
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Äitienpäivä 8.5.2016. Äiti. Mitä se on? Se on elämää suurempi asia, tai niin kuin Lauri Viita 

sanoo: Äidit, nuo uskossa väkevät... 

Äitienpäivää saatiin viettää jälleen kauniissa lähes kesäsäässä, kiitos ilmaston 

lämpenemisen. Niinpä valkovuokot ehtivät parhaimpaan aikaan täyteen kukkaan, palkiten 

tuhansia äitejä, niitäkin, joilla ei enää ollut ketään läheisiä kukkia tuomassa.  

 

 

 

 

 
 
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. 
Toimituksen osoite Posentie 2 Kuohijoki, raimo.maurola@elisanet.fi 
Kolmas  vuosikerta n:o 3/  26.5. 2016 



       

  

Ilpo Ahola lähetti oheisen tutkimuksen Kuohijoen asukkaista monen sukupolven takaa.   2 

                                          

 
Nikkari, seppä ja räätäleitä 

 
Kuohijoella oli vilkasta 1800-luvun lopulla. Henkikirjojen mukaan kylän asukasluku nousi kahdestasadasta 
kolmeensataan vuodesta 1875 vuoteen 1900. 
Kuohijokelaiset olivat tuolloin talollisia ja torppareita, itsellisiä, muonamiehiä. Piikoja ja renkejä, irtolaisia, 
ruotilaisia. Kylässä oli käsityöläisiä 1800-luvun viimeisen neljänneksen aikana ainakin kolme seppää, kolme 
räätäliä, yksi suutari ja yksi puuseppä, lisäksi oli näiden ammattimiesten oppilaita eli kisällejä. Tässä 
muutamia tuon ajan käsityöläisiä: 
 
Nikkari eli puuseppä Juho Andrell syntyi vuonna 1854 Syväniemen torpassa Kuhmoisten Tapialan kylässä. 
Vanhemmat olivat torppari Emanuel Joonaanpoika ja Heta Maria Mikontytär. Juho muutti 20-vuotiaana 
Längelmäen Löytäneelle rengiksi, jossa otti sukunimekseen Andrell. Vuonna 1880 Juho muutti Kuohijoelle. 
Hänet vihittiin vuonna 1884 Maria Adolfintyttären kanssa joka oli piikana Mustilassa, jonne oli muuttanut 
Sahalahdelta rippikoulun käytyään. Perheeseen syntyi kahdeksan lasta; Otto, Fabian, Hilja, Johannes, 
Aino, Niilo, Toivo ja Arvo. Vanhin lapsista otti sukunimekseen Aronpuro, muut käyttivät nimeä Syväniemi. 
Juho Andrell kuoli Kuohijoella syksyllä 1916. 
 
Seppä Nehemias Packalen syntyi vuonna 1850 Sahalahden Pyttylässä. Vanhemmat olivat lähtöisin 
Luopioisista; äiti Anna Eerikintytär Kuohijoen Lepistön torpasta ja isä Matti Yrjönpoika Holjan Melkkaasta. 
Nehemias oli joitakin vuosia seppä Aleksanteri Sirenin opissa Tampereella, josta muutti vuonna 1879 
Kuohijoelle Riihimäkeen kun Henrik Hacklin, Korkeilan seppä, muutti Lammille. Nehemias vihittiin 
Riihimäessä vuonna 1884 Passilan muonatorpparin tyttären, Iida Eerikan kanssa. Vaimolla oli ennestään 
poika, Aleksi (Niemi), perheeseen syntyi kaksi tytärtä, Iida Karoliina ja pienenä kuollut Hilja Aliina. 
Nehemias Packalen kuoli 1910-luvun alussa Kuohijoella. 
 
Räätäli Wilhelm Sarin syntyi vuonna 1848 Hauhon Rukkoilassa aviottomana lapsena. Äiti, itsellisen tytär 
Maija Heikintytär meni myöhemmin naimisiin räätäli Israel Elgin kanssa. Ilmeisesti poika kiinnostui 
ammatista, koska muutti Hauhon Hyömäkeen räätäli Saxlinin oppiin, josta edelleen Kuohijoelle räätäli 
Joonas Lindenin kisälliksi, käyttäen tuolloin sukunimeä Elg. 
Yli 40 vuotta Kuohijoen kylällä räätälinä toiminut Joonas Ståhlberg kuoli syksyllä 1868 "slaagiin" eli 
halvaukseen Passilassa. Wilhelm avioitui edesmenneen räätälin nuorimman tyttären, Susannan, 
kanssa Korkeilassa vuonna 1870 ja alkoi harjoittaa kylällä räätälin töitä sukunimenään Sarin. Perheeseen 
syntyi neljä poikaa; Albert Onesippus, Hugo, Otto Wilhelm ja Anton. 
Wilhelm Sarin kuoli keuhkotautiin syksyllä 1896 Kuohijoen Passilassa. 
 
Räätäli Joonas Ståhlberg syntyi vuonna 1807 seppä Juho Ståhlbergin perheeseen Eräjärvellä. 
Joonas Juhonpoika muutti jo 16-vuotiaana Luopioisiin Mikko Sahlbergin räätälinoppiin, Oli jonkin aikaa 
Puutikkalassa, mutta asettui Kuohijoelle jossa vihittiin vuonna 1830 Riihimäen piian, Anna 
Tuomaantyttären kanssa, Anna oli lähtöisin Hailun torpasta Rautajärveltä. Perheeseen syntyi viisi lasta; 
pienenä kuollut Anna Maija, seuraavana vuonna syntynyt tytär oli myös Anna Maija, Joonas, Lea ja 
Susanna. 
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Joonas Stålhlberg oli sattumoisin seppä Packalenin vaimon, Iida Eerikan sekä räätäli Joonas Lindenin 
(s.1841 k.1908) kummisetä. Räätäliä on osin kiittäminen myös kylän sivistämisestä; Joonas Lindenin tytär 
oli kansakoulunopettaja Linda Linden (s.1891). Lindan kummit olivat nikkari Juho Andrell ja vaimonsa 
Maria. 
 
Hyvässä käsityöläisessä arvostettiin ammattitaidon lisäksi myös raittiutta: 
"Räätälin sällit huom ! Yksi taitava räätälin sälli saa heti pysyväisen työpaikan kun ilmoittaa itsensä 
allekirjoittaneelle Luopioisten Puutikkalassa. H.Heinonen. Huom! Juopot älkööt vaivatko itseään !". 
(Hämäläinen 2.6.1894). 
Myös sopivasta ruumiinrakenteesta saattoi olla apua: "Yksi tukeva poika otetaan nyt heti sepän oppiin R. 
Julinille" (Hämeen Sanomat 16.7.1896) 
 
Ilpo Ahola 
Kuohijoen mökkiläinen vuodesta 2006. Lähteet: Seurakuntien digitoidut kirkonkirjat, Hämeen läänin digitoidut 
henkikirjat, Kansalliskirjaston digitaalinen sanomalehtiarkisto. 
 

Toimitus kiittää Aholaa ansiokkaasta tutkimuksesta ja kirjoituksesta. 
Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 

Historiaa 
 

 
 

Oman kyläkaupan tulitikkuaskin etiketti vuosikymmenten takaa. Mahtaakohan kylältä löytyä vielä 

tuollainen tulitikkuaski? Jos jollakin on tällainen, olisi hienoa jos sen saisi näytille vaikka Munkki ja 

Rinkeliin.  

Kuvan lähetti Pauli Riihilahti. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Kalastusta 

Jäiden lähdettyä ja pilkkimiesten kadotessa 11.4.2016 kalat lähtivät liikkeelle. Oli 

verkkomiesten  vuoro lähteä järvelle. Made rynnisti mataliin vesiin, sellaisiin paikkoihin  
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missä kuore kutee. Ja kyllä järvi suorastaan tarjosi parhaita tuotteitaan, madetta, haukea 

ahventa ja jopa kuhaa. Mateiden mahapussit olivat täynnä kuoretta. Kuoreen kutupyyntiä 

ei vain järvellä ole näkynyt enää vuosiin. Harmi, sillä kuore on ihan hyvä ruokakala, 

huolimatta pitkään jatkunesta uskomuksesta, että se on raadonsyöjä, missä tiedossa ei ole 

totuuden siementäkään. 

                 

      Saalis ja kalamiehen kaveri. Kuvat lähetti usein järvellä nähty Niilo Närvänen. 

Kyllä järvellä verkkomiehiä on näkynyt, mutta missä ovat uistelijat? Muutaman 

satunnaisen uistelijan lisäksi ei heitä ole juurikaan näynyt. Syy lienee siinä, että uistimen 

nokkaan ei ei saalista ole muutamaan vuoteen enää juurikaan kertynyt. Mikä lienee syynä 

siihen? Ehkäpä jotkut kalamiehet tietävät sen, mutta sopisiko toivoa, että joku tietävä 

kertoisi sen lukijoille? 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

 

                          AITO R. VARJO 

        

       Kertomus Simeon Malmströmin yhdestä kalastuspäivästä Kuohijärvellä  

Tämä kirjoitus on kirjoitettu ainoastaan huvin vuoksi, eikä siinä ole totuuden häivääkään, 

mutta jos joku ystävä vastoin luuloani uskoo tunnistavansa jonkun henkilön, niin toivon 

ettei tätä kirjoitusta pidettäisi vihapuheena. 
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Tämän lehden numerossa 8/2014 alkanut jatkokertomus päättyy. Aiemmat numerot ovat 

saatavilla netistä hakusanalla: Kuohijoen Sanomat tai kukkialle.fi 
 

 

SUURI HAUKI jatkokertomus osa 15 

    Simeon istui paikallaan vielä ainakin viisi minuttua. Hän ajatteli seuraavaa avantoa - 

viimeistä tältä päivältä. Hän vilkaisi kerran kelloa. Se osoitti 15.35, joten päivälle alkoi jo 

olla pituutta ihan tarpeeksi Simeonille, mutta olisiko saalista tarpeeksi, sen tulisi pian 

viimeinen avanto näyttämään. 

  Noustuaan yös Simeon tarkkaili huolellisesti ymäristöä, olisiko lähietäisyydellä ketään 

kuulolla. Ei ollut. Se on hyvä ajatteli Simeon, sillä hän oli epävarma pystyisikö hän olemaan 

hihkumatta, jos nyt olisi kymppikiloisen vuoro. Aina hän oli pystynyt tukahduttamaan 

tunteensa kalamiespiireissä, mutta nyt Simeonin mielestä lähellä oli niin ainutkertainen 

tapahtuma, että hänen täytyi oikein koota kaikki henkiset voimavaransa, jotta hän pystyisi 

torjumaan riemun kiljahdukset - kun kymppikiloisen pää tulisi avannosta näkyviin, ja 

kiljahdusten seurauksena  rannat täyttyisivät katsojista,  mutta jos hän sittenkin olisi 

yliarvioinut hauen painon ja kyseessä olisikin mitätön kuusi-seitsemän kiloinen; sellainen 

tilanne olisi Simeonin mielestä niin häpeällinen, että hänen olisi painettava hauki takaisin 

avantoon ja yritettävä selittää katsomaan rientäville kyläläisille, että siima oli katkennut!  

   Nopeasti Simeon sai suljettua tuon kammottavan ajatuksen mielestään. Hän ei vielä 

pystynyt nousemaan jakkaraltaan jatkaakseen viimeiselle avannolle. Ei Simeon hätäinen 

ole koskaan ollut, mutta tässä tilanteessa hän ikäänkuin yritti elää aikaa edelle yhden 

avannon verran, nähdäkseen etukäteen mikä olisi tämän rupeaman lopputulos.  

    Istuttuaan vielä ainakin viidentoista minuutin ajan Simeon päätti, että nyt on aika 

lopettaa jaarittelu ja ryhtyä toimeen, toimeen joka nostaisi hänenet kymppikerhoon, tai 

sitten pudottasi hänet kadun miehen tasolle, jonka Simeon uskoi myös kestävänsä niin 

kuin hän oli kestänyt monta kertaa aiemminkin, sillä monet  pudonneet entiset työ- ja 

kalakaverit sellaiset kuin, Rasilainen, Lammila, Stenforss, Junkkari, Hursukangas ja nyt jo 

edesmennyt Yli-Toivola sekä monet muut, jotka olivat kilpailuissa voittoja keränneet; olivat 

hekin aina tappioistaan aikaa myöten selvinneet, eikä heille tiettävästi ollut arpia jäänyt. 
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     Niinpä Simeon ryhtyi toimeen. Saatuaan koukun uudelleen syötetyksi hän laski sen 

varovasti takaisin avantoon, tällä kertaa, vastoin Peräsen neuvoa vain puolen metrin 

korkeudelle pohjasta! Sitten hän peitti avannon sohjolla ja asetteli merkkivarvun 

huoellisesti paikalleen. Varmistettuaan vielä, että kaikki tavarat olivat pulkassa, hän 

kurkisti Gigantin kassiiin, missä olivat tähän mennessä saadut  saalishauet. Sen verran on, 

että eipähän ainakaan koirat kuse kintuille, myhäili Simeon, vaikka yksi puuttui; suuri hauki 

- se kymppikiloinen. Sitten hän otti suunnan kohti seuraavaa avantoa; sitä viimeistä. 

    Otettuaan parikymmentä askelta Simeon pysähtyi ja etsi katseellaan merkkivarpua. 

Aurinko oli jo niin alhaalla, että se paistoi melkein suoraan silmiin. Vaikka hänellä oli 

aurinkolasit silmillään, niin häikäisy oli sen verran voimakasta, että varpua ei ollut helppo 

havaita kirkkaalla hangella. Otettuaan vielä kymmenkunta askelta Simeon vihdoin havaitsi 

sen. 

 

Saavuttuaan avannon viereen Simeon havaitsi, että avanto oli lumipeitteestä vapaa ja 

avantokapula oli aivan avannon reunassa. Asiassa oli jotain outoa, olisikohan joku käynyt 

avannolla? Sitä Simeon jäi miettimään, mutta kun avannon reunalla ei näkynyt mitään 

jälkiä, ei hänen omaansa eikä myöskään ketun jälkiä, niin hän tuli siihen tulokseen, että 

tuulen on täynynyt viedä lumikeko, mutta olisiko tuuli siirtänyt avantokapulan sen toiseen 

reunaan, se tuntui Simeonista mahdottomalta, sillä mielestään hän on aina asettanut 

kapulan keskelle avantoa; joten aiheuttajaksi jääpi ainoastaan suuri hauki. Se oli Simeonin 

mieleen. 

     Nyt Simeon istuutui pilkkijakkaralleen. Hän otti pulkasta nostokoukun ja puukon aivan 

viereensä, poisti sohjokauhalla avannon puhtaaksi, jotta hän näkisi luokkisiiman 

mahdollisen pienenkin liikkeen, josta voisi päätellä mitä koukussa on.  
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    Tuijotettuaan avantoa muutaman minuutin ajan, Simeon lausui vanhan 

kalamiesloitsunsa, joka niin monet kerrat oli tuottanut hänelle toivotun tuloksen: 

Anna Ahti parasta; 

    anna ruokaa nälkäiselle 

nosta kymppikerhoon 

    kunniata kalamiehelle 

vaikka miehen mieliksi 

    kertomuksen siemeneksi 

 jotta jäisi hauki tämä 

    aikakirjaan merkityksi.  

 

Sitten Simeon sylkäisi avantoon pitkän räkäisen roikon, kuten kalamiehet ovat kautta 

aikojen tehneet. Simeon oli jo vähällä tärttua avantokapulaan, kun hänen mieleensä tuli: 

mitä hauki ajattelee?  

    Simeon alkoi pohtimaan ensinnäkin sitä: Ajatteleeko hauki, näkeekö se mitään järven 

syvyyksissä, missä parinkymmenen metrin syvyydessä on ainakin talvella lähes täysin 

piemeää, joka vaikeuttaa saaliin havaitsemista ja sen kiinniottamista, vai onkohan sillä 

sisäsyntyinen toimintamalli, joka ei juurikaan aivoja tarvitse, sen enempää kuin maamyyrä 

eli kontiainen, joka vaeltelee koko ikänsä maan alla sokeana täysin pimeässä ja silti se 

löytää ravinnokseen matoja? Simeon totesi: on se melkoinen veijari, tämä kontiainen ja 

tuo hauki,  joka kenties on iskukoukussa kiinni ja jos sillä aivot on, niin se varmaan miettii; 

miten tästä pääsisi irti! 

     Nyt Simeon kiinnitti katseensa kirkkaaseen avantoon. Luokkisiima sojotti liikkumatta, 

mikä Simeonin mielestä ei suinkaan tarkoittanut sitä, että iskukoukku olisi tyhjä, sillä toki 

hauki saattaa olla levon tarpeessa, jos se on koko yön riuhtonut päästäkseen irti koukusta. 

Vielä on toivoa, vielä on uskoi Simeon, mutta kun hän alkoi nostaa luokkisiimaa ja kun 

luokki tuli näkyviin, niin Simeon toesi, etteä luokki ei ollut lauennut. Kyllä Simeon ymmärsi, 

että nyt ennuste on huono ja huonommaksi käy, jos pian ei ala siiman päässä tapahtua. Ei 

alkanut. Nostettuaan luokkisiimaa Simeon totesi kuten alikersantti Lahtinen aikoinaan: Nyt 

otti ohrakyrsä! Saatuaan koukun jäälle se oli tyhjä, ei edes syöttiä ollut jäljellä, joka sai 

Simeonin uskomaan, että kenties iso hauki on käynyt siihen kiinni ja tavalla taikka toisella 

oli saanut syötin irti jäämättä itse kiinni.  
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      Näin Simeon oli saanut nostetuksi kaikki koukkunsa, ilman toivomaansa tulosta, mutta 

sentään neljä pienempää haukea jaettavaksi, sillä Martalle ei sellaisia enää saanut viedä. 

Niinpä hän kokosi kamppeensa pulkkaan, suuntasi kulkunsa Mutulahden suuntaan ja 

lausahti ääneen; ehkä seuraavalla kerralla.  

 

LOPPU 

 

Toimitus kiittää kirjoittajaa sekä lukijoitaan mielenkiinnosta kertomusta kohtaan. 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
 


