
PÄÄKIRJOITUS 

Tämän lehden ilmestyessä talvi alkaa olla jo mennyttä. Sään puolesta talvi oli, lukuun 

ottamatta muutamia pakkaspäiviä, saman kaltainen kuin monet aiemmatkin talvet: Leuto, 

kostea ja vähä luminen. Niin ikään jäät olivat lyhytaikaiset ja osin heikot, huolimatta 

ohuesta lumipeitteestä. Silti jäältä pongattiin jokunen kalamies autoineen vielä 

maaliskuun lopulla. Onneksi minkäänlaisia tilastomerkintöjä ei näiltä jäiltä talven ajalta 

tullut. Jäät lähtivät Kipparinlahdelta maanantaina 11.4.2016 (Martti Jokinen) ja 

Kuohijärvestä tiistaina 12.4.2016 (Pakarainen). Vapuksi on ennustettu jopa lämpöaaltoa, 

mutta tuleeko, se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa toimitus toivottaa lukijoilleen Hauskaa 

 Vappua 
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Luopioisten kirkko perjantaina 25.3.2016 ns. hiljainen kirkko:  Jumalan Karitsa. Janne 

Vesto ja Johanna Lemmetyinen. Arja Nuuttila, laulu. Alkumusiikkina G. B. Pergolesin 

duetto Stabat mater dolorosa.  Kaunista laulua. 

Kirkkoon oli kokoontunut suhteellisen vähälukuinen kirkkoväki; rippikoululaisia ja heidän 

vanhempiaan. Olipa joukossa muutama Kuohijokelainen.  

---

KYLÄN RAITILTA 

Uusi lapsiperhe kylällä? No ei sentään. 

Toimittaja tapasi harvemmin nähdyn 

pariskunnan, hauskasti pukeutuneiden 

kaksoistyttöjen ja muutaman kuukauden 

ikäisen herrasmiehen kanssa, jotka 

matkasivat sillalta keskustaan päin. 

Pienen kuulustelun jälkeen selvisi, että 

kyseessä oli Espoolainen pariskunta täällä 

vierailulla.  

 ---  

 

 

                      

Keskustasta päin kuului sen verran kovaa 

melskettä, että toimittaja päätti ottaa 

selvää asiasta. Päästyään Munkin ja 

Rinkilän kohdalle ja siitä 

Kuningattarenkujan risteykseen selvisi, 

että Jokisen tilaltahan se rytinä kuului.  

 

Toimittaja päätti mennä ottamaan selkoa  

mitä siellä tapahtuu. Rappusilla seisoskeli 

ryvettyneissä vaatteissaan Markku 

Kulomaa, Kulomaa, joka myös Kukuna 

tunnetaan hyvin laajalti. 

 



Sisälle päästyään; näky kertoi mistä on 

kysymys. Remontti. Kuku kertoi, että 

eläköidyttyään  vuosi sitten, hän oli 

päättänyt remontoida kymmenen vuotta 

sitten hankkimansa Jokinen- nimisen 

tilan. Kuvasta näkyy, että remontti on 

vielä hieman kesken ja miestä 

hymyilyttää.  

Hän jatkaa kuitenkin vielä lääketieteen 

teknologian ja biotekniikan  

emeritusprofessorina Tampereen 

Yliopistossa. 

                      

Remonttimies 
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Hän; professori omalla maallaan                                         

ennusti; remontti valmistunee tänä  

keväänä! 

 

Mutta mikä miestä hymyilyttää kaiken 

tämän keskellä? No; tietysti kuningatar 

Pirre, joka hänkin eläköityi viime syksynä 

Terveystalon laboratoriopäällikön 

tehtävästä.  Kuku sanoi odottavansa  

kuningattaren saapuvan remontin 

valmistumisen jälkeen Kuohijoelle.   

 

 

 
 

Kuningattaren valtaistuin.
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Tässä jälleen Pauli Riihilahden muistelmia Kuohijoelta 

 

 

 

Aikamoinen velikulta ja hyvän pään se on saanut, ja sen se on aina säilyttänyt; tämä Pauli-

poika.  
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TIET 

Pääsiäispäivä näytti mitä talvi on tehnyt tien pinnoille, halkeamia, uria ja kuoppia. Lisäksi 

talven mittaan totuttiin niihin ainaisiin sähkökatkoksiin.  

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Lintuasiaa 

  

 

 

 

Kurjet saapuivat kylälle 27.3.2016, lintutoimittaja Edvard Kuiri 
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Laavulle pääsee kylältä; Lammintietä noin 1 km, siitä käännytään vasemmalle Kulopalontielle. Siitä jatketaan  noin 

900 m, niin laavu on oikealla puolella. 

 

SUURI HAUKI jatkokertomus osa 14 

   Vaikka Simeon oli hyvillä mielin jatkaessaan seuraavalle avannolle, häntä alkoi 

askarruttaa se suuri hauki, se joka vielä oli häneltä saamatta. Otettuaan noin 

kymmenkunta askelta hän vakavoitui ja ryhtyi ajattelemaan tulevaisuuttaan: Mitä jos se 

jää taas saamatta, onko maineeni kalamiehenä mennyttä -  mitä minulle silloin tapahtuu?               

Simeon huomasi, että ajatus  vesiperästä seuraavilla kahdella avannolla alkoi jäytää hänen 

mieltänsä, vaikka hän tiesi entuudestaan, että tällaisen ajatuksen viljeleminen nakertaa  

 

                                                          ILMOITUS 

Kuohijoen Eräpojat r.y on 15.4.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt myöntää Kuohijoen 

Sanomien pyynnöstä kyläläisille, kesäasukkaille ja heidän vierailleen oikeuden käyttää 

virkistystarkoituksiin Kulopalontien varrella sijaitsevaa laavua seuraavin ehdoin: 

Vierailijat tai vierailuryhmän johtaja laittavat nimensä ja vierailupäivän laavulla olevaan listaan. 

Mukana on tuotava omat polttopuut. Nuotio on sallittu vain sille varatulla paikalla ja sammuttamista 

varten on tuotava sammutusvesi. Roskat on vietävä pois ja muutoinkin noudatettava normaalia 

siisteyttä. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava.  Reijo Anttonen 0400975386 

Eräpojat toivottavat nautinnollisia hetkiä luonnon  helmassa 

     Kuohijoen Sanomat kiittää suosiollisesta suhtautumisesta pyyntöön. 
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uskoa lopputulokseen, vaikka hän tiesi, että järjellisesti ajatellen mielialalla ei oikeastaan 

voi olla mitään vaikutusta lopputulokseen, olipa lopputulos sitten mitä laatua tahansa. Ja 

sitä paitsi Simeon ajatteli ettei kalamiehen, saatikka ihmisen, ajatuksen laatu voi säädellä 

saalista, sillä siitä Simeonin varman uskomuksen mukaa sääti ainoastaan Ahti, tuo suuri 

vedenalainen haltija, jolla on ollut tuo taito aikojen alusta saakka. Silti Simeon ajatteli: 

voisiko Ahtia jotenkin lepytellä suosiolliseksi, sillä jotenkin se Ahti päätöksensä tekee, 

mutta millä perusteella, sitä Simeon ei ryhtynyt arvioimaan, vaikkakin hän epäili 

jonkinlaista lahjontaa siinä suhteessa tapahtuneen, sillä Simeonin mielestä muutamat 

kalamiehet olivat saaneet tavoitellun kymppikiloisen huolimatta siitä, että he eivät olisi 

Simeonin mielestä sellaista ansainneet; ei ainakaan Pentti Ahokas. Simeonia oikein 

puistatti ajatus Ahokkaasta, joka ei oikeastaan kalamies ollutkaan, kunhan piteli katiskoita 

ja silloin tällöin kävi pilkillä kulkien toisen vanhoilla avannoilla, mutta tiettäväsi oli silti 

saanut yli kymppikiloisen. Sattuman sanelemaa; tuumi Simeon. Ei Simeon mielestään kade 

ollut, kuten kalamiehet yleensä, mutta hän ei tässä tilanteessa saanut mielestään sitä, että 

jonkinlainen vääryys tai erehdys on Ahdille tapahtunut, kun hän, tunnettu kalamies ei ole 

vielä vanhoilla päivilläänkään päässyt lähellekään kymppikiloista. Simeon oli aina pitänyt 

Ahtia yksinvaltiaana, mutta nyt hänen mielensä valtasi kauhea ajatus: onkohan niin, että 

vedenalaisessa valtakunnassa on tapahtunut vallankumous ja Ahti on menettänyt valtansa 

tai kenties peräti syrjäytetty, ja tilalle on valittu joku demokraattinen tai 

epädemokraattinen neuvosto, joka pahimmassa tapauksessa huutoäänestyksellä valitsee 

ne,  jotka saavat parhaat saaliit?  

   Samalla korppi lensi Simeonin ylitse ja se sai Simeonin palaamaan ajatuksistaan maan 

päälle tai pikemminkin jään päälle. Simeonin mielestä korppi oli, paitsi viisas lintu, myös 

hyvän ilman lintu. Kyllä korppi kalamiehen haistaa, ja se onkin Simeonin mielestä 

kuukkelin puuttuessa, kalamiehen paras kaveri. Korpin näkemisestä Simeon silmin 

nähtävästi piristyi sai koottua itsensä entiselleen.  

   Lähestyessään seuraavaa avantoa Simeon tuijotti merkkivarpua, olisiko siitä tehtävissä 

johtopäätöstä saaliin suhteen? Ei ollut. Merkkivarpu oli paikoillaan, eikä siinä ollut 

minkäänlaista liikettä, ei edes tuulen aiheuttamaa, joka olisi voinut antaa valheellisen 

kuvan siitä mitä koukussa on. Saavuttuaan avannolle, Simeon otti pulkasta pilkkijakkaran 

ja istahti sille, hän kohotti päätään ja katseli Kuohijärven jäistä pintaa Lammille suuntaan, 

ja ajatteli entistä hyvää työkaveriaan ja tosi kalamiestä, Lammilaa, jota hän ei ollut 

tavannut pitkään aikaan. Toki Simeon tiedosti, että ikääntyminen erottaa ystäväpiiriä ja  
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lopulta se kaikki on päättyvä, mikä joskus oli ollut yhdistävää. Sitä paitsi Lammilakin oli 

varsin iäkkäänä tullut papaksi, joten Simeon ei ollut huolissaan Lammilasta, päin vastoin 

iloinen siitä, että hänkin oli päässyt papaksi. Tällaisin ajatuksin Simeon poisti lumikeon 

avannolta, poisti sohjokauhalla jäähileen avannosta ja tarkasteli luokkisiimaa. 

   Luokkisiima oli aivan suorana, eikä siinä ollut nähtävissä minkäänlaista värinää. Se sai 

Simeonin pysähtymään. Mitä tämä enteili? Simeon tiesi, että jos hauki on ollut koukussa 

pidemmän aikaa, niin se ei näy luokkisiimassa lainkaan, sillä hauki on väsynyt 

riuhtomisesta ja saattaa olla pahoin loukkaantunut, jos iskukoukku on iskenyt niin ettei se 

saa suutaan auki. Vielä ei Simeon menettänyt toivoaan. Ehkä sittenkin! Simeon ikään kuin 

vedätti itseään ja päätti yht`äkkiä käydä pilkkireppunsa sivutaskulla, siellä missä vielä olisi 

vähän sitä hyvää. Niin oli, ja se teki hyvää. 

   Nyt Simeon ei enää kestänyt jännitystä. Hän otti avantokapulan käteensä, tunnusteli 

nostelemalla sitä edes takaisin. Mitään ei tuntunut, paitsi kevyeltä!  Silti Simeon jaksoi 

vielä uskoa jonkinlaiseen saaliiseen, ei sentään kymppikiloiseen. Mietittyään vielä hetken 

Simeon alkoi nostaa luokkisimaa, joka tuntui metri metriltä aina kevyemmäksi. Vihdoin 

iskukoukku oli avannolla ja tyhjänä. Syöttikin oli viety. Siinä se, mutta vielä oli yksi avanto 

jäljellä. Siinä oli ainoa toivo ja tavallaan ässä avannossa. 
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Kuohijoen Sanomat kunnioittaa Irja Mustalahden muistoa. 

         
 

Irja Mustalahti on poissa 

 

Irja nukkui  pois nopeasti edenneen sairauden murtamana maaliskuun 16. päivänä 

. Kesällä Irja olisi jäänyt nauttimaan eläkepäivistään vuoden vaihteessa eläkkeelle 

jääneen Seppo-puolison rinnalla. 

Sastamalassa sijaitsevan kodin rinnalla Kuohijoen vuonna 2003 hankittu vapaa-

ajan asunto oli Irjalle tärkeä  ja rakas kakkoskoti. Täällä hän viihtyi nauttien 

puutarhan hoidosta , kävelylenkeistä harjumaisemissa ja kesäisistä uimaretkistä 

Kukkiajärvelle. Uusimpana  harrastuksena oli naapurin Päivin kanssa skootterilla 

huristelu kylämme pikkuteillä, joka oli Irjasta mukavaa ajanvietettä. Talvisin Irjan 

näki  usein hiihtämässä.  

Lasten  lapset olivat hänelle hyvin tärkeitä! Marian tyttäret Julia ja  Iida sekä Miian 

pojat Sampo ja Pekko viettivät usein aikaa Kuohijoen mökillä mummin ja papan 

luona. Tuolloin mökin työprojektit seisahtuivat ja lasten kanssa puuhastelu oli 

etusijalla.  

Irjan ja Sepon yhteisiä mielenkiinnon kohteita  oli musiikki. Porin jazz ja muut 

festari- ja musiikkitapahtumat  tulivat heille tutuiksi.  Kummankin mieleen oli myös 

” irkkumusiikki”. 

Irjan iloisuus, välittömyys ja aitous  tempaisi mukaansa . Hän oli ihminen, jonka 

seurassa kaikki viihtyivät. 

Rohkea, reipas nainen! Paljon jäi yhteisistä suunnitelmista toteuttamatta – 

kuitenkin iloitsen yhteisestä ajasta , joka meillä oli! 

Minä ja  muut lähinaapurit jäämme kaipaamaan Irjaa! 

Sinikka Peura  

 

 


