
 

 

 

 

 

 

 

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   P0408228192 

kahdeksas  vuosikerta n:o  3 / 20.2.2019. 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi >kukkian 

kylät>kuohijoki>kuohijoen sanomat 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Talvi teki tuloaan, ja kuten tavallisesti, siitä seurasi sähkökatkoja kun myrskyt ja tykkylumet kaatoivat 

puita langoille. Pakkaset ja vesisateet vuorottelivat, mistä seurasi liukkaat tiet ja polut. Liukuesteiden 

myynnissä oli sesonki aika. Tietoon ei ole tullut kaatumisia eikä luunmurtumia.  Hyvä niin. Jäät 

vahvistuivat vasta helmikuun puolessa välissä niin, että moottorikelkalla pääsi jäälle. Tosin lumen puute 

aiheutti omat ongelmansa telamaton jäähdytyksessä. Se ei kuitenkaan estänyt tunnettuja kalamiehiä 

lähtemästä verkkopyyntiin. Luistelijoita ei jäällä ole näkynyt, sillä jään rosoisuus teki luistelun lähes 

mahdottomaksi. Kevään merkit ovat näkyvissä, sillä useammasta kesäasunnon piipusta nousi savuja. 

Pöllöjen ääntelyä on kuultu, joka sekin on merkki, lähestyvästä talven taittumisesta. 

Portti Kuohijoelle oli jälleen avoinna 7.2.2019 

Sanotaan, että minä lähden Kuohijoelta, mutta Kuohijoki ei lähde minusta! Noin on. 

Hyvää kevään odotusta 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 
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Lukijan kynästä 

 

Tässä on jälleen näyte joka osoittaa, että kylästämme löytyy kynäniekkoja. Kirjoittaja on 

tarkastellut kyläämme ajanjuoksua talkoiden kautta. Onhan kylämme tunnettu kautta aikain 

talkoistaan, joka, kuten olemme huomanneet ja nähneet, että niissä on aina ollut tekemisen 

meininki.  

 

Toimitus kiittää kirjoittajaa ja toivoo lisää kirjoituksia. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

BETONIMIES  

 

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Edellisen vuosisadan alussa eri aatteelliset 

ajatussuunnat aktivoituivat, perustettiin yhdistyksiä, milloin minkäkin ihmisiä yhdistävän 

toiminnan ja aatteen ympärille. Sitä myötä on sitten rakennettu erilaisia toiminta ja 

kokoontumistiloja. On työväen-, nuorisoseuran-, urheiluseuran- ja palokunnan taloja. 

Asutustaajamat ja kylät olivat täynnä työteliästä väkeä ja elämää. Vähäistä vapaa aikaa 

varten tarvittiin tiloja. Miten kaikki on sitten saatu aikaan. Talkoilla, talkoilla on kaikki 

tämän maan rakennukset rakennettu. Talkoissa suoritus on yleensä kertaluonteinen, on 

sokkelinvalutalkoot, päretalkoot, pihatalkoot, puunkaatotalkoot. Talkootyö on ollut aikansa 

yhteisöllisyyttä yhteisen hyvän eteen. Talkoot ovat olleet melkein aina saman kaavaisia. 

Ensin työt sitten tarjoilut, talkooväelle on ruuat, kahvit, voileivät, sahdit…no jaa, no 

juomat kumminkin.  

 Siirtykäämme aikajanassa muutama vuosikymmen taaksepäin vaikka neljä- viisi 

kymmen lukujen taitteeseen, aikaan, jolloin maan jälleenrakentaminen sodan jälkeen oli 

vauhdissa. Kylä, johon seurataloa aletaan rakentamaan voisi sijaita missä päin Suomea 

hyvänsä. Seuratalomme tontti on saatu lahjoituksena ja myös suurin osa puutavarasta oli 

metsänomistajien lahjoittamaa. Isommat kulut on melkein jo saatu kuitattua. 

Loppukuluihin keräillään rahat sitten kun rakennus on valmis järjestämällä tansseja, iltamia 

ja vaikka arpajaisia. Tontti sijaitsee yleensä keskeisellä paikalla asutukseen nähden. 

Meidän tonttimme on etelään viettävän rinteen päällä ja julkisivu on aurinkoisella järveen 

suuntaan avautuvalla puolella. 

 Työt aloitetaan aikaisin keväällä lumien sulettua tontin raivauksella, perustuksen 

kaivuulla ja laudoituksen tekemisellä. Ja tietenkin kaikki talkoilla. Laudoituksen 

tekemiseen tarvitaan jo ammattimiestä. Pari kolme kirvesmiestä riittää, loput aputyöväkeä.  
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Laudoitus on valmis, on hankittava sementit, betonisorat, raudoitukset, vedet, betonimylly 

ja mylläri. Sementti on ”kortilla” kysyntä maan kovan rakentamisen vuoksi runsasta, 

samoin betoniraudat. Ajankuvaan kuului, että sokkelien teräksiin kerättiin kaikki kuluneet 

viikatteenterät, katkenneet haravakoneen piikit ja muu joutava rautaromu, jos oli. Ei 

betonisorakaan täytä aina ihan laatuvaatimuksia, mutta jos se ei ihan multaa ollut niin 

kaikki paremman puutteessa kävi. Nyt tarvitaan betonimylly ja hyvä mylläri. 

 Tällä kertaa meidän betonimies ja mylly löytyy ison kaupungin naapuripitäjästä, 

parin peninkulman päästä seuratalomme perustuksesta. Artturi Leinonen, pienen 

maapaikan omistaja. Paikka oli suurempi kuin tontti, mutta pienempi kuin maatila. Ei siinä 

oikein eletty, mutta ei kuoltukaan. Täytyi olla sivutuloja. Sen verran oli  

 

Artturissa yrittäjyyttä, että oli hankkinut betonimyllyn ja siihen polttomoottorin, jolla 

pyörittää myllyä. Päätoimisesti oli mies isommilla kaupungin rakennuksilla betoni 

mestarina valvomassa betonin valua niin rakennusten sokkeleissa kuin holvien valuissa, 

mutta muulloin kävi myllynsä kanssa pientä lisäansiota saamassa rakennuksen pohjiin 

betonia sotkemassa. 

 Artturille saatiin sana, että miestä ja myllyä tarvittaisiin. Lupasi tulla ensin 

katsomaan paikkaa ja tuoda betonimyllyn mukanaan. Tuli paikalle, tarkasteli laudoituksia 

ja teki ehdotuksia laudoituksen tukien parantamiseksi. Manaili raudoituksen vähyyttä, 

kehotti lisäämään betoniterästä kulmien sitomiseksi ja ohuempien palkkien lujuuden 

lisäämiseksi. Tarkasteli tarvittavan soran ja sementin määrän, arveli varatut määrät 

riittävän, samoin paikalle tuotujen kiilakivien. Sovittiin talkoopäiväksi kesäkuun toinen 

sunnuntai. Nyt oli kaikki valmista sokkelin valua varten.  

 Sovittuna sunnuntaina talkooväki oli paikalla, äidit tyttärineen, isät poikineen, veljet 

ja siskot kavereineen ja oikeastaan koko kylän väki. Innostus oli kova, työtä riitti kaikille ja 

kellekään työ ei ollut ylipääsemättömän raskasta. Työt jaettiin, Artturi otti kaksi riuskan 

oloista nuortamiestä myllärin apuriksi soraa heittämään myllyyn. Betonikärräriksi piti olla 

vahva jalkainen ja selkäinen mies tai kaksi. Oli oltava lankonkimies, joka siirteli ja asetteli 

kärräyslankut kohdalleen sitä mukaa kun valu eteni. Laatikkomiehet, jotka lapioivat 

kärrärin kippaaman betonin laatikosta laudoituksen väliin ja vielä kiilakivi pojat, 

nuorempia pojan nassikoita, jotka pudottelivat sopivan kokoisia kiilakiviä laudoituksen 

väliin betonin ja sementin säästämiseksi. Unohtaa ei pidä myöskään tampparia jonka 

tehtävänä on laudan pätkällä tiivistää betoni laudoituksen väliin niin ettei betoniin 

jää ”rotankoloja” eikä kiilakivet ole laudoitusta vasten ja vähäinen raudoitus on pysynyt 

kohdallaan. 

 Työt saatiin alkuun, betonimyllyn hammasrattaat louskuttivat epätasaista 

hammasrattaanlouskutusta aina sen mukaan oliko myllyssä oleva massa kuivempaa tai  
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märempää. Polttomoottori, joka oli jo parhaat päivänsä nähnyt, pärisi pensankatkuista 

pärinäänsä myllyn täyttyessä rivakkojen lapiomiesten soran lapioimisesta. Lattaremmi, 

joka kulki moottorin akselin päässä olevan pienen vetopyörän kautta betonimyllyn isolle, 

vajaan metrin halkaisijaltaan olevalle käyttöpyörälle. Remmillä oli joskus taipumusta 

lähteä pois sijoiltaan ja sekös pojan nassikoita nauratti kun Artturilla oli taipumusta manata 

remmiä. Poikien mielestä syytönhän remmi oli siihen, ettei se pysynyt paikoillaan, joskus 

meni soraa remmin ja pyörän väliin. Mutta kyllä poikien silmät pyöristyivät kun 

betonimies asetteli remmin paikoilleen moottorin käydessä, ammattimies tuumasi pojat, 

arvostus nousi silmissä.  

 

Artturi selvitti betonin salat, missä suhteessa tulee olla soraa ja minkä laatuista, kuinka 

paljon sementtiä ja miten paljon laitetaan vettä. Yhden suhde neljään, se oli sen aikainen 

betonin valmistuksen nyrkkisääntö. Neljä soralapiollista soraa, yksi betonilapiollinen 

sementtiä, siinä se suhde oli. Ei se betonimylly kovin iso ollut,  

 

siihen kun lapioi parikymmentä lapiollista soraa ja neljä lapiollista sementtiä ja Artturin 

säätelemä vesimäärä päälle, oli kärryllinen laadukasta betonia valmis. Veden kanssa oli 

oltava tarkkana, ei sen takia, että se jouduttiin hakemaan läheisen naapurin kaivosta 

tynnyreihin betonimyllyn viereen, vettä kyllä kaivossa riitti. Betonin piti olla sopivan 

jäykkää. Jos oli liian löysää, huuhtoutui sementti helposti erilleen sorasta ja kemiallinen 

reaktio kuivumisen ja lujuuden kanssa kärsi. Jos se oli liian jäykkää, se oli hankala 

pudotella laudoituksen väliin, tuli helposti ”rotankoloja”. Betonin piti olla jäykkyydeltään 

kuin vajaan vuorokauden ikäinen karhun paska, silloin perustuksen laatu ja tuleva lujuus 

oli taattu, Artturi selvitti.  

Ei rivakat nuoret miehet soraa lapioidessaan ymmärtäneet saavansa arvokasta 

tietoa betonin valmistuksesta, kunhan lapioivat myllyllisen toisensa jälkeen kärrärin 

vietäväksi laudoitukselle. Tieto kuitenkin tallentui heidän tajuntaansa salakavalasti, kun he 

sitten myöhemmin mahdollisesti oman talon rakentamista aloitellessa miettivä perutuksen 

tekemistä, tulivat Artturin sanat ja opit mieleen. Tieto oli yhden talkoopäivän verran soraa 

lapioidessa tallentunut heidän takaraivoonsa. 

Kahvitauon paikka. Pari tuntia oli huhkittu helteessä ja kuinka ollakaan yleensä 

talkoopäiviksi sattuu hyvät ilmat, liian lämmintä kovaan työhön, mutta kun tavoite on 

yhteinen niin helteet kestetään. Laudoista kyhätty pöytä valkoisine pöytäliinoineen notkuu 

tarjottavaa, kahvit, voileivät ja pullat. Juotavana maitoa, vettä ja mehua. Uskalsipa joku 

koiranleuka kysellä väkevämpienkin perään, mutta emännät oli tiukkoina, ei ennen kun 

valut on tehty. Tiedettiin kyllä, että naapurin kaivossa oli kylmässä iso neljänkymmenen  
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litran maitotonkka hyvää sahtia. Oli kuitenkin sovittu sahtikannun 

avaamisesta vasta päiväruuan jälkeen. Semmoinen oli emäntien komento ennen vanhaan.  

Työt jatkuivat, kärryllinen toisensa jälkeen kulkeutui laudoituksen väliin ja valu 

eteni. Kärrymiestä välillä vaihdettiin, homma oli melkeinpä urakan raskaimpia. 

Kärräysmatka piteni valun edetessä ja kärräyslankkujen päälle tuppasi tulemaan betonia 

jota ei aina keritty harjata pois. Laudoista tehty kärrykään ei ollut keveimmästä päästä ja 

kärryn työntämistä ei helpottanut valurautainen kottikärryn pyöräkään. Myllyn täyttämisen 

välillä Artturi kävi tarkastamassa laudoituksia sen kestävyyttä ja arvioimassa sementin ja 

soran riittävyyttä sekä luomassa talkooväkeen henkeä, huumori oli korkealla ja laatua 

syntyi. 

Puolisen aika. Ei talkooväkeä tarvinnut kahta kertaa pöydän ääreen huudella. 

Emäntien ja tyttärien valmistama edellisen syksyn hirvenlihoista valmistettu lihakeitto oli 

se, jolla nälkäistä talkooväkeä ravittiin. Keitto lisukkeineen hävisi nälkäisen väen suihin. 

Väki oli vihasimmillaan, kuten Hämeessä sanotaan. Päälle jälkiruuat ja kahvit. Sahtikannu 

oli haettu kaivosta suurempaa ”janoa” sammuttamaan. Meinasi tauko venyä ”lakisääteistä” 

taukoa pidemmäksi, mutta kun Artturi nykäisi polttomoottorin ”pärisemään” oli totuus taas 

edessä, pari tuntia kun paiskitaan töitä, valut on tehty, näin arveli betonimestari.   

Valu iltapäivän loppupuolella vihdoin valmistui. Viimeisiä kärryllisiä kärrättiin. 

Osa talkoolaisista jo nautti loppuruokia ja kahveja. Sokkelin yläpinta tasoitettiin 

laudoituksen tasalle. Artturi kierteli pistämässä harjateräksen pätkiä tasaisin välein valuun 

pystyyn, niillä sidottiin tulevan puurungon alapuut sokkeliin kiinni. Työkalut, mylly, 

kottikärryt pestiin ja jäljelle jääneet sementit suojattiin tulevaa tarvetta varten. Hiet ja 

betonin roiskeet pestiin iholta ja saappaista. Paska homma , mutta tulihan tehtyä, jonkun 

kuultiin tokaisevan. Artturi vielä ohjeisti talkooväkeä laudoituksen kastelemisesta, oli 

helteisiä päiviä luvassa ja betonin ei ollut hyvä liian nopeasti ja pelkästään pinnalta kuivua. 

Parin viikon kuluttua laudoitus purettiin ja todettiin työn jäljen olevan 

ensiluokkaista. Kiilakivet ja raudoitus eivät olleet näkyvillä, sokkelilinjat suoria eikä betoni 

ollut murentunut laudoitusta purettaessa. Priimaa. Osasi se Artturi betonit tehdä, oli se 

varmasti kouluja käynyt mies, rakennusmestari, arveli joku. Seuraavaksi on 

sitten ”konsvärkin” teko, mutta se on jo toinen tarina. 

Kuohijoen kylässä on myös oma seuratalonsa, Vepari. Rakennettu 1938, rakennuksen 

päädyssä olevan luvun mukaan. Miten kaikki on aikanaan saanut kylässä alkunsa, ei ole 

allekirjoittaneen tiedossa, mutta talo on tehty talkoilla, se on varma. Tänä päivänä talo on 

hyvässä kunnossa, suuri kiitos siitä ja muusta kylän aktiiville talkooväelle. 

J.K. Tekstin hajanainen kerronta on allekirjoittaneen talkookokemuksia pojan 

nöösinä.  

ylöskirjoitti Vakke    



 

 

 

 

 

 

Teatterimuistoja             6 

Kulttuuri saapuu Kuohijoelle  

Tästä se kaikki alkoi, se uusi kulttuuritoiminta, josta saatiin lukea monista lehdistä. Ensin oli v. 2003 

Klubi, sitten Klubin yhteydessä v. 2004 aloitti toimintansa Kuohijoen Kesäteatteri. Teatteritoiminta oli 

vilkasta ja vuosien varrella teatterissa nähtiin useita näytelmiä, kunnes toiminta hiipui v. 2015. Muistoja 

niistä jäi teatterilaisille, ja arvaten myös teatterissa käyneelle aina runsaalle yleisölle. Näytelmistä 

jäljempänä. 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
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Kesäteatterille valmistui v. 2004 noin 80 istumapaikkaa käsittävä katsomo Kylä-Mukkulan 

entisen navetan parvelle. Sen jälkeen perustettiin Aslakin ja Leenan jodolla Kuohijoen 

Kesäteatteri. Ensimmäiseksi näytelmäksi valikoitui: Kerpeikkari – Julma huvinäytelmä. 

Avajaispäivänä 24.7.2004 oli kaksi näytöstä, ja molemmat näytökset olivat loppuun 

myytyjä. Suuren suosion siivittämänä tämä teos esitettiin laajennettuna versiona 2005 

Nimellä: Kerpeikkarin Kosto.  Näytelmän aihe oli sen verran huomiota herättävä, että siitä 

kirjoitettiin useissa lehdissä. Onpa aiheesta tehty myös yliopistotasoinen tutkimus: Teemu 

Keskisarja: Suomen ainoa sarjamurhaaja … Aihetta on käsitelty myös Kaijus Ervastin 

kirjassa: Murhamiehen muotokuva: Kaijus Ervasti, Vankienhoidon koulutuskeskus-Valtion 

painatuskeskus 1992. 

 

                                                                                   



 

 

 

 

 

 

    

Valkeakosken Sanomat 30.6.2005         8 
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 Yksi kiinniotto, kaksi versiota         10 

Kuten yllä olevista lehtileikkeistä ilmenee, on Kerpeikkarin kiinniottajaksi ja mitalin 

saajaksi kerrottu yhtäältä mylläri Hagberg, ja toisaalta nimismies Böök. Tunnetumpi tarina 

on mylläri Hagbergista, jonka on kerrottu ottaneen Kerpeikkarin kiinni Padasjoella Palsan 

myllyllä. Sitä puoltaa Tervaniemessä tänäkin päivänä tallessa oleva mitali ja kunniakirja. 

Sen sijaan nimismies Böökin osalta hänestä tunnetaan vain maininta poikansa 

kirjoittamassa kirjassa. A.TH Böök kertoo isänsä nimismies Böökin Kerpeikkarin 

kiinniottajaksi ja  mitalin saajaksi. 

 

Albert Theodor Böök – Wikipedia 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_Böök 

 

Padasjoella Alhon kartanossa syntyneen A. Th. Böökin vanhemmat olivat nimismies, kuvernementinsihteeri Thure Wilhelm 

Böök ja Karolina Forssell. Hän pääsi ... 

 Böök museomiehenä    Teokset  Vanhankansan tapoja ja taikoja y.m. sivistyshistoriallisia pikkutietoja Keski-

Hämeestä 1800-luvulta, Hämeenlinna: Karisto, 1912 

 

--- 

 

HELSINGIN SANOMAT 21.10.2016 

Suositut näyttelijät ovat tekemässä Suomen ainoana sarjamurhaajana tunnetusta, 

päijäthämäläisestä Juhani Adaminpojasta elokuvaa, kertoo Helsingin Sanomat. Fiktiivisen 

elokuvan käsikirjoittaa Kari Hietalahti ja ohjaa Peter Franzén. Kerpeikkarinakin tunnettu 

Juhani Adaminpoika tappoi syksyllä 1849 Hämeessä 12 ihmistä viiden viikon sisällä.   

 

 

 

 

 

 

- Tulossa on kattava psykologinen trilleri, Franzén kertoo HS:lle. 

 

Työnimellä Kerpeikkari kulkevan elokuvan ensimmäinen käsikirjoitusversio on valmis. Jos 

rahoitus järjestyy, kuvaukset voivat käynnistyä aikaisintaan vuoden päästä. 

Albert%20Theodor%20Böök%20–%20Wikipediahttps:/fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_Böök
Albert%20Theodor%20Böök%20–%20Wikipediahttps:/fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_Böök
Albert%20Theodor%20Böök%20–%20Wikipediahttps:/fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_Böök
Albert%20Theodor%20Böök%20–%20Wikipediahttps:/fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_Böök
https://fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_B%C3%B6%C3%B6k#B%C3%B6%C3%B6k_museomiehen%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Albert_Theodor_B%C3%B6%C3%B6k#Teokset
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1477882673704


 

 

 

 

 

 

 

Suomen elokuvasäätiö on tukenut hanketta jo 20 000 euron kehittämistuella.   11 

Juhani Adaminpojan tarinaa on tehnyt tunnetuksi historioitsija Teemu Keskisarjan 

kirjoittamassaan elämäkerrassa. Silti harva suomalainen tietää tarinaa.   

 Mutta  Kuohijoella se  tunnetaan. 

--- 

Toimituksen tiedossa ei ole, onko elokuvasäätiön tuki riittänyt käsikirjoituksen lopulliseen 

tekemiseen. Kuvausten mahdollisesta rahoittamisesta ei niin ikään ole tihkunut tietoa! 

 

 

 

 

 

  

                  

Mylläri Hagberg ja Anna Kustaava        Kerpeikkari ja vanki Tyrväinen      Kylän vanhin Veikko Salmi 

Noora Virtanen ja Sakari Tervaniemi      Asko Yli-Kippari ja Sami Selin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Piika Amalia Anne Yli-Kippari ja  renki Kalle Pekka Tuominen.                          Kivalteri 

Teatterimuistot jatkuvat myöhemmin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

HELENA  TOIKKA IN MEMORIAM        12 

     

   Torstaina 31.1.2019 saatiin toimitukseen suruviesti: 

Helena Toikka kuoli Järvenpäässä pitkällisen sairauden 

murtamana. Hänet muistetaan Kuohijoella siitä pienestä 

punaisesta mökistä, minkä hän hankki 1998 puolisonsa 

kanssa. Helena tuli tunnetuksi myös  monista 

näytelmärooleistaan 2004 aloittaneessa Kuohijoen 

kesäteatterissa. Hän esiintyi usein puolisonsa Martti 

Kallialan vastanäyttelijänä, muun muassa näytelmissä: 

Kerpeikkari, Maallemuuttajat, Vikatie ja Clory, joka jäi 

hänen viimeiseksi rooliksi. Siinä hänen roolihahmo oli 

taidemesenaatti madame Dupond, kuvassa. Helena antoi 

Kuohijoen kesäteatterille syvimmän olemuksensa, joka 

tulee säilymään teatterilaisten ja teatterin ystävien, kuten 

muidenkin ystävien muistoissa vielä pitkään. 

  Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

 

                                

 



 

 

 

 

 

 

 

Kuljetuspalvelua Kuohijoella vuodesta 1982       13 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kari Saarinen kertoo aloittaneensa taksiautoilijana 1982, jolloin hän osti Aimo 

Heikkilän taksin. Kauppaa seurasi Heikkilän Lada 1500 L, jonka Kari heti vaihtoi 

Datsuniin. Siitä alkoi autoilijan ura toiminimellä Kari Saarinen, ja sitä on jatkunut 

36-vuotta. Eläkkeelle Kari ei ole aikonut jäädä, ei edes silloin kun viime vuoden 

heinäkuussa taksiliikenne avautui markkinoille. Ajoja on vielä riittänyt neljälle 

autolle ja kolmelle bussille, sekä viidelle kuljettajalle. Kilpailu on Karin mukaan 

koventunut ja rokottanut jonkun verran liikevaihtoa.   Silti ruuhka-aikoina on tarvittu 

myös Leena- vaimon apua, joka pääsääntöisesti hoitaa konttorityöt. Hankaluuksiin 

asiakkaiden kansa Kari ei kertomansa mukaan ole joutunut.  Ei myöskään 

koulukyytiläisten kanssa.   Lapset kyselevät usein jääkiekosta, ja siitä on mukava 

keskustella heidän kanssa. Ovatpa lapset antaneet minulle koulusta tuomiaan 

piirroksia. Tasapainoilua siinä vaaditaan, kun lapset ovat jakaantunet, Tapparan ja 

Ilveksen faneihin.  

TUTUT JA TURVALLISET PALVELUT, sillä on katetta kun käytät Karin taksia. 

                Kylätoimittaja  Yrjö Järventausta 
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Kalatoimittaja  E. Kiviriippa 

Kuohijoen osakaskunnan hoitokunta piti kokousta maanantaina 18 helmikuuta 2019 

Pakaraisella. Läsnä oli hoitokunta kokonaisuudessaan: Seppo Pakarainen puheenjohtaja, 

Jouni Räisänen sihteeri ja jäsenet Reijo Anttonen sekä Raimo Maurola. Hoitokunta laati 

kokouksessaan vuodelle 2019 muun muassa budjettiesityksen ja esitykset 

kalastussäännöiksi ja lupamaksuiksi, sekä käsitteli osakaskunnan edustajan osallistumista 

uuden kalatalousalueen kokoukseen. Lisäksi päätettiin osakaskunnan kokouksen 

ajankohdasta.  

 

 

KOKOUSKUTSU 

KUOHIJOEN OSAKASKUNNAN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKKAAT KUTSUTAAN OSAKASKUNNAN KOKOUKSEEN, 

KIINTEISTÖTUNNUS 635-448-876-1 JOKA PIDETÄÄN 

KUOHIJOEN KYLÄYHDISTYKSEN VEPARI RY:N TALOSSA PADANKOSKENTIE 55, 

20.4.2019 KLO 10.00. 

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT. LISÄKSI VALITAAN TOIMINNAN TARKASTAJAT 

TARKASTAMAAN OSAKASKUNNAN TOIMINNAN JA TILIT. 

KOKOUKSEN TARKASTETTU PÖYTÄKIRJA PIDETÄÄN JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ 

KYLÄ-MUKKUKLAN KULTTUURIKESKUKSESSA 1.5. – 30.5.2019 

OSOITE: LAMMINTIE 51 KUOHIJOKI, 16900 LAMMI 

HOITOKUNTA 
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Kalamiehiä tavattiin 18.3.2019 Kukkian jäällä. Saalista näytti tulleen, niin pilkillä kuin 

verkollakin. Vaan harvassa ne olivat, ne tosi kalamiehet. Jää oli vailla lunta ja siten erittäin 

liukas. Kulku ilman nastakenkiä oli lähes mahdoton. 

                             

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

* Tulipalo kylällä maanantaina 19.3.2019! 

    

No, ei sentään. Risuja siinä vain poltettiin.  
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* Jäljet johtivat avantoon 8.2.2019 sillan vieressä. Poistumisjälkiä ei ollut havaittavissa! 

 

Lintuasiaa 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

* Juha Sormunen lähetti oheisen kuvan myötä viestin, että Helmipöllö lauleskeli 

iltahämärissä 15.2.2019 klo 18.30. 

* Irene Pakarainen kertoi, että pihapiirin yläpuolella lenteli 17.2.2019 merikotka. Se 

pörräsi ja kaarteli siinä kuin helikopteri, kunnes sitten lensi pois. 26.1.2019 paikalla oli 

isolepinkäinen ja aiemmin syksyllä kanahaukka. 
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Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin tällöin 

sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä soveltuvan 

lainsäädännön mukaisesti. 

Tilaajatiedot 

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 


