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Puolueista, rahasta, ilmoituksista ja lukijoista 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. 
 
Toinen vuosikerta n:o 3/   2015 

 

PÄÄKIRJOITUS 

 

Sää. Se on puhuttanut koko kevään. Juhannus oli täynnä toivoa paremmasta ja tällaiselta 

se näytti juhannuspäivänä klo 00.02. Vähää ennen puolta yötä joelta alkoi nousta usvaa ja 

pian kylän raitti sai ylleen sumuvaipan, mikä tarjosi neidoille oivan mahdollisuuden 

kieriskellä vanhan tavan mukaan alastomana heinäpellossa. Toimituksen tietoon ei 

kuitenkaan ole tullut havaintoja sellaisista näkymistä. Tai sitten niitä ei vain ole ilmoitettu 

saatikka valokuvattu. Vai olisiko niin, että kylällä ei ainakaan omasta takaa taida olla 

nuoria neitoja? Niin ne vain vanhat hyvät perinteet katoavat pikku hiljaa. Ikävä kyllä! 

Muutoin juhannuksen vietto hoitui kylällä säästä huolimatta toimituksen saamien tietojen 

mukaan rauhallisesti ja sopuisasti. Hyvä niin. 

Leila Palon toimittama Kuohijoki-historiikki on vihdoin valmistunut ja tullut myyntiin. Osa 

Kuohijoen historiasta on nyt tallennettu kirjaksi jälkipolvia varten.  Leila Palo  ja 
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toimituskunta ansaitsee suurkiitoksen siitä valtavasta työstä mitä tuon julkaisun eteen on 

tehty. Toimitus kiittää omalta osaltaan hyvästä tietolähteestä. 

Kuohijoen kauppakatu 

Vielä 1960-luvun alussa Kuohijoen kylällä oli 

saman aikaisesti neljä kauppaa, jotka sijaitsivat  

nykyisen Kuohijoentien ja Padankosken tien 

varrella noin 700 metrin matkalla. Kaikkiin 

kauppoihin riitti tuolloin asiakkaita. 

1. Lähdettäessä sillalta kohti Padankoskea 

ensimmäinen kauppa oli Korkeilan talossa. 

Nykyisin se on yksityisasuntona. 

2. Salmisaaren kauppa oli Kuohijoentien ja 

Lammintien risteyksessä sijaitsevassa Kulma- 

nimisessä kiinteistössä. Siinä oli myöhemmin 

myös posti. Nyt se on yksityisasuntona. 

3. Seuraavana noin 200 m päässä oli A. Niemen 

kauppa. Tässä talossa toimii nyt Munkki ja 

Rinkeli, joka jatkaa pitkän hiljaiselon jälkeen 

maineikkaan liiketalon perinteitä. 

 

 

4. Sitä seuraava kauppa oli noin 150 metrin 

päässä. 

Siis todellinen kauppakatu. 

Nykyisin kaikki entiset kaupparakennukset ovat 

yksityiskäytössä. Tänään lähimmät kaupat ovat 

Hauholla ja Luopioisten kirkonkylässä, joihin on 

matkaa noin 21-22 kilometriä. 

 

   Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Tanssikurssit Kylä-Mukkulan Kulttuurikeskuksessa 

 

               

      Kurssin pojat; Iivairi,  Luka ja Niila                                                 Lapset Noora Virtasen ohjauksessa  
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Kurssin johtaja Leena Vilenius kertoi, että meneillään oleva kursseja on järjestetty 12-

vuotena peräkkäin ja oppilaita on jonoksi asti niin paljon, että kaikki halukkaat eivät aina 

mahdu mukaan. Pääosa kurssilaisista tulee lähiympäristöstä, mutta paljon tulee myös 

pääkaupunkiseudulta. Kurssi on viisipäiväinen ja siihen sisältyy majoitus ja välipalat 

mukaan lukien viisi ateriaa päivässä, jotka Aslak valmistaa. Kurssilaisista valtaosa on 

tyttöjä, mutta kyllä joka kerta joukkoon on kuulunut myös 3-4 poikaa. Kurssit toteutetaan 

kahtena peräkkäisenä viikkona siten, että molemmilla viikoilla on kolme ohjattua tanssin 

opetusta erikseen 8-11 ja 12-16 vuotiaille. Opettajina toimivat: 

 

Noora Virtanen; hip-hop 

Senja Meriläinen; capoeira   

Leena Nyberg; nykytanssit 

Heidi Wasko; baletti 

 

Toimittaja tapasi Noora Virtasen ja Leena 

Vileniuksen, sekä 8-11- vuotiaiden 

kurssille osallistuneet lapset. Kaikilla 

lapsilla tuntui olevan hauskaa ja he 

kehuivat hyvää ruokaa. Samaa mieltä oli 

Leena Vilen. Täällä lapset ovat hyvässä ja 

turvallisessa ympäristössä, joten sille sopii 

toivoa pitkää jatkumoa. 

 
 

         Kurssin johtaja Leena Vilenius

 

Katoavaa perinnemaisemaa 

Vuosikymmeniä tyhjillään ollut Kylä-Passilan puimalan jäännökset peittyivät 28.5.2015 

mullan alle. Pian luonto korjaa loputkin arvet maan kuoressa, ja niin on jälleen yksi 

aikoinaan perinnemaisemaan kuulunut rakennus kadonnut ikuisiksi ajoiksi. Puimalaa ei 

voitu pelastaa, mutta tietoa puimalan vaiheista voidaan säilyttää jälkipolville. Puimalan  

syntyvaiheista ei toimituksella ole tietoa, mutta jos joku tietää, niin toimitus ottaa tiedon 

kiitollisuudella vastaan. Luultavasti rakennus on 1900-luvun alkupuoliskolta, jolloin kylä 

kukoisti erilailla kuin se kukoistaa nykyään.  
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Tuolloin puimakone alkoi rantautua Suomeen kun siirryttiin riihipuinnista konepuintiin. 

Koneelle tarvittiin suoja ja niin rakennettiin puimala. Vuoteen 1980 mennessä 

puimakoneiden määrä oli enimmillään; 141000 kappaletta. Sitten leikkuupuimurit 

syrjäyttivät puimakoneet, eikä enää tarvittu puimaloita, joten ne jäivät tyhjillään 

rapistumaan. Niin kävi myös Kylä-Passilan puimalalle. Montakohan puimalaa tässä maassa 

on vielä tallella?  

 

                                                                                                                                                  

  Viimeiset pystyssä olevat osat kaatuvat                                        Puimala maisemoinnin jälkeen. 

  Helanderin kaivinkoneen edessä. 

 

    Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 

Lintuasiaa 

Seppo Pakarainen on ilmoittanut lintuhavainnosta: Paksunokkavarpunen. Se ei 

ole kovin yleinen, ei ainakaan näillä seuduin, joten Seppo on tehnyt merkittävän 

havainnon. 

 

Kolmiodraama joella.  

Juhannusaaton aamuna 19.6. joelta kuultiin joutsenten hätääntyneitä huutoja. 

Syykin selvisi pian. Käynnissä oli kolmiodraama kun joella olleen joutsenparin ja 

neljän poikasen joukkoon oli pyrkimässä yksinäinen joutsen. Liekö ollut leski vai 
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vielä ilman omaa paria oleva nuori joutsen. Mitä lienee ollut sillä  

aikomuksenaan, tuskin ainakaan pariskunnan poikaset! Kovaa kaakatusta ja 

siipien läiskettä  kuului lähes puolen tunnun ajan. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

           

   Perheidylliä                                                           Vaara havaittu, poikaset suojaan        

           

Vieraan näyttävä lähestyminen                                                       Pakoon oli lähdettävä 

Kesäkauppa 
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Heinäkuu tuli ja tuli myös kaivattu kesäkauppa. Asiakkaitakin riitti jopa jonoksi asti.  

   

Jarmo Alikippari keittiössä                                            Konttorissa Siiri, Viivi ja Tarja Alikippari 

Uusi asukas 
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Kylä sai maaliskuussa uuden asukkaan, 

kun Eino ja Maija Ahosen talo siirtyi 

kaupalla Sinikka Peuralle. Toimittaja kävi 

tapaamassa uutta asukasta. Sinikka kertoi, 

että oli pitkään etsinyt pientä punaista 

mökkiä ja perunamaata. 

Toimittaja tiedusteli miten hän oli osannut  

tänne Kuohijoelle, joka joidenkin mielestä 

on keskellä ei mitään? Siihen Sinikka: Eräs 

kylällä asuva tyttäreni miehen eno oli 

antanut vinkin tästä talosta, joka pian 

johtikin kaupantekoon. 

Työtä, työtä ja työtä on luvassa, mutta sitä 

Sinikka ei sanonut pelkäävänsä, päin 

vastoin pitävänsä sitä kuntoliikuntana. 

Vielä toimittaja kysyi: Pelottaako syksy, 

pimeys, talvipakkaset kylän toimintojen 

lähes pysähtyessä ja kenties kylällä 

liikkuvat sudet? Siihen Sinikka: Ei pelota ja 

sitä paitsi minulla on pienoinen 

varasuunnitelma talven pakkasten varalle, 

mutta millainen, sitä Sinikka ei 

paljastanut. 

Toimitus toivottaa Sinikan tervetulleeksi 

kylälle. 

Harjun metsäkiinteistö 

Toimituksen saaman tiedon mukaan 

harjussa myynnissä ollut 13,5 ha:n 

metsäkiinteistö on kaupalla siirtynyt Tero 

Jokiselle. Menipä hyvään osoitteeseen. Se 

on hyvä uutinen.  

Henkilöuutisia 

 

Kylän hurmuri Keijo Laine täyttää 60 v. 

näinä aikoina. 

Toimitus onnittelee 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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SUURI HAUKI JATKOKERTOMUS OSA 9 

Saatuaan selkänsä suoritetuksi Simeon tähysteli kirkkaana loistavaa Kuohijärven 

lumista pintaa etelän suuntaan. Aurinko loisti kirkkaana suoraan hänen 

silmiinsä, vaikka hänellä oli Tallinnasta ostetut polarisoidut 10 euron hintaiset 

aurinkolasit silmillään. Tästä Simeon päätteli, että olisiko häntä kenties huijattu 

tuon polarisaation suhteen.  

Nimittäin Simeon oli kuullut tuttaviltaan muun muassa Ahtialan Masilta, joka oli 

paljon maailmaa kiertänyt mies, ja joka tiesi, että  varsinkin Tallinnan torilla oli 

Viron itsenäisyyden alkuvuosina esiintynyt mitä erilaisimpia huijareita, jos kohta 

myös huolimattomia suomalaisia turisteja , jotka eivät osanneet vaihtaa 

kruunuja euroiksi eikä päin vastoin, ja kun monet suomalaiset olivat mieltyneet 

Virossa olleeseen halpaan vodkaan ja oluttuoppiin, niin sen seurauksena monet 

turistit olivat menneet halpaan. Simeon havahtui: olisiko hänkin mennyt 

halpaan ja Olisiko Masin neuvot tulleet jälkijunassa? Se alkoi kirvellä Simeonin 

mieltä. Että hän, olisiko häntä huijattu,  kun silmiä alkoi kirveltää ja silmät 

vuosivat vettä? Simeon tunsi karvasta pettymystä näiden aurinkolasien suhteen 

huolimatta siitä, että hän oli saanut tingityksi niiden hinnan 23 eurosta  

kymmeneen euroon. Häntä oikein puistatti: mokomat huijarit. Simeon oli 

vähällä heittää nuo aurinkolasit menemään, mutta hetken mietittyään hän oli 

tullut siihen tulokseen, että ehkei vielä kannata heittää, jos vaikka saisi 

myydyksi ne edelleen jolle-kulle, sillä ovathan nuo aurinkolasit varsin näyttävän 

näköiset, jos kohta teholtaan ja näön kannalta kenties haitalliset. Simeon päätti 

unohtaa koko jutun, koska hän ei pystynyt näkemään kirkkaassa auringon 

valossa, noista aurinkolaseista huolimatta, kuinka monta avantoa hän oli ehtinyt 

kokea. Simeon arvioi kuitenkin käyneensä jo ainakin kymmenkunta avantoa. Jos 

niin olisi, niin kahdeksan avantoa olisi vielä jäljellä. Siis hänellä oli oman 

käsityksensä mukaan vielä hyvinkin toivoa suuresta hauesta, vaikkapa vihdoin 

siitä kymppikiloisesta, jota hän oli  vuosi toisensa jälkeen lähtenyt 

tavoittelemaan ja aina siinä uskossa, että jonain päivänä se tärppää. Simeon oli 

aivan varma siitä, että järvessä on noita kymppikiloisia, sillä hän oli kuullut 
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eräältä vakioasukkaalta, Rantasen Mahalta, että joku joenrannan mökkiläinen 

on saanut jokisuulta katiskalla useita kymppikiloisia. Se antoi Simeonille toivoa 

siitä, että josko tämä vuosi olisi sellainen, että hänet korotettaisiin 

kymppikerhoon! Se on tämä vuosi ja tämä reissu. Niin Simeon päätteli ja perusti 

ajatuksensa tilastolliseen tapahtumaan, sillä hänen mielestään ei voi olla niin, 

että jos joku satunainen mökkiläinen saa useita kymppikiloisia, niin etteikö hän, 

runsaat kolmekymmentä vuotta näillä vesillä  kalastanut saa sellaista, niin se 

alkaa olla tilastollinen mahdottomuus. Sitä paitsi Simeon oli sitä mieltä, että 

katiskapyynti ei vastaa lähimainkaan koukkupyyntiä. Onhan koukkupyynnissä 

sentään monia niksejä katiskapyyntiin verrattuna, ajatteli Simeon. Esimerkiksi 

syöttikalojen pyynti, koukkuappaan etsintä, syötin asettaminen iskukoukkuun ja 

koukun syvyyden määritteleminen. Jos sitä vertaa katiskapyyntiin, niin mitä 

taitoa se vaatii. Kunhan heittä katiskan veteen! 

Nyt Simeon katsahti kelloa ja havaitsi sen olevan jo 14.26, mutta ei Simeon 

siihen olisi välttämättä kelloa tarvinnut, sillä monien vuosien kokemuksesta hän 

osasi kyllä päätellä auringon jättämistä varjoista, mitä kello kulloinkin päivän 

mittaan oikeasti on. Niinpä hän otti suunnan vanhoja jälkiään myöten 

seuraavalle avannolle, joka pian ilmestyi näkyville noin 150 metrin päässä. 

Simeon oli pitänyt tarkkaan huolta siitä, ettei koukkuavannot olisi liian lähellä 

toisiaan, sillä sellaisessa tapauksessa oli aina vaara olemassa, että kun hauki 

iskee, ja jos se on tarpeeksi suuri, niin se lähtee voimalla viemään koukkua, 

jolloin on mahdollista, että koukun siima sotkeutuu edelliseen tai edellä olevaan 

siimaan, ja jos niin käy, niin silloin alkavat suuret ongelmat. Sitä Simeon ei 

halunnut. 

Otettuaan alun toistakymmentä askelta, Simeon alkoi miettiä viime aikaisia 

tutkimustuloksia kalojen elämästä, lisääntymisestä ja viihtymisestä erilaisissa 

vesissä. Eniten Simeonia vaivasi tutkimustulos, jonka mukaan kaikki isot kalat 

olisi syytä laskea takaisin veteen jatkamaan sukua, koska tutkimusten mukaan 

kalat muka kääpiöäityvät, mikäli sukupolvesta toiseen kutevat kalat ovat pieniä. 

Kyllä Simeon ymmärsi perimän merkityksen kaikilla elollisilla, mutta voisiko se 
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olla niin rajua, että isot kalat saisivat isoja perillisiä ja pienet kalat pieniä?  

Olisikohan tutkijat unohtaneet ruuan merkityksen? Simeonin mielestä on 

kuitenkin niin, että kalat eivät voi kasvaa isoiksi ilman, että ruokaa olisi 

tarpeeksi. Ainakin näissä vesissä on Simeonin miestä ns. roskakalaa isompien 

ruoaksi, joten hänen mielestä ei ole mitään syytä määrätä isoja kaloja 

päästettäväksi takaisin järveen, ei ainakaan niin kauan kunnes hän on saanut 

sen kymppikiloisen. Kyllä hän tunsi itsensä hieman itsekkääksi, mutta ei hän 

toisaalta tuntenut itseään ulkopuoliseksi tämmöiseen keskusteluun, olihan 

Simeon mielestään kalamies, sellainen joiden ääntä on kuultava ennen kuin 

tarpeettomia ja kenties perusteettomia määräyksiä annetaan pelkästään 

kalamiesten kiusaksi. Eli, jos sellaiset määräykset annetaan, niin aikaisemmat 

kymppikerholaiset jäävät historiaan, eikä uusia tule. Simeonin mielestä se on 

tappio, paitsi hänelle itselleen, myös monille muille hänen kunnioittamille 

kalamiehille, kuten Viljo Hursukangas, Ylitoivola, Junkkari, Viiriäinen, Perälä ja 

monet muut jotka vielä sinnittelevät kymppikerhoon. Näin pohdittuaan, Simeon 

saapui seuraavalle avannolle. Hän istahti pilkkijakkaralle, potkaisi lumikeon 

avannon päältä ja jäi tuijottamaan  väreilevää luokin siimaa. 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 

 

 


