
 
 
 
 

 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Poikkeuksellinen kesäkuu tuli ja meni. Mitä siitä jäi käteen? Tuulet, sateet, kylmä jne. 

Kuitenkin kylälle saatiin ainakin yksi uusi kesäasukas, joten kylä on säilyttänyt 

pitkäaikaisen vetovoimansa, vaikka mediatietojen mukaan kesämökkien kauppa on 

hidastunut. Ehkäpä siihen on osaltaan vaikuttanut, paitsi tämä kylämiljöö, myös me; 

kyläläiset ja kesäasukkaat, kulttuuripalvelut, kahvila-myymälät ja ennen kaikkea 

aktiivinen kyläyhdistys. Olen liki neljän vuosikymmenen aikana havainnut, että tämä kylä 

on aina ystävällisesti vastaanottanut tänne tulevat; niin asukkaat kuin vierailijat. Tämä 

lehdykkä pyrkii omalta osaltaan edistämään kylän yhteisöllisyyttä. Toivon mukaan 

perinne jatkuu, vaikkakin tänä kesänä kesäteatteri jää väliin. Toivottavasti se ei kokonaan 

katkaise 10-vuoden periodia.   Vaikka heinäkuu on jo ylittänyt puolivälin, niin vielä ehtii 

tulla kesäpäiviä, jos ei muuta niin ainakin perinteinen Unikeonpäivä 29.7. Sitten sopiikin 

odottaa jo elokuuta ja August Rock festivaalia 5.8. ja Venetsialaista iltaa 26.8.  August 

Rock tunnetaankin jo laajalti, paitsi musiikkinsa, niin myös hyväntekeväisyyselementtinsä 

johdosta. Venetsialainen ilta on täällä aivan uutta. Siltä odotetaan paljon. 

 

 

 

 

 

 
 
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 
p. 0408228192  Viides  vuosikerta n:o 4/21.7.2017 

Mitä tuohon Venetsialaiseen iltaan tulee, niin  
Kondolia, tuota venetsialainen tavaramerkkiä, ei 
vielä  ole Kuohijoella nähty kuin aaveen omaisesti. 
Tai muistuttaahan kirkkovene tuollaista. Ehkäpä 
meidän Venetsialainen ilta saa kenties jonkun 
Italian ystävän tuomaan sellaisen matkamuistona 
Kuohijoelle.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenecja_gondole.JPG
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                                        MARTTI (MASA) JOKINEN  80 VUOTTA 

Martti on syntynyt Kuohijoella 5.8.1937 August ja Hilma Jokisen talossa. Hän on 9 lasta 

käsittäneen perheen toiseksi nuorin. Kansakoulun Martti kävi täällä kuten niin monet 

muutkin hänen aikalaisensa. Ammattinsakin Martti löysi Kuohijoelta. Saatuaan ajokortin 

hän ajoi ensin kuorma-autoa ja sitten Mäntylän linja-autoa siirtyen linja-autojen mukana 

Pekolan Liikenteen palvelukseen. Moni aikalainen muistaa Martin hymyilevänä ja 

ystävällisenä kuljettajana. Martti ajoi linja-autoa 41 vuotta, kunnes hän siirtyi 65-

vuotiaana eläkkeelle. Mutta ei Martti toimettomaksi jäänyt. Hän on aina ollut aktiivinen 

toimija kylätoimikunnassa, toimien muun muassa lipunmyyjänä ja järjestysmiehenä, 

paloauton vastaavana, sekä Harjuntientien tiehoitokunnan tehtävissä. Ei nämä 

luottamustehtävät vielä Martille riittäneet. Hän otti omaksi asiakseen kylän uimarannan, 

grillikatoksen ja jätepisteen siistinä pitämisen, missä toimissa monet ovat hänet nähneet. 

Siitä on Marttia kiittäminen. Toimitus onnittelee Marttia ja toivottaa hänelle terveyttä ja 

pitkää ikää.   
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Kuohijoen kansakoulun oppilaita ja opettajia. Nuoli osoittaa Marttia. Tarkkaavainen 

aikalainen voi tunnistaa kuvasta muun muassa Sakari Tervaniemen, Arvo Hippeläisen ja 

Jouko Passilan. 
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Nuori kalamies Kipparinlahdelta.                         Vaihtelevaa säätä. 

 

 

Mikä maa, mikä valuutta? Sehän on Kuohijoki  juhannuksena. Kukkian Keidas oli 

pystyttänyt lapsille pomppulinnan. Lapsia ja ääntä riitti. Hyvä niin. 
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Eräs kesän tärkeimpiä tapahtumia; Romu Roope keräsi jälleen yleisöä ja sitä romua. 

Mistä sitä oikein riittää joka kesä vuodesta toiseen? Ja missä ne romut olisivat, ellei olisi 

Romu Roopea? Niinpä... Kuvassa etualalla seisomassa Pekka Kolehmainen ja Kuku. 

 

    

 

        

 

Emme yleensä julkaise kuin myönteisiä 
uutisia, mutta kun toistuvasti 
jätepisteeseen tuodaan metallia, akkuja ja 
muuta tänne kuulumatonta tavaraa, 
olemme katsoneet aiheelliseksi tuoda 
julkisesti esille, että yhteisöstämme löytyy 
ihmisiä jotka eivät piittaa yhteisestä 
hyvästä, vaan laiskuuttaan tai 
typeryyttään tuovat niitä tähän, kuten  
kuva osoittaa. Tämänkin öljyä sisältävä 
astia tuotiin vain muutama päivä ennen 
Romu Roopen tuloa. Luopioisten kirkolla 
on jäteasema, jonne tällaiset voi viedä 
vaikka kauppareissulla.  Jos näet kuka tuo, 
niin ota kuva ja ilmoita. Sama koskee  
kyläyhdistyksen tiedotetta seuraavalla 
sivulla. 
O tempora  o mores!  
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Henkilöuutisia                    7 
       

 Ulla Kuusniemi ja Bernd Heger viettivät juhannushäitä Klubilla. 

Keinon Liisa vietti 80-vuotispäiväänsä 8.7.2017 perhepiirissä. 

Ahtolassa kesiään viettänyt Hilkka Silvantie 91 v. vieraili 9.7 yli 10-vuoden poissaolon 

jälkeen Kuohijoella yhdessä vävynsä Tomen kanssa, käyden mm. Keinumäessä ja 

Virtasella. 

 

                    

 Kuvassa vasemmalta; Tome, Hilkka ja Raija Keinumäen pihalla. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Kulttuuria       8 

 

Kari Kuivalainen ja Arto Vilkko keräsivät laulun lyömiä jo kolmannen kerran peräkkäin 

Munkki ja Rinkilän pihalle. Kuva: Pirkko Syrjänen. 

Kulttuuritoimittaja  Michael Jäärä 

 

Lintuasiaa                         

      

 

Jos on ollut lomalaisilla vaikeuksia säiden kanssa, niin on ollut myös pikkulinnuilla. 

Pesimisten onnistumisista ei tähän mennessä ole kantautunut tietoja. Kuvan punarinta 

näyttää viihtyvän kukkapenkissä. Liekö säiden syytä, että harmaahaikarasta ei ole saatu 

havaintoja. Eipä ole nähty myöskään kanadanhanhia. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 



 
 
 

Kalastusrintamalta      9 

Kalastusrintamalta ei mitään uutta, paitsi, että tavallisesti luotettavista kalamieslähteistä 

kerrotaan: jotkut kalamiehet ovat saaneet Kukkialta hyviä muikkusaaliita. Sitä paitsi 

muikut ovat kasvaneet oikeisiin mittoihin, eli 17-18 mm verkot pyytävät hyvin, kuten 

oheinen Iisko Iso-Pikkulaisen lähettämä kuva osoittaa. 

Nyt kaikki muikun pyyntiin, sillä tätä herkkua on pitkästä aikaa taas tarjolla. Ja kun 

verkkomäärät lisääntyvät, on hyvä muistaa pyydysmerkkien lainmukaiset vaatimukset, 

jotka ilmenevät kalastusluvan mukana saadusta ohjeesta. Näin voidaan ainakin vähentää 

verkkojatojen ajautumista toisten verkkojen päälle. Vielä näyttää olevan käytössä liian 

matalia pyydysmerkkejä, jopa pelkkiä kanistereita, kuten  myös pyydysmerkeillä varattuja 

verkkopaikkoja. 

 

 

 

Kalamiesterveisin kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

Virallinen verkkolippu pinnassa tai pinnan läheisyydessä olevalle verkolle.  Korkeus 1,2m 

vedenpinnan yläpuolella, 2 lippua ja heijastin. Teleskooppirakenne, helppo kuljettaa ja 

kestävä. 
 

Hinta 25,00 € 
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