
 

PÄÄKIRJOITUS 

Kesäkuu; Juhannus, sade, jopa rakeita, tuuli ja kylmä. Siinä  kesäkuun toistuvat 

elementit, kuten niin monena vuonna aiemminkin, paitsi lapsuuden kesinä. Niin se vaan 

menee, vaikka aina kuulee väitettävän, että ilmasto lämpenee. Muistan kuinka 40 ja 50-

luvulla lapset kulkivat koko kesän avojaloin. Toisin on nyt,  ainakin vanhoilla ihmisillä; 

pitkät kalsarit, villasukat ja tuli takassa kaiken päivää. Vaan minkä sitä luonnolle 

mahtaa?   

                     

Juhannuksena kuitenkin tuomet kukkivat, sireenit reunustivat kylänraittia ja aurinkokin 

pilkahteli.  Ensimmäinen rehusatokin kaadettiin jo viikolla 24, parhaat kalamiehet saivat 

jopa saalista, muut  Kirkonkylän K-Kaupan kalatiskiltä. 

                    

 

 

 
 
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 , 14980 Kuohijoki, e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi  
puh. 0408228192. Viides  vuosikerta n:o 3/ 3.7. 2017 



       2 

Hyvä uutinen maassa oli se, että juhannuksena hukkui tiettävästi vain kuusi ihmistä, 

mikä on paljon vähemmän kuin monina vuosina aiemmin.  

Kylällä nähtiin lippuja saloissa, mutta muutama  lipputanko oli ilman lippua, mikä 

tarkoittanee sitä, että  jotkut kesäasukkaat olivat jääneet kenties epävakaiden 

sääennusteiden takia kotiinsa. 

 

                                             

 

Juhannuksen kuvasatoa 

                   

 

Juhannuspäivän aamuna joki oli tyynni.                     Kylänraitti oli autio ja tyhjä. 

Posen satamassa  poltettiin perintein juhannuskokko. Samalla poltettiin myös 

kiinteistöiltä yli tarpeen jäänyttä puutavaraa. Kokolla oli väkeä lähinnä Posentien 

kesäasunnoilta ja heidän vieraitaan, joista osa oli pukeutunut varsin värikkäästi  

tilaisuuteen sopiviin asusteisiin. Kokon palaessa lausuntataiteilija Rauno Alikoski esitti 

runoja. Alikoski kuvassa oikealla seuraavalla sivulla.  
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 Juhannusvieraita Posen satamassa.                            Kokko sytettiin n. klo 23.00 Kuva; Heikki Wallin.                                      

 

Keskiyön jälkeen tummat pilvet alkoivat peittää taivaanrantaa Kipparinlahdella. 

   

Kokkoja rannoilla. 
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Kokko Tervaniemessä. Kuvassa vasemmalla Sari, Mika,  Marko ja muita kyläläisiä.  

 

 

Tietysti juhannuksena pelattiin myös lentopalloa. 
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Kuulumisia kylältä                                                                                          

   

Arvo Hippeläinen 
Kuva; Juha Sormunen 

 

   

Tuliharju 

Tässä lukijan kommentti Tuliharjun nimestä viime numerossa olleen kirjoituksen 

johdosta. 

 

"Harjun nimi on varmaan siksi Tuliharju, kun nuoriso kokoontui siellä piirileikkiin tulen 

ympärille. Mäkelän Hilja ja Pauli siellä kohtasivat, joten siksi äiti kertoi usein harjusta, 

jossa "oli tulit." Tarja Virtanen". 
Toimitus kiittää huomiosta. 

 

 

 

Arvo (Ake) Hippeläinen kuoli 5.6.2017 äkillisen 
sairauden murtamana 80-vuoden iässä. Hän oli 
Karjalan evakkoja Kivennavalta. Sodan jälkeen Ake 
asettui vahempiensa kanssa ensin Hauholle ja 
sittemmin Kuohijoelle perustetulle asutustilalle, 
jolla hän asusti vanhempiensa jälkeen aina 
kolemaansa saakka.  Ake tunnettiin erinomaisena 
ampujana, erityisesti supikoirien poistajana. Hänen 
tiedetään ampuneen useita satoja supeja ja hänet 
palkittiin siitä ainakin kaksi kertaa Riistanhoitopiirin 
toimesta. Runsas parikymmentä henkilöä oli 
saattaamassa Akea hänen viimeisellä matkallaan. 
 

 
Palveluiden tarjonta lisääntyy kylällä 
Uusi kauppa entisen tilalla kun 5 v. Amanda avasi 
"Amandan Kipsan".  
Kuvassa  seppelepäinen Amanda hymyilevänä  
alkujännityksen jälkeen.   Edessään hänellä on 
upouusi kassakone. Tarjolla on pillimehuja sekä 
karkkia. 
 
Toimitus onnittelee ja toivottaa menestystä uudelle kauppiaalle. 
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                                         Perunat nousussa    ja  puolukat kukassa 

 

   
 

 

Halvatun papat 

 

Lauantaina 1.7.2017 nähtiin kylällä vuotuinen pappamopojen  "Kukkian ympäriajo". Pari 

kymmentä pappamopoa pärisytteli kylän läpi. Hauska tapahtuma. 

 

Seuraavana päivänä nähtiin vielä pienempimuotoinen ohikulkuletka, kun kymmenkunta 

isoa moottoripyörää ohitti kylän. 

 

 

 

 

Jokainen harjunkiertäjä on varmaan 

havainnut Harjuntie 88 kohdalla olevan 

viimeistelyä vaikka olevan 

omakotikiinteistön; Rauhalan. Kyseessä 

on Pentti Saarisen noin 10 vuotta sitten 

hankkima pitkään tyhjillään ollut 

kiinteistö.  On tuottanut mielihyvää 

seurata kun Pentti on vuosien varrella 

lähes yksin restauroinut taloa sisältä ja 

ulkoa, kuin myös pihapiiriä. 

Rakennuksen ja viereen tehdyn 

autotallin työn jälki edustaa korkeaa 

ammattitaitoa.  
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Mihin ratsumies on matkalla 2.7.2017. 

 

Lyhyt seuranta osoitti, että ratsukko oli matkalla Munkki ja Rinkilään. Samalla selvisi, 

että ratsastaja oli kaunis nuori nainen, Kukka  Hyötyläinen, joka kertoi olevansa 

lomailemassa Valkealahdessa. Ratsu oli komea suomenhevonen.   

 

 
 

Kuvassa Mika ja Nina vastaanottamassa ratsukkoa, joka kohta keräsi katsojia 

ympärilleen. Joku tiesi kertoa, että tätä ennen kylällä oli nähty ratsukko joskus Heikki 

Mukkulaisen aikoina. 



 

Toinen  yhtä harvinainen näky     8 

 

Keinumäessä havaittiin 29.6.2017 kuvan osoittama noin 3,5 cm pitkä ötökkä. Paikalle 

kutsuttu hyönteisasiantuntija Arto Tyrni tunnisti oitis ötökän olevan;  jättisukeltaja 

(Dytiscus latissimus). 

 

 

  
 

 

 

Hyvää loppukesää. Tarkkailkaa luontoa kameran kera. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

 

 

 

 

Tämä jättisukeltaja on tieteellisesti 

luokiteltu niveljalkaisiin, hyönteisiin, 

kovakuoriaisten lahkoon, sen alalahkoon 

petokuoriaiset ja sukeltajien heimoon sekä 

sukuun; suursukeltajat. 

Se elää vedessä ja käyttää ravinnokseen 

pieniä kaloja. Muden kovaruoriaisten 

tapaan se osaa lentää ja eksyy joskus 

kauaksi vesistöstä, kuten tämä yksilö, joka 

tavattiin sadevesitynnyrin kannen päältä. Se 

ei kuitenkaan mahtunut menemään 

kannessa olevasta reiästä, vaan jäi reikään 

kiinni, eikä se olisi omin avuin siitä päässyt 

irti. Valokuvaamiseen jälkeen Arto vei 

tämän rauhoitetun ötökän se omaan 

elinympäristöön, jokeen. 


