
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

PÄÄKIRJOITUS 

Sää, se jaksaa puhuttaa edelleen. Milloin se kesäksi rupeaa? Sitä kysyy moni eikä suotta sillä 

eihän tässä ole oikein kesää vielä nähty, vaikka heinäkuusta on jo kulutettu kaksi 

kolmannesta. Herää kysymys, ehtiikö se enää tänä vuonna tullakaan? Entinen evakko-ukko 

sanoikin Hämeeseen tultuaan, että eihän täällä mitään kesää ole, onpahan kolme-neljä 

kuukautta kärrykelejä! Metsämarjoja näyttäisi kuitenkin tulevan ja niitä riittänee kaikille 

halukkaille. Toivottavasti marjastajilla on malttia odottaa sadon kypsymistä. Vaikka 

marjastaminen ei nykyisin, ainakaan nuorten mielestä ole kovin trendikästä, niin 

toivottavaa olisi, että marjasato saataisiin talteen oikeaan aikaan ja ettei sitä jätettäisi 

yksinomaan ulkomaisten poimijoiden ja kotimaisten vanhusten varaan. Valtamediassa 

kirjoitetaan ja puhutaan enemmän viineistä kuin marjojen terveysvaikutuksista. Ja se vähä 

mikä uutisoidaan on lähinnä vierasmaalaiset marjanpoimijat.  
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Urheilua       2 

Tässä kahdeksan vuotta sitten kunnostetulla kentällä on pelattu lentopalloa kesälauantaisin 

klo 15.00. Toki lentopalloa pelattiin sitäkin aikaisemmin, mutta hieman eri paikassa. 

Pelikenttä on kaikille kiinnostuneille avoin. Pelaajia oli tällä kertaa hieman niukasti, ja 

yleisöä sitäkin vähemmän.  

                

Tässä tyylinäytteitä pelikentältä 11.7.2015, etualalla on Konsta Jokinen. Viereinen kuva; 

Timo Heikkilä (selin) valmiina torjuntaan. 

Porraskoskella pärskähteli 

Naapurikylässä; Porraskoskella pidettiin 11.7.2015 perinteiset Porraskosken pärskeet, joka 

kokosi suurehkon joukon ihmisiä, sekä omalta kylältä, että naapurikylistä ja vähän 

kauempaakin. Tarjolla oli paikallisia tuotteita, musiikkiesityksiä sekä tietysti juhlaesitelmä, 

jonka piti kylän Grand old man; Pauli Riihilahti. Hän kertoi omalla persoonallisella ja 

värikkäällä tavalla kylän historiaan liittyvästä sahasta, myllystä ja sittemmin niiden 

seuraajasta sähkölaitoksesta. Hän kertoi auliisti myös myytävistä tuotteista sekä esitteli 

kylän suuren pojan; Heikki K Lähteen, joka omalla kirjallisella tuotannollaan on tallentanut 

Porraskosken ja sen lähiympäristön historiaa, ja hän jatkaa edelleen tutkimuksiaan. Pauli 

kertoi vielä, että Heikki oli 72 vuotiaana eläkeläisenä `inttänyt` itsensä tohtoriksi. Hänen 

ehkä tunnetuin teos on: Isojaosta Torppariaikaan. Näyttää miehellä virtaa riittävän ja toivoa 

sopiikin, että häneltä ilmestyy vielä monta kirjaa.
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Pauli Riihilahti esitelmöi. Tohtori Heikki K Lähde esitteli Pauli Riihilahdelle Seppo 

Matoniemen kotiarkiston aarteita; asiakirjoja vuodesta 1790 lukien, joten Porraskosken 

historiasta on odotettavissa vielä uutta tietoa. 

 

                                                                                                                   

Antero Lehtimäki ja miehekäs vävypoika huolehtivat siitä perinteisestä tarjoilusta 

yleisötilaisuuksissa. Se oli ohittamaton paikka, mutta oli siellä paljon muutakin hyvää, kuten 

esim. mansikoita, herneitä, käsitöitä ja tietenkin hyviä palkintoja arpajaisissa. Oli myöskin 

musiikkiesityksiä. Oikeanpuoleisessa kuvassa on Porraskosken oma poika, joka on tunnettu 

haitarin soittaja. Solistina esiintyvä mies oli, sekä hyvä laulaja että vitsin kertoja.  
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Kuvassa Leena Vaisalo ostoksilla. Viereisessä kuvassa on herkkutiski. 

 

Kahvilakulttuuri tekee uutta tulemistaan ja voi hyvin. Paula Suksia on avannut 

hienostuneen vanhaa tunnelmaa pursuavan kahvihuoneen Luopioisten kirkolla. Kahvila 

sijaitsee entisessä kunnan virastotalossa. Niinpä siellä voi nauttia vaikka leivoskahvit 

entisessä kunnanjohtajan huoneessa. Mukaan voi ostaa leipää ja erinäisiä leivonnaisia. 

Tässä ohittamaton paikka kirkolla käytäessä. 

 

          
 

Paula Suksia ja asiakkaita.           Pieni yksityiskohta kahvihuoneesta 
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Lauantaina 25.7.2015 vietettiin jälleen sillalla Unikeonpäivää perinteiseen tapaan. 

Unikeoksi paljastui jokeen heittämisen jälkeen Anne-Maria Lukkarila-Tila, joka laiturille 

noustuaan piti yleisölle hauskan puheen, ja johon yleisö vastasi raikuvin taputuksin. 

                 

Unikeko vuonna 2015             Tilaisuuden juonsi  käsiään apuna käyttäen kaikkien  

               tuntema Markku Kulomaa, jota myös Kukuksi  

                                         kutsutaan. Kari Vihurila valmistelee köydenvetoa. 

Harvemmin nähtyjä vieraita 

                                             

                                                                                           

Kuva 1. Rouva Helmi Maria Eerola-Lewis ja Philip Lewis. Herra Lewis on lähtöisin Englannista Etelä-

Walesista ja Helmi Maria Hauholta. He ovat asuneet Helsingissä jo 30-vuotta. Philip puhui varsin hyvää 

suomenkieltä. Kesäasunto hellä on Avuksella ja tämä on toinen kerta kun he olivat Unikeonpäivillä. 

Päätellen siitä, että tuntuivat olevan kovin kiinnostuneita tästä tapahtumasta, voitaneen heitä nähdä 

jatkossakin.

Kuva 2.  Tero ja Jaana Jokinen Kuohijoelta. He ovat harjun metsäpalstan uudet omistajat. Tero ja Jaana 

kertoivat, että heillä ei ole tarkoitus rajoittaa harjun virkistyskäyttöä, päin vastoin lisätä sellaista, mutta he  
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toivoivat ettei männyn taimia tallattaisi. Sinne on tehty uusia ohjattuja polkuja ja harjulle on  jo raivattu 

näköalapaikka Kukkialle.  

    

Tunnetut  Arja ja Antti sekä                Kuku ja Pirre tanssin pyörteissä 

Tanskalaisia vieraita 

Tiistaina 28.7.2015 nähtiin kylällä vieraita Kööpenhaminasta. Teemu Vaisalo oli perheensä  

kera lomamatkalla Suomessa. 

 

        
 Kuvassa Teemu ja Lea Vaisalo sekä Lapset Selma ja Asta.            Selma ja Asta keräämässä ahomansikoita. 

Henkilöuutisia 

Häät Kipparissa 

 

Yli-Kipparin tilan navetan parvi oli jäänyt käyttämättömäksi lypsykarjan lähdettyä vuonna 2000. Sulhanen 

päätti, että 300 neliötä raivataan tyhjäksi ja siitä kunnostetaan heidän häitään varten juhlatila. Työtä ja 

vaivaa nähtiin paljon, mutta toki vietettiin ihan mukaviakin - kosteita - talkoita asian tiimoilta. Marika ja 

Benjamin Danemannin häät vietettiin Yli-Kipparissa 11.7.2015 alkaen klo 13:00 ja myöhään yöhön (klo 

04:00 asti!!!) oli kantautunut vielä lähimaastoon viimeisten juhlijoiden ilonpito! Itse hääpari marssi 

edellisenä päivänä Tampereella maistraattiin ja sanoivat "tahdon" klo 12:00 hyvinkin nopeassa  
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toimituksessa. Naimisiin meni Ylikipparin tytöistä nuorin, 22-vuotias kaunis neitokainen ja 

perheenlisäystäkin on odotettavissa piakkoin, sillä pojan laskettu aika on 15.8.2015. 

 

Häissä soitti Kuohijoen oma yhtye, The Men eli Aslak Cristiansson ja Arto Tyrni. Häävalssi pyörähdeltiin 

Edith Piafin ´La vie en rose´:in tahtiin ja Aslak lauloi sen ah - niin romanttisesti ranskaksi! 

 

Tampereen Sorin Sirkuksen sirkustaiteilijoiden ikimuistoisia esityksiä nähtiin häissä ja etenkin tulitaiteilijan 

esitykset saivat ansaitsemaansa huomiota. Silmänruokaakin oli - ainakin naisväelle - sillä sulhasen isä, 

itävaltalainen Wolfgang Danemann oli pukeutunut oman lääninsä kansallispukuun nahkasortseineen! 

Suomen kädenväännön mestari, Juha Salminen opasti asiasta kiinnostuneita kädenväännön saloihin illan 

tummetessa.  

 

Tapahtumasta kertoi ensiksi Anne Y 

 

      

Häävalssi ja sitten olikin kohta juhlan taiteellinen osuus. 

     

Voltteja ja leikkiä tulella. Navetta on vielä pystyssä. Takahuoneessa  Aslak ja myhäilevä 

appiukko Asko.    

Toimitus onnittelee hääparia ja toteaa, että pian siellä Kipparissa tanner tömisee.    
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Toimitukseen on tullut tieto, että kylällä leviää sellainen huhu, jotta kylällä on perustettu joku salaseura, 

konjakkimiehet tai joku sellainen.  Toimitus ei ole saanut vahvistusta huhulle, eikä tietoa siitä mikä tuon 

seuran mahdollinen tarkoitus olisi. Ehkäpä jotkut herrat siellä vatuloivat kylän asioita, ja mikäli huhu 

osoittautuu todenperäiseksi, toivottavasti vatuloivat kylän parhaaksi.  

                                                                 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

Lintuasiaa 

Alkukesästä nähtiin Kipparinlahdella  joutsenperhe neljän poikasen kera, mutta nyttemmin 

poikasia on enää kolme. Kuohijärven puolella taas on nähty joutsenperhe vain yhden 

poikasen seuraamana. Seppo Pakaraisen mukaan Nurmisaaren edustalla pesineellä parilla 

oli ainakin neljä poikasta. Toimittajan viimeisin havainto on, että poikasia oli vain kaksi. 

Joku niitä poikasia verottaa, ehkä minkki tai sitten se paljon puhuttu suuri hauki. 

Joella nähtiin 30.7.2015 toistakymmentä Kanadan-hanhea. Se oli upea joukko.  

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 
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August Rock-tapahtuma veti jälleen entiseen tapaansa rokkareita ja vähän muitakin väkeä 

klubille. Festareiden puuhamiehet Arto Tyrni ja Aslak Christiansson viimeistelivät areenaa 

esiintyville taitelijoille, kun toimittaja tapasi heidät pienellä tauolla. Arto kertoi festareiden 

synnystä, että kaikki alkoi vuonna 2000 kun hän silloisen yhtyeensä kanssa pohti 

esiintymispaikkaa. Silloin päädyttiin nykyiseen VEPARIIn, ja kun ei haluttu esiintyä ilman 

pääsymaksua, eikä nähty sillä rikastumisen mahdollisuuksia, niin Marja Lukkarila-Keskinen 

esitti ajatuksen hyvänkeväisyydestä. Niin päätettiin, että kaikki lipputulot annetaan 

vähentämättömänä Tampereen Yliopiston lasten psykiatrian osastolle. Niin on siitä lähtien 

tehty ja yhteensä on saatu ja luovutettu osastolle yli 30000 euroa. Se on kunnioitettava 

saavutus. Festarit pidettiin aluksi viitisen kertaa Veparilla ja sen jälkeen Aslakin 

isännöimällä Klubilla.  

               

Viimeiset harjoitukset Lehtovaarassa päättyivät klo 16.00. Kitarassa Anssi Tyrni, 
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rummut Joni Alikippari, Jukka Lehtojoki Basso ja Niklas Sluyter solisti. Sitten kohta alkoi jo 

kerääntyä yleisöä Klubille.  

Alla kuvasatoa sisältä ja pihalta. 

         

Terävintä kärkeä.       Hypetystä muusikoille. 

  

                                                                            

Usein nähty kitaristi Jaakko Pesola.                   Talkoolaisia myymässä herkkuja.  

Juhlien kulusta Aslak kertoi, että juhlat päättyivät klo 02.00 ja ne sujuivat täysin ilman 

minkään laista häiriötä. Lippuja myytiin yli 350 kappaletta hintaan 10 € kappale. Lipputulot 

tullaan tulouttamaan kokonaisuudessaan lasten psykiatrian osastolle. Kaikki esiintyjät 

esiintyivät ilman palkkiota. Toimitus kiittää puuhamiehiä ja toivottaa Augustille jatkuvaa 

menestystä pitkälle tulevaisuuteen. Ja miksei jatkuisi kun, sekä Arton että Aslakin, 

perhepiiristä nousee jatkuvasti uusia kykyjä. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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SUURI HAUKI; jatkokertomus osa 10 

Simeon seisoi avannon vieressä muutaman minuutin irrottamatta katsettaan avannossa 

väreilevästä vedestä. Siinä oli Simeonin mielestä jotain maagista, jotain ikään kuin Ahti tuo 

suuri vedenalainen kuningas olisi vinkannut hänelle mieluista yllätystä, mutta: mutta 

epäilevästi Simeon siihen suhtautui, sillä olihan hän aiemminkin mielestään saanut erinäisiä 

yliluonnollisia vinkkejä: pettymyksiä olivat olleet, joten hän palautti mieleensä vanhan 

totuuden: pessimisti ei pety!  

Niinpä Simeon otti pulkasta reppujakkaransa ja istahti sille tyynen rauhallisesti. Hän veti 

pulkan aivan avannon viereen jotta hän saisi tarvittaessa nopeasti nostokoukun, joka ei 

ollut pitkään aikaan saanut täyttää suurta tehtäväänsä: suuren hauen nostamista 

avannosta jäälle. Simeon ei vielä koskenut avantokapulaan, sillä hän tiesi ettei mahdollinen 

hauki noin vain pääse irti iskukoukusta, vaikka se olisikin kiinni ainoastaan joko ylä- tai 

alaleuastaan. Simeon suorastaan leikitteli ajatuksella kuinka hän nostaisi hauen jäälle, ehkei 

nyt sentään kymppikiloista, mutta kuitenkin suurehkon sellaisen joka vaatii nostokoukun 

käyttöä. Nostokoukun käyttö onkin Simeonin mielestä taitolaji, sillä huolimaton tai 

osaamaton käyttäjä saattaa ensinnäkin karkottaa hauen uuteen syöksyyn syvyyksiin, jolloin 

vaarana voi olla luokkisiiman katkeaminen tai jos nostokoukku jää iskukoukun vasaroiden 

väliin ja kun siitä riuhtaisee, niin suurella todennäköisyydellä hauki pääsee irti ja se jatkaa 

matkaansa repaleisilla leukaluilla. Se on hauen kannalta pahin vaihtoehto ja tietää sille 

melko varmaa nälkäkuolemaa. Kun se makaa järvenpohjassa selällään ja vielä viimeisillä 

voimillaan levittelee kitusiaan kun ravut hyökkäävät sen kimppuun ja upottavat terävät 

saksensa ylöspäin sojottavaan hauen valkoiseen mahaan. Siinäpä se. Ei kalamies toivoisi 

hauelle sellaista kohtaloa. Paljon lempeämpi elämän päättyminen sillä olisi kun kalamiehen 

pappi kolahtaa sen kalloon.   

Simeon yleensä karsasti ajatusta, että joku kalamies olisi näkemässä hänen puuhiaan, mutta 

nyt hän melkeinpä toivoi, että joko Hursukangas, Peränen tai Lammila olisi näkemässä mitä 

luokkisiiman päässä olevan iskukoukun mukana on nouseva jäälle.  Samalla hän voisi 

tarkkailla läsnä olevan kasvojen ilmeitä ja tulkita, mitä näkijällä olisi mielessään. Jos saaliina 

olisi edes vähän yli seitsemän kiloinen, niin kyllä hauki saisi ihailua ja sen saaja suurta 

hypetystä osakseen, ja sellaista Simeon kaipasi suuresti tällä hetkellä: hetkellä joka todistaisi 

kuka on kalamies. Ketään ei kuitenkaan ollut paikalla, joten Simeon sai tyytyä yksin 

näkemään tämän avannon tuottaman tuloksen. Simeon oikaisi kumaraan paininutta  
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selkäänsä ja päätti ryhtyä tuumasta toimeen.  Hän ojensi vasemman kätensä avantokapulaa 

kohden ja piti oikeaa kättä valmiina tarttumaan luokkisiimaan. Samalla hän totesi 

luokkisiiman purkautuneen, ja kohta jälkeen tuntui melko kova nykäisy, kun siima alkoi 

kiristyä. Simeon otti tuiman ilmeen kasvoilleen, sillä nyt hänestä tuntui, että vihdoin hänellä 

oli iso hauki koukussa. Kiinni tuntui olevan ja Simeonin kasvoista kuvastui myhäilevä olotila. 

Hauki tempoi rivakasti ja Simeon alkoi heti arvella sen painoa. Ensinnä hän arvioi sen 

painoksi noin kahdeksan kiloa, siis vielä kaukana kymppikiloisesta, mutta kuitenkin niin 

lähellä, ja kun hän sai vedetyksi luokkisiimaa noin kolme ja puoli metriä, niin hänen oli 

pakko muuttaa arviointiaan kuuteen - seitsemään kiloon, sillä tempoilu alkoi jo laantua, 

vaikka Simeonin mielestä se ei vielä kerro koko totuutta painosta, sillä hauki voinut mennä 

koukkuun jo illalla, ja se voi olla sen johdosta siinä määrin väsynyt yön yli jatkuneesta 

tempoilusta, että sen voimat olivat jo vähentyneet taistelukyvyttömäksi.  Oli miten oli, 

mutta Simeon jatkoi siiman kehimistä jäälle saaden silloin tällöin jonkun terävän potkun. 

Kolmannen potkun jälkeen Simeon otti kaiken varalta nostokoukun aivan viereensä. 

Luokkisiimaa oli yhteensä noin kahdeksan metriä, joten se kehimiseen ei mennyt 

montaakaan minuuttia, mutta kun hauen pää alkoi näkyä avannosta, se sai ikään kuin uutta 

voimaa. Kovan potkun jälkeen se ampaisi syvyyksiin vieden siimaa Simeonin käsien välistä, 

mutta pysähtyi kun Simeon antoi vastaiskun. Sen jälkeen se olikin halukas tuleman 

avannolle asti, jolloin Simeon otti iskukoukun oikeaan käteensä, työnsi sen avantoon hauen 

alaleuan alle. Nopea riuhtaisu ja  hauki oli jäällä tukevasti iskukoukussa kiinni. Simeon otti 

papin, sen Martan entisen Serla-rullasta tekemänsä papiksi sanotuin tappokapulan. Simeon 

käänsi vielä riuhtovan hauen mahapuoli jäähän päin, katsoi sitä hetken silmiin ja sen jälkeen 

hän kalautti papilla voimakkaan iskun sen kalloon. Kuului vaimea korahdus, ikään kuin hauki 

olisi pieraissut. Sitten Simeon otti puukon, sen ruostumattomasta teräksestä tehdyn, jossa 

on Tapiovaaran suunnittelema kahva. Sillä hän veresti hauen pistämällä puukon terän 

suoraan sen sydämeen. Se vuodatti verensä jäälle, jonka Simeon heti tapansa mukaan 

siivosi avantoon. Sitten oli punnituksen vuoro: kuusi ja puoli kiloa. Simeon oli kaikesta 

huolimatta tyytyväinen, sillä hänen arvionsa osui melko lailla kohdalleen. Sitten oli sen 

vuoro, missä laitetaan huulet töttrölleen. Hitaasti Simeon kaivoi reppujakkaran sivutaskusta 

sen pienen 18 senttilitraa vetävän hopeisen taskumatin, joka on aina seurannut häntä näille 

kalamatkoille. Sen sisällä oli kallisarvoista jalossa muodossaan olevia rypäleitä. Simeon 

muisteli kiitollisuudella miniäänsä, joka silloin tällöin toi hänelle pullon tuota jaloa ainetta. 

Niinpä hän, saatuaan sen kierteellä olevan korkin auki, laittoi huuliparinsa töttörölleen, 

kääntyi aurinkoa kohden, sulki silmänsä, ajatteli juuri tappamaansa haukea, avasi suunsa ja  
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kulautti pienen suuta voitelevan annoksen kurkkuunsa. Simeon lipaisi huuliaan 

makustellessaan tuon jalon juoman tuomaa hyvän olon tunnetta. Sitten Simeon laittoi 

taskumatin sille varattuun repun taskuun ja hauen pulkkaan  jääkairan viereen. Hän katseli 

tarkkaan haukea, sen väriä ja pään muotoa, joka juuri äsken oli saanut tainnuttavan iskun. 

Hauki oli aika komea, vaikka sen silmät olivat kalloon osuneesta iskun johdosta työntyneet 

ulospäin. Väriltään hauki oli kellertävän vihertävä ja alapuolelta valkoinen, kuten matalissa 

vesissä elävät hauet yleensä ovat. 

Sitten Simeon hän alkoi miettiä: mitä hauesta tekisi? Ei Simeon haukea aliarvostanut, mutta 

Martasta hän ei ollut niinkään varma, ryhtyisikö Martta sitä perkaamaan ruoaksi asti, vai 

joutuisiko hän tarjoamaan sitä kylän leskille tai orvoille, kuten Simeonin tapanaan oli sanoa 

Martalle, kun tämä katsoi haukea nenän vartta myöten, tekemättä elettäkään sen 

perkaamiseksi tai sanomatta sanaakaan mitä siitä tehtäisiin; minkä johdosta Simeon oli 

monasti joutunut tekemään omat johtopäätökset. Miten tässä nyt kävisi, sitä Simeon ei 

vielä tiennyt, mutta ennuste muodostui Simeonin mielessä  melko lailla latistavaksi. 

Saatuaan avannon suljetuksi ja kaikki tarvikkeet pulkkaan, Simeon ryhtyi ajattelemaan jo 

seuraavaa avantoa, josko se tuottaisi paremman tuloksen... 

 

  Jatkuu seuraavassa numerossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


