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PÄÄKIRJOITUS 

 

Hiljaista ja tapahtumaköyhää on kylällä ollut, mutta eletty on, flunssasta ja sähkökatkoista 

huolimatta. Lohtua siihen tuo jo kylälle ehtineet kaapeliojan kaivajat. Sopii odottaa, että 

sähkökatkot jäävät historiaan, kunhan kaapelit on saatu kaivettua maahan ja sähköt 

yhdistetty niihin. Flunssasta tuskin tullaan pääsemään. Eikä viruksista, joista coronavirus on 

aiheuttanut maailman laajuista puhetta. ”Ei meitillä Kuohijoella sitä saa, kun metsässä 

liikkuu, ja kun vielä käy, joka toinen päivä saunassa ja tiskaa tiskit kiehuvalla vedellä, eikä 

käytä mitään E-koodeja sisältäviä pesuaineita, niin pysyy flunssa poissa”. Sanoi eräs 

tunnettu havumetsien mies. Ns. vanhalla kansalla on aina ollut omat lääkkeensä lähes 

kaikkeen vaivaan, myös flunssaan. Jäljempänä on yksi sellainen, joka ei tosin ole mikään 

vanhahan kansan kehitelmä.  

 

Talven säästä kuitenkin on riittänyt puhetta, termisestä talvesta! Jopa niin, että, meteorologi 

Juha Föhrin pata meni jumiin "lässyttämisestä" ja hän manasi termisen talven käsitteen 

suorastaan hiiteen. För ilmoittaa itse elävänsä talvea helmikuussa säästä riippumatta. 

 

Näinhän se juuri on. Järki käteen ja menoksi. Nautitaan helmikuun vihreistä nurmista ja 

tavallista lämpöisemmistä talvi-ilmoista. Kauan ei tarvitse odottaa, kun leskenlehti 

kukkaan ehtii, ja se on siinä, se talvi. 

 

Unelmoijat ovat heränneet! Mikäli on uskominen Maaseudun Tulevaisuuteen, jonka 

tutkimuksen mukaan lähes miljoona suomalaista miettii vakavasti maallemuuttoa – 

yrittäjistäkin lähes kolmas osa! Haaveilevista enin osa on työikäisiä. Asiaa on käsitelty 

myös TV:m uutisoinnisa. 

 

Pidetään Kuohijoen – Portti avoinna! 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski                                                                                                              

 

 

          KUOHIJOEN SANOMAT 

 
Puolueista, rahasta ja ilmoituksista riippumaton aikalaisen ilmainen 

uutislehti. Päätoimittaja: Arnold Kirveskoski, kylätoimittaja Yrjö 

Järventausta, lintutoimittaja Edvard Kuiri, kalatoimittaja E. Kiviriippa ja 

kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen. Logo; Kylän nimikkolintu, kuva 

Tapani Lindstedt.  Toimituksen osoite Posentie 2, 14980 Kuohijoki, e-mail: 

raimo.maurola@elisanet.fi   P. 0408228192, kymmenes  vuosikerta  

n:o 2 / 1.3.2020 Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: 

kukkialle.fi/visitkukkia.  157 tilaajaa 
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

*21.1.2020 kahdet suden jäljet nähty Purastien kohdalla Kuohijärven ja Lammintien 

välisellä osuudella. Lumettomuudesta ollut tunnettujen haittojen lisäksi myös hyötyä. 

Taimikot ovat säästyneet hiirien ja hirvien aiheuttamilta vahingoilta.  Hiiret eivät pääse 

turvaan lumen alle pöllöiltä ja muilta saalistajilta. Hirvet saavat ruokaa metsistä, joten 

niiden ei tarvitse turvautua taimikkoihin. Reijo Anttonen. 

 

*9.2.2020 Hymylänmäen talon rappusilla nähtiin kaksi jääkairaa, joten pilkkiä on näemmä 

käyty kokeilemassa. 
 

*14.2.2020 vietettiin Ystävänpäivää grillikatoksella. Paikalla oli parikymmentä henkeä. 
Kuva Jouni Räisänen 

            

 
 

Ystäviä grillikatoksella 

 

16.2.2020 Tuuloksessa kylän pelloilla on nähty kaksi joutsenta nokat Kuohijoelle päin. 

Risto Keino.  

Arvatenkin ne olivat Hannu ja Kerttu, jotka nähtiin edellisen kerran  12.10.2019    

ainokaisen poikasensa kera Mukkulan pellolla.  Kuohijoen Sanomat 10.2019 
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*Pälkäneelle syntyi viime vuonna 31 lasta. Sydän-Hämeen-Lehti. Toimituksen tiedossa ei ole 

onko luvussa yhtään Kuohijoelle syntynyttä. Syntyneiden määrä ei ole kovin hyvä ennuste 

kunnan, saatikka kylän, väestön kasvulle. 

*Kevättulva 22.2.2020 

YLE  Kevättulvat muuttuivat hankalasti ennustettaviksi talvitulviksi 

Maanviljelyssä talvitulvat tulevat vaikuttamaan viljelylajikkeisiin ja viljelytapoihin.  

24.2.2020 klo 03.48 

 

 

    

Toimitus toivoo saavansa lisää havaintoja ja kuvia tulvan kehityksestä ja mahdollisista 

tulvavahingoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risto Keino 22.2.2020 

Helmikuun tulva uhkaa keväisiä 

tulvaennätyksiä.! 25 senttiä enää 

matkaa vuoden 1988 kevättulvan 

ennätykseen. Ihme jos sinne asti 

nousee, kun Vihavuodessa nykyään 

vapaa virtaus toisin kuin silloin n. 65 

senttiä joen pinta noussut syksyn 

pohjalukemista. 
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Historiaa 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen  

 

Helsingin Sanomat 26.1.2020 osaleike: 

 

   

                                                                                                                        

 

 

 

Porraskosken suuri poika, kylälläkin 

tunnettu Pauli Riihilahti, on saanut päätök- 

seen pitkäaikaisen tutkimuksensa juuta- 

laispakolaisten kohtalosta, josta hän on 

luennoinut monissa yhteyksissä.  

Häneltä on valmistumasa kirja Hämee- 

seen jatkosodan aikana sijoitetuista 

juutalaispakolaisista. 

Tässä maistiaiset kirjaa odotellessa. 

 
Kritiikistä huolimatta Pauli uskoo Rauha 

Moision kertomaan. 
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Asutusta Kukkian rannoilla 

 

Kun seisoo uimarannalla olevan laiturin päässä ja katselee rannoilla näkyvää asutusta, niin 

ei tule ensimmäiseksi mieleen, että näillä rannoilla on aikoinaan asunut suurperheitä.  

Nykyisin suurperheitä ei kylällä ole, lapsetkin ovat harvinaisuuksia, ellei lukuun oteta 

kesäasukkiden lapsia ja Kukkiankeitaalla kesäsin kursseilla olevia lapsia ja nuoria.  

 

Näin ei ollut 1600-luvun alussa, jolloin perheiden koot olivat verrattavissa Itä-Suomen 

suurperheisiin. 
 

Tämä selviää Tampereen Yliopistossa 15.9.2012 tarkastetusta Tiina Miettisen väitöskirjasta: Ihanteista 

irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun 

alkuun (3.4 Kukkianjärven suurperheet). 

 

Väittelijä on laajalti tutkinut muun muassa Hauhon käräjien pöytäkirjoja, verotusasiakirjoja 

sekä Hauhon pitäjän pohjoisen (Luopioisten) alueen lampuoteja. 

Lampuoti: vuokraviljelijä, joka oli vuokrannut kokonaisen manttaaliin pannun, hallinnoltaan päätalon  

alaisen, tilan, jonka vuokra-aika oli 25 - 100 vuotta. Vikipedia. 

 

Tässä referoidaan tutkimusta niiltä osin kuin se sivuaa Kuohijoeka ja lähikyliä. 
 

Lampuodit, joita ei koskenut väenotto kuninkaan sotiin, viljelivät maata, metsästivät, 

kalastivat ja kaskesivat maata suurissa erämaissa. Perintötalonpoikia sitä vastoin uhkasi 

väenotto (kuninkaan sotiin), katovuodet, kulkutaudit ja ruotujakolaitoksen (ruotujakolaitos 

oli kuningas Kaarle XI:n Ruotsissa ja Suomessa 1680-luvulla toimeenpanema sotalaitoksen 

uudistus. Maatiloista muodostettiin 2–6 talon ryhmiä, ruotuja, jotka kukin joutuivat 

kustantamaan yhden sotilaan varusteineen ja aseineen) ylläpitäminen. Se johti usein 

veronmaksukyvyn romahtamiseen, jolloin lähinaapuri saattoi käyttää tilaisuutta hyväkseen 

ja anastaa autioituneen talon maat.  

 

Maanomistusolot olivat kehittymättömät ennen 1700- luvun puolivälissä alkanutta isojakoa, 

joka korvasi siihen mennessä käytössä olleen sarkajaon. Myös Hämeessä oli suuria 

aateliskartanoita, joita kruunu oli lahjoittanut aatelisille ja korkeille virkamiehille. Oli myös 

kruunun maita ja rälssimaita (rälssitilala oli maaveron maksusta ikuisiksi ajoiksi vapautettu 

maatila). Asiakirjojen mukaan Kruunu, aateli ja talonpojat kiistelivät omistuksistaan vielä 

1600-luvulla. Maattomien osa oli osin helpompaa, kun ei ollut mitä menettää tai puolustaa. 

 

Toisin oli lampuodeilla. Muun muassa vuoden 1639 karjaluettelon mukaan Rautajärven 

lampuoti Esko Pekanpojalla oli 14 lehmää ja 10 lammasta. Hänen mainitaan olleen alueen 

varakkain mies. 

Rautajärven Esko Pekanpojan jälkeen suurin kotitalous oli Kuohijoen lampuodilla Erkki 

Jaakonpojalla, jonka taloudessa asui hänen ja vaimonsa lisäkseen vuonna 1639 kolme 

miestä ja kolme naista. Nämä olivat kaksi aikuista poikaa vaimoineen sekä hänen oma 

https://fi.wiktionary.org/wiki/vuokraviljelij%C3%A4
https://fi.wiktionary.org/wiki/manttaali
https://fi.wiktionary.org/w/index.php?title=p%C3%A4%C3%A4talo&action=edit&redlink=1
https://fi.wiktionary.org/wiki/tila
https://fi.wiktionary.org/w/index.php?title=vuokra-aika&action=edit&redlink=1
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naimaton veljensä. Se, että lapsista ei ole mainintaa, johtuu siitä, että tuolloin henkikirjaan 

otettiin vain 15-vuotta täyttäneet.  

 

 
Ensimmäisen henkikirjan ohella vuonna 1639 laaditusta karjaluettelosta saadaan ainoa 

tarkempi selvitys koko tutkitun alueen asukkaista, koska siihen on merkitty talollisten ja 

tilattomien lisäksi kaikkein köyhimmät sekä vielä erikseen nihtien vaimotkin kotieläimineen. 

Vastaavan kaltaista luetteloa Hauhon ja Tuuloksen koko väestöstä 1600-luvulta ei löydy 

mistään muualta. Luettelon mukaan ratsu-, perintö-, kruunun- ja rälssitiloilla oli vuonna 1639 

yhteensä 655 naista. Miehiä oli kaikkein köyhimmät mukaan lukien yhteensä 553 henkeä. Kun 

naisten lukumäärään lisätään vielä 115 nihdinvaimoa sekä 34 köyhää, niin naisten 

lukumääräksi saadaan lopulta 804. Toisin sanoen naisia oli 1630-luvulla enemmistö alueen 

asukkaista eli 250 henkeä enemmän kuin miehiä. Luettelosta puuttuvat alaikäiset sekä 

palkolliset mutta loppusumma on kuitenkin suuntaa antava: väestörakenne oli vinoutunut ja 

tilanne erikoinen, koska suuri osa miehiä oli sodassa. 

 

Tutkimuksesta ilmenee muun ohella, että tuolloin asukkaiden riitoja käsiteltiin asukasmäärään 

nähden huomattavan paljon käräjillä: 

”Luopioisten kyläläisillä oli vakavia riitoja samassa kylässä asuneen Kyttälän kartanon 

lampuodin kanssa vuoden 1595 tienoilla, jolloin he väkivalloin ottivat tämän pellot ja niityt 

itselleen. 

Vuonna 1610 Axell Skytte valitti Luopioisten kyläläisistä, jotka olivat väkivalloin vieneet hänen 

lampuotinsa varsan ja rikkoneet kalastusvälineitä. 

Myöhemmin Luopioisten asukkaat valittivat käräjillä Lahisten kartanon Samson de la Motten 

lampuodeista Rautajärvellä. He katsoivat lampuotien käyttäneen Luopioisten kylään kuuluneita 

nautinta-alueita. 

Lisäksi luopioisissa asunut Kerttu Antintytär tuomittiin sakkoihin, koska hän oli lyönyt Lahisten 

kartanon kirjuria ja sen lisäksi nimitellyt kartanon rouvaa. 

Toisaalta myös Lahisten kirjuri Isak Hnsinpoika tuomittiin samoilla käräjillä 9 mk sakkoon hänen 

lyötyään Kerttua. 

Vuonna 1637 Rautajäörven lampuodit tuomittiin 3 mk sakkoon, koska he olivat vältelleet heille 

lain mukaan kuuluvia kruunun virkamiesten kyydityksiä. 

Rautajärven neljä taloa kieltäytyivätvuonna 1674 ylläpitämästä Haldiasilda – nimistä siltaa, 

jonka kuntoa valitettiin niin huonkosi,että muutama hevonenkin oli jo vahingoittunut. Isännät 

tuomittiin kukin 3mksakkoihin. 

Rautajärven lampuoti Sipi Heikinpoika syytti Luopioisen kyläläisiä siitä, että näiden karja oli 

tuhonnut hänen ruistaan kahden tynnyrinalan ja 25 kapan edestä. 

Tutkitun alueen ensimmäinen käräjäpöytäkirjoihin dokumentoitu salavuodetapaus vuodelta 

1638 liittyi myös Rautajärvelle. 
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Mitään tietoa ei myöskään löydy siitä, kuka oli Rautajärveläinen naimaton Maria Heikintytär. 

Hänet ja surmasta tuomittu Heikki Jaakonpoika oli nimittäin tuomittu vuonna 1680 

salavuoteesta.” 

Hyvin arkisia asioita, salavuoteutta lukuun ottamatta, olivat nuo käräjillä käsitellyt riidat. 

 

Kulttuuria 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

Vuoden 2019 Kuohijoen kylän kulttuuriteko.  
 

Toimitus on nimennyt sellaiseksi: Sinikan Kulttuurimatkat  
 

ja kylän kulttuuripromoottoriksi Sinikka Peuran. 

 

Kesän matkat toteutettiin Sinikan aloitteesta 5.5 Hattulan kesäteatteriin ja 20.7. Sappeen 

kesäteatteriin. Nähtiin Äkkilähtö Tallinnaan ja Musikaali Olavi Virta. Molemmille 

matkoille saatiin Karin bussi täyteen, eli 22 kulttuurinälkäistä matkaajaa. Tehdyt matkat 

osoittivat, että kylällä on kysyntää tällaisille kulttuurimatkoille. Kulttuuripromoottori 

onkin nyt vastannut kysyntään. Ensikesänä Sappeen kesäteatterissa on vuorossa musikaali 

Eino Grönin elämästä. Sinikka on varannut 22 lippua, jotka kaikki on 9.2.2020 varattu, 

mutta Sinikalla on optio 10 lippuun. Asiasta lisää jäljempänä. 

 

 

                    
Kulttuuripromoottori Sinikka Peura 
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” 

Kulttuuri • Tuulos • Keski-Häme 03.02.2020 

Tuuloksen kirjaston lainausmäärissä lähes 20 prosentin kasvu 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tekemien tilastojen mukaan kirjastossa oli vilkas 

vuosi.”  On hienoa havaita, että kirjastolla on kysyntää, kuin myös, että digikirja ei tule 

syömään printtikirjaa.  

Entä miten on Kuohijoella kirjastoautossa kävijöitä? Siitä toimituksella ei ole muuta tietoa 

kuin se, että Alikipparin Siirin auto on nähty usein kirjastoauton vieressä. Toimitus päätti 

ottaa selkoa siitä kuinka ahkerassa käytössä kirjastoauton palvelut ovat. Niinpä torstaina 

20.2.2020 toimitus oli paikalla, kun Hämeenlinnan kirjastoauto Bella saapui tutulle 

paikalle. Liekö sateinen ja kolea sää aiheuttanut sen, että tungos ei pysäköintipaikalla 

ollut, oli kuitenkin kaksi iloista asiakasta, sekä avulias kirjastoautonkuljettaja. Hän kertoi, 

että tällä pysäkillä käy yleensä 2-4 asiakasta. Se ei ole paljon, se. Muutama asiakas lisää, 

niin saadaan mekin prosentuaalinen nousu komeaksi. 

                

                  Kirjastoauto Bella pysäkillä torstaisin klo 13.30-14.15 

                              

    Kirjastoauton kuljettaja                                   Marja Keskinen ja Anitta Tyrni 

https://keski-hame.fi/kategoria/aiheet/kulttuuri
https://keski-hame.fi/location/tuulos
https://keski-hame.fi/location/keski-hame
https://keski-hame.fi/aiheet/kulttuuri/tuuloksen-kirjaston-lainausmaarissa-lahes-20-prosentin-kasvu-21535
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Menovinkit 

      

Oltiin Virtasen Tarjan ja Tyrnin Anitan kanssa tammikuun lopulla vaelluksella Laipan maassa. Seuraava 

vaellus on 8.3. Saataskohan mukaan enemmän porukkaa Kuohijoeta. Vaelluksella on oppaana luonto-

opas opiskelija , jonka opiskelun osa on retkien järjetäminen! Oli tosi kiva retki sillon tammikuussa, 

mentiin välillä pitkin pitkospuita ja käytiin katsomassa kalasääksen pesääkin.Lopuksi istuskeltiin 

tarinoimassa makkaraa paistellen ja nokipannukahvetta nauttien Pihtilammen laavulla. Minuun voi 

yhteyttä, järkkäillään kimppakyytejä lähtijöiden kanssa. Vaellusmatka on n. 7 km. Terveisin Sinikka. 

 

Sappeen Kesäteatteri 

. 
Teatteri lippuja on jäljellä enää  4!!! Eli tällä laskelmalla lähdettäisiin Karin 22 

bussilla ja sitten Karin "kymppi taksilla " eli porukkaa ois 32. Mutta jos noiden 

vielä varaamattomien 4 lipun lisäksi tulee paljon kysyntää niin olis 

mahdollisuus vielä varata kuusi lippua lisää ja silloin lähdettäisiin liikenteeseen 

kahdella isolla autolla eli 22 henkeä ja 16 hengen bussilla!  Seurataan 

tilannetta!!!! Os aika rehvakasta hurauttaa kahdella isolla autolla 

Sappeeseen!!Ja sit varmaan taas mennään ruokaileen.  Sinikka. 
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Hei. Eikka on myös paikalla! 
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Kuka järjestäisi bileet? 
                                                                                      Älä yski – ota Sinikan salainen… 

         

Tietosuojalauseke              

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin tällöin 

sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön 

mukaisesti.  

 Tilaajatiedostoon tallennetaan tilaajan tahdon mukaisesti tilaajan nimi ja sähköpostiosoite sekä 

mahdolliset muut tilaajan antamat tiedot kuten puhelinnumero tms. Tietoja ei luovuteta muihin 

tarkoituksiin.  

Tilaajatiedot ja niiden käyttö  

Tiedot kerätään ainoastaan siihen tarkoitukseen, että Kuohijoen Sanomat voidaan lähettää tilaajilleen. 

Tilaus katsotaan suostumukseksi rekisteriin. Tilaajan tiedot poistetaan pysyvästi, kun tilaaja on 

ilmoittanut lopettavansa tilauksen. Lehden lakatessa tilaajatiedosto tuhotaan pysyvästi.  

Rekisterinpitäjä: Raimo Maurola, Minttutie 28 D 27 01300 Vantaa, puh. 0408228192 

raimo.maurola@elisanet.fi   


