. 
 Logo; Kylän nimikkolintu,  kuva Tapani Lindstedt.   
Toimituksen osoite: Posentie 2, 14980 Kuohijoki, e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi   
P. 0408228192 
Kuudes  vuosikerta  n:o  1 /  15.4. 2018 
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SAKSITTUA          

Taloussanomat 

Tässä tuhat köyhintä paikkakuntaa: 

"Köyhimmät paikat Suomessa.  

Henkilön käytettävissä oleva rahamäärä vuodessa verojen jälkeen. Luku kertoo tulojen 

mediaanin eli keskiluvun. Mukana vain ne paikkakunnat (kylät), joissa vähintään 30 yli 

18-vuotiasta asukasta. Tulotiedot vuodelta 2007..." 

Artikkelista ilmenee, että  Kuohijoki on sijalla 46 köyhimmästä päästä lukien. (Jos 

mittayksikkönä pidetään vain rahaa,  joka ei anna oikeaa kuvaa asiasta. Toim. 

huomautus). 

Onhan niitä rahalla mitattuja vieläkin köyhempiä kyliä kuten esim. Otaniemi Espoossa, 

joka on listattu sialle  23.  

Linkki: taloussanomat oma raha köyhimmät paikkakunnat iltasanomat 

 

 

Ilpo Ahola lähetti toimitukselle kaksi lehtileikettä vuosilta 1911 ja 1913 
 

 

Tampereen Sanomat 19.7.1911: 

  

Hämäläisistä kirkkoveneistä 
  

joka tarkoitti vanhain kirkkoveneiden tarkastelemista ja josta tässä lehdessä on tehty 

selvää, on herättänyt yleistä mielenkiintoa näihin vanhan kulttuurimme muistoihin. 

 

Eräs henkilö, joka itse on tehnyt lukuisia matkoja kirkkoveneillä ja jonka omaisia on 

edelleen noiden soutajien joukossa, on kuvannut meille erittäin Luopioisten venemallia. 

Siellä on kirkkovene yhäkin käytännössä. Se kirkkovene jonka toht. Heikel tapasi 

Luopioisten Kuohijoella, on "herneenpalon" muotoinen, siis yhtä suippenevainen 

molemmille puolille. Hanka-nimi ei ole Luopioisten Kuohijoella tunnettu, vaan hankoja 

kutsutaan "peukaloiksi". Oikea hämäläismallinen "palkovene" ei tunne kiinnetettyä 

peräsintä, jonka tähden sitä hoidetaan (perää pidetään) melan avulla. "Mela" on 

lyhytvartinen airo. 
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Hämäläismalliset tavallisen palkoveneen "peukalot" ovat peukalon muotoisia 

rautatappeja. Samanlaiset rautatapeista muodostetut "peukalot" on myöskin hämäläisten 

kirkkoveneissä. Tässä lehdessä mainittua Luopioisten Kuohijoen 9-peukaloista 

(hankaista) kirkkovenettä on soutamassa kaksi henkilöä kutakin airoa kohden. Koska  

 

airopareja on 9, niin näinmuodoin on siinä veneessä 18 airoa. Kun joka airolla soutaa 

kaksi henkilöä, niin on Kuohijoen kirkkoveneessä kaikkiaan 36 soutajaa. Tämän lisäksi 

mahtuu veneeseen 24 joutilasta henkilöä, joten siinä veneessä täyden lastin aikana on 60 

henkilöä. Tämän määrän vene uskollisesti suurina juhlapäivinä kuljettaa kirkolle (parin 

tunnin matka). Kovin tuulisella ilmalla täytyy siinä olla noin koko henkilöluvusta 

neljännes, 15 henkeä alle 15 vuoden, jotta veneen reunalaudat olisivat järviaaltoja 

korkeammalla. Vanhana ollen ei tämän veneen kestävyys ole nykyään enää kovin suuri, 

vaikkakin venettä joka vuosi korjataan ja tervataan. Maalia Luopiolaiset eivät 

kirkkoveneeseensä pane, sillä veneen ulkomuoto heidän mielestään tulisi maalattuna 

liian komeaksi.  

Samassa kylässä on ollut myöskin toinen kirkkovene, vaikkakin paljoa pienempi 

edellistä. Sitä on soudettu 6 airoparilla , siis 12 airolla. Kun tässäkin on ollut soutamassa 

kaksi henkilöä kutakin airoa kohden, on soutajien luku 24. Joutilasta väkeä on veneeseen 

mahtunut 20, yhteensä siis 44 henkilöä. Tuulisten ilmojen vuoksi on siinä ollut samat 

käytännössä toteutetut säännöt kuin edellisessäkin. Viiteen vuoteen se ei ole enää ollut 

käytännössä. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Turun Lehti 28.08.1913: 

 

Kaksitoista-haarainen rukiintähkä on löydetty maanviljelijä K. Mukkulaisen pellosta 

Luopioisten Kuohijoelta. Itse tähkä on noin 15 sm. mittainen ja sen tyvipuolesta 

haarautuvat tähkät noin 2 á 3 sm. mittaisina. 

 

Toimitus kiittää jälleen Aholaa ansiokkaasta toiminnasta lehden hyväksi. 

 

--- 
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LUKIJAN KUVAT 

   

 

Talvinen verkkokalastus ei nykyisin 

houkuttele kalamiehiä,  ei varsinkaan 

nuoria,  sillä se edellyttää verkkojen 

kokemista vähintään kaksi kertaa 

viikossa.  

Lisäksi paksu lumikerros ja jäiden 

epävarmuus kysyy tietoa, taitoa ja 

fyysistä kuntoa. Onneksi vielä silloin 

tällöin nähdään muutamia jäämiehiä. 

Oheinen jäämies on tavattu 24.3.2018 

Kuohijärven jäällä.   Saalistakin täyttää 

tulevan. 

Kuvan lähetti:  Jussi Hulkkonen 

 

 

Jälkiä hangella 

 

Supikoiria liikkuu asutusten ympärilläkin, 

vaikka lehtitietojen mukaan maassa on 

käynnissä tämän vieraslajin 

harvennustalkoot. 

EU on lisännyt supikoiran torjuttavien 

haitallisten vieraslajien luetteloon. 

Supikoira oli yksi listalle lisätyistä 12 

lajista, kertoo maa- ja 

metsätalousministeriö. 

Kuva:  S.U  Luoti 
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Metsäjänis syönnöksellä Niittyläntien 

varrella. 

 

 

Metsäjänis on 50–60 senttimetriä  pitkä, 

se painaa 2–5,5 kilogrammaa ja sen 

hännän pituus on noin 7 senttimetriä. 

Metsäjänis voi elää jopa 13-vuotiaaksi. 

Kesäisin metsäjäniksen selkäpuoli on 

harmaanruskea ja pohjavilla 

vaaleanharmaata. Vatsapuoli on valkea 

lukuun ottamatta kaulan etuosaa. 

Korvissa on valkoiset reunat ja mustat 

kärjet. Talvisin metsäjäniksen turkki on 

valkoinen, ainoastaan korvanpäät ovat 

mustat. Takajalkojen varpaat metsäjänis 

levittää ikään kuin lumikengiksi, jolloin 

se pystyy kulkemaan lumella siihen 

uppoamatta. Takajalkojen jäljet ovat 

pehmeässä lumessa 

päärynänmuotoiset.https://fi.wikipedia.org/w

iki/Mets%C3%A4j%C3%A4nis - cite_note-2
  

Metsäjänis kykenee juoksemaan jopa 60 

kilometrin tuntinopeudella ja ui hyvin.  

(Wikipedia). Kuva: Risto Keino

 

KYLÄLLÄ NÄHTYÄ JA KUULTUA 

24.2.2018 moottorikelkka vajosi  jään alle Kuohijoen yläsuulla. Henkilövahingoilta 

onneksi vältyttiin. 

23.3.2018 vastaisena yönä mäyrä jäi Sappeentiellä auton alle. Mäyrälle kävi huonosti. 

24.3.2018 Yksinäinen  laulujoutsen saapui kylälle. Kyseessä on lienee ollut tiedustelija. 

Pääsiäisenä niitä saapui jo useampia. 

Kuohijoen Kyläyhdistys Vepari  järjesti  4.10.2017 yhdessä  Pälkäneen kunnan edustajan 

kanssa yhteispalaverin kylän elävöittämiseksi. Tilaisuuteen osallistui kyläläisiä ja 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4j%C3%A4nis#cite_note-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mets%C3%A4j%C3%A4nis#cite_note-2
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kesäasukkaita yhteensä 19 henkilöä. Pälkäneen kuntaa edusti hallintojohtaja Tuomas 

Hirvonen. Mahdollista raporttia Pälkäneen kunnalta ei toistaiseksi ole saatu. 

 

Varma kevään merkki       

 

Talvi tulee aina, kevät tulee milloin tulee, mutta Abit ajelevat ajallaan: tänä vuonna 

15.2.2018. Kuva ilmentää hyvin nuorten riemua ja erään ajanjakson päättymistä. 

Ainakin yksi kuvassa esiintyvä on tavattu kesäisin Kuohijoella. 
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Talven pakkaset ja runsaat lumisateet alkoivat väistyä pääsiäisen tienoilla, vaikka 

yöpakkasia vielä koettiin. Yöpakkaset tarjosivat  kuutamoöitä ja aurinkoisia päiviä. 

Myöhäisillan kulkija saattoi kuulla pöllöjen huhuilua ja aamuvarhainen ulkoilija sai 

nähdä punertavan täysikuun laskevan taivaanrannan taa.  

       

 

 

Enkeli oli laskeutunut ja jättänyt jälkensä 

lumihankeen pitkäperjantaina. Onneksi 

joku valpas valokuvaaja oli ehättänyt 

ottaa kuvan ennen kuin tuuli olisi 

huuhtonut jäljen taivaan tuuliin. 
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Ja jäätyneet vesipisarat kimaltelivat pääsiäisaamuna auringon loisteessa timanttien 

lailla. Näin se omalta osaltaan on vahvistivat uskoa siitä, että kevät tulee tänäkin 

vuonna, kuten se on aina tullut, ennemmin tai myöhemmin.   

 

        

Oleko havainnut Lukon sillan kaiteessa? 

 

                 

Muutama vuosi sitten sillankaiteeseen ilmestyi kuvan osoittama lukko. Siinä on 

kaiverrus K T 

Kyseessä on rakastavaisten ns. lemmenlukko, jonka vastavihitty pari tavanmukaisesti 

kiinnittää sen sillan kaiteeseen rakkautensa osoitukseksi. Tapa on alkanut 80-luvun 

alkupuolella Unkarista ja nykyisin niitä voi tavata lähes jokaisessa Euroopan 

kaupungissa mm. Lontoossa ja Firenzessä ja jopa Japanissa. Sieltä on kerrottu, että eräs 

silta oli romahtanut lukkojen painosta. Toimituksen tiedossa ei ole keitä nuo 

nimikirjaimet tarkoittavat. Ovatko he kyläläisiä vai kenties täällä rakastuneita tahi täällä 

häitä viettäneitä.  Tiedossa ei ole onko tuo rakkaus kestänyt. Sitä ei voi päätellä lukon 

ruosteesta. Lukkoa ei ole voinut poistaa, sillä tavan mukaan avain heitetään aina 

laittamisen jälkeen jokeen. Jäljelle jää vain toivomus siitä, että ne nuoret, jotka näin 
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kauniilla tavalla jättivät merkin toisiinsa sitoutumisesta, olisivat löytäneet ikuisen 

rakkauden. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

        

Kalastuksesta 

 

Savustettuja lahnoja. 

 

Syksyllä jäiden tultua ja talvella etelästä paluun jälkeen, toimittajan on ollut tyytyminen 

kylän muutamien harvojen talvikalastajien antimiin. On tullut haukea, kuhaa ja lahnaa,  

jopa osin perattuina ja pihalle tuotuna. Siitä kiitos. Valmistaminen syötäväksi on 

sentään yhtä tapausta lukuun ottamatta jäänyt omatoimiseksi, kuten esim. kuvan 

savustetut lahnat. 

Lahna, joka on ollut hieman aliarvostettu kala, on kuitenkin ruotoisuudestaan 

huolimatta erinomainen savu- ja keittokala. Sitä paitsi se on meidän järvissämme hyvin 

runsaslukuinen ja keväisin helposti kalastettavissa rantavesistä.  

 

Ohessa toimittajan eräältä  mökin mummolta saama resepti savulahnapateesta. 
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 1-2 kg savustettua lahnaa 

mustaa pippuria 

oliiviöljyä 

Poista lihat kovamuoviseen sopivan kokoiseen astiaan. Sitten poista tarkkaan kaikki 

ruodot käsin tai pihdeillä. Kun näkyvät ruodot on poistettu, jatka hilloamalla ja  

 

        

kääntämällä lihoja haarukalla. Jatka vielä kunnes kaikki ruodot on poistettu. Lisää sitten 

asteittain parasta oliiviöljyä. Lisää vielä mustaa pippuria ja tarvittaessa suolaa.  

Jatka  hilloamista, kunnes tuote on levitteen kaltainen ja helposti levitettävä patee. 

Siirrä tuote lasi- tai muovirasiaan. Lisää päälle hieman tilliä. Anna makustua pari tuntia. 

Se on valmis. Nyt voit levittää sitä leivän päälle. Patee säilyy jääkaapissa tuoreena useita 

päiviä. 

 

Toimitus odottaa lukijoilta lisää paikallisia kalareseptejä. 

--- 

 

Kuohijoen osakaskunnan kokous pidettiin 14.4.2018 alkaen klo 10.00 Veparilla. 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Pakarainen ja sihteerinä Jouni Räisänen. 

Kokouksessa oli edustettuna kahdeksan osakaskunnan jäsentä. 

Kokouksessa käsiteltiin mm. sääntömääräiset asiat, joista mainittakoon: 

- kalastussäännöt ja lupamaksut hyväksyttiin entisen kaltaisena 

- kalastuksenvalvojiksi valittiin Reijo Anttonen ja Juha Sormunen 

- hoitokunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Reijo Anttonen ja  varamieheksi Arto Tyrni 

 - Raimo Maurola ja varamieheksi Martti Jokinen 

- päätettiin vuokrata/luovuttaa  Mustaskorvenlahdesta kirkkovenepaikka    

- päätettiin pitää kokouspöytäkirja nähtävänä Kylä-Mukkulan kulttuurikeskuksessa 

20.4.2018-20.5.2018 välisenä aikana.  

 

 

AHTI  VEDENHALTIJA 

Ahti - Vellamon neiti.  

Kalatutta Kauko itki, 

                        , 

Kolmas on osan kovutta, 

Ahti aitam pienovutta. 

 Ahilla on aitta suuri, 

Jost' on antoa laulamista, 

Vejeñ veijoteltamista. 

                     : 
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 et tuntenunt piteä. 

 Ahin lasta ainokaista, 

Vellamoñ vetistä neittä. 

 

        

Ahti vedenalainen haltija,  josta on aiemminkin kerrottu tämän lehden sivuilla, on  tuttu 

kaikille kalamiehille. Se esiintyy usein suomalaisessa kansanperinteessä.   Ahti on 

alkuansa merkinnyt hallitsevassa asemassa olevaa ihmistä ja siitä saanut haltijan 

merkityksen.  

 Ahtia, joka runoissa tai loitsuissa liitetään usein mereen tai veteen,  on syytetty tai 

kiitetty, milloin huonosta, milloin hyvästä kalansaaliista. Nykyisin Ahti esiintyy miehen 

sukunimenä, kuin myös etunimenä, mistä voitaneen päätellä, että Ahti vedenalainen 

haltija on siis kansan uskomuksissa mitä ilmeisemmin ollut miespuolinen 

"jumalhahmo." Kyllä naispuolinenkin vedenhaltija on tunnettu monilla eri nimillä kuten: 

näkki, ämmä-näkki, näkinpiika, vesineitty,  vedenemäntä ja tunnetuimpana vedenneito. 

Ihmisten kaltaisilla vedenhaltijoilla on kansanperinteessä Ahdin lisäksi muunkinlaisia 

ilmaisuja kuten: vesieläjä, järvieläjä, vesihiisi, näkki ja jopa koskenhaltija. Näistä vesihiisi 

lienee tänä päivänä tunnetuin. Kansanrunoudessa Ahti esiintyy paitsi vedenhaltijana, 

myös metsän, maan ja tuulen Ahtina. Tästä osoituksena muun muassa: 

 

                                  

Ahti saarella asuupi, 

Kaukoniemen kainalossa, 

Veitikki nenässä niemen; 

Kalatuutta Kauko itki, 

Veitikki osan vähyyttä, 

Ahti aitan pieneyttä. 

Lähti Päivölän pitohon.

Veen Ahti armollinen, 

Ahti veen kuuluisa kuningas! 
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metchän kuuluisa kuningas!  

Vesi-viitta väitön poika, 

Ahti aaltoen alanen. 

miksi hiieksi hikesit, 

kuksi kummaksi rupesit. 

 

        

Varmaankin  loitsuiksi muotoutuneet uskomukset ovat aikalaisilleen olleet totisinta 

totta.  Ehkäpä näiden loitsujen myötä on aikain saatossa syntyneet ne suuret 

saaliskertomukset joita edelleen kädet levällään kerrotaan, ja jotka  tempaavat 

mukaansa monia uusia kalastuksen harrastajia. Ja hyvä näin. Anna Ahti ahvenia... 

 

Kursivoitu teksti lainauksena teoksesta Unto Harva: Suomalaisten muinaisusko 1948 

 

Kalatoimittaja  E. Kiviriippa  

 

 

Kulttuuria 
 

 

Tulevan kesän mahdolliset kulttuuritapahtumat ovat vielä täsmentymättä. 

Tavanomaisten tapahtumat ja toiminnot lienee entisen kaltaisia. Tosin toimittaja 

kyllä aavistelee, että joku uusi kulttuuritapahtuma on viritteillä. Nähtäväksi jää. 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä
 

 

 


