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PÄÄKIRJOITUS 

Juhannus.  

Juhannusaaton sää oli enemmän kuin tavanomainen. Lipunnoston aikaan mittari 

näytti 10,5 C ja kylällä oli hiljaista. Liekö se oli enne tulevasta. Aamulla kahdeksan 

jälkeen alkoi tapahtua, savua oli ilmassa ja hälytysautojen sireenit aloittivat 

konserttinsa. 

Missä palaa? Näin ajateltiin monessa talossa ja mökissä. Pian alkoi selvitä: 

Riihimäen navetalta tuprusi voimakas savupilvi, ja samalla oli nähtävissä, kun liekit 

löivät puiden latvojen yläpuolelle. Paloautoja saapui kaiken aikaa lisää. Ensinnä 

paikalle ehti Rautajärven VPK, ja sen jälkeen useita muita niin, että paikalla oli 

kaikkiaan noin kymmen sammutusyksikköä ja ambulanssi. Pian kasvoi myös 

katsojien joukko. Kun palomiehet olivat saaneet vedettyä sammutusletkuja jokeen, 

alkoi veden pumppaaminen palokohteeseen. Aluksi vedellä ei näyttänyt olevan 

mitään merkitystä, liekit vain kiihtyivät ja pian alkoi peltikatto punottaa ja kun se 

romahti, tuli sai uutta voimaa, mutta myös lisää vettä. Navetan kylän puoleinen 

pääty oli kokonaan tulen vallassa ja se uhkasi myös kartanon asuinrakennusta, 

koska tuuli kävi siihen suuntaan. Asuinrakennusten turvaaminen olikin osa tärkeää 

palontorjunta työtä. Kaikkien yksiköiden toiminta näytti kurinalaiselta, 

ammattimaiselta ja hyvin johdetulta. Sen näki heti, että yksikään noista 

palomiehistä ei ollut ensikertalainen. Riittipä palomiehillä ja heitä johtaneelta 

palomestari Ville Vahalalta kiireisestä viikosta huolimatta ymmärrystä myös kapean 

tien reunat täyttävälle suurelle katsojajoukolle. Tosin tuo katsojajoukko osasi  
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tarvittaessa väistyä, olla puuttumatta ja kommentoimatta palomiesten tehtäviä. 

Sammutustyöt jälkiraivauksineen kestivät pitkälle iltapäivään. Sen jälkeen 

jälkivartiointi jäi omistajan vastuulle. Lohduton oli näkymä; navetan rauniot 

savusivat ja omistajan kasvoilta välittyi järkytys. Paitsi, että palossa tuhoutui 

vuonna 1910 rakennettu navetta ja muuta omaisuutta tuhoutui, tuhoutui samalla 

myös osa Suomalaista perinnemaisemaa. Tällaista navettaa ei enää koskaan tulla 

rakentamaan. 

 

      

Palo näytti saaneensa alkunsa navetan kylän puoleisesta päädystä, mistä se levisi 

nopeasti ullakon kautta navetan muihin osiin. 
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Pian kattorakenteet alkoivat romahtaa. 

 

                        

Huolestuneen oloinen isäntä Arto Tyrni ja vakavailmeinen palomestari Ville Vahala. 

Vahalan mukaan palon syttymissyytä voi tässä vaiheessa vain arvailla. Päivän 

mittaan alkloi kylällä liikkua huhuja syttymissyystä. 
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Paloautoja, palomiehiä sekä ruiskumiehiä ja lopuksi raivauskalustoa 

          

Arto Tyrni kertoi palon syttymisestä seuraavaa: 

 

"Myöhemmin iltapäivällä syttymissyykin varmistui. Kuten kuvistakin voi päätellä, 

palon alkupiste oli navetan Kuohijoentien puoleisessa päädyssä. Ilmeni että sinne oli 

tunkeuduttu suljetusta päätyovesta. Syttymissyy oli siis ulkopuolisten (ja 

ulkopaikkakuntalaisten) tulenkäsittely. Asia on siirtynyt poliisin tutkittavaksi ja 

tutkinta etenee. Asiasta ei ole enempää kommentoitavaa. Joidenkin huolestuneiden 

yhteydenottojen vuoksi haluan kommentoida, että mittavista ja osittain 

korvaamattomista kalustotappioista huolimatta elokuinen tapahtuma August Rock 

19 etenee normaalisti korvaavilla laitteilla. Olivat ne sitten ostettuja tai lainattuja, ei 

järjestävä taho tule tuottamaan pettymystä TAYSsin Lastenpsykiatrian klinikan 

väelle. 
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Mitä sitten tulee itse navetan kohtaloon, jää nähtäväksi. Molemmat vaihtoehdot, 

purkaminen tai korjaaminen tulevat huomattavan kalliiksi. Alustavia suunnitelmia ja 

laskelmia tietenkin jo on tehty, Kuohijoen Sanomille annetun tiedon mukaan 

esimerkiksi täysin palaneeseen välikattoon menee noin kahdeksan kilometriä 

lattialankkua..." 

 

--- 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

   Pölkkyruoho Elotarhassa 

*Ulla Kuusniemi osoitti Elotarhan pihalla pölkkyruohon, joka on kohtuullisen 

harvinainen Suomessa. Se kasvaa jopa vähän yli metrin mittaiseksi ikään kuin 

pölkyksi,  jonka päässä on pieni vaalea kukka. Nimensä ruoho lienee saanut pölkkyä 

muistuttavasta rungosta. 

*Lisäksi Ulla kertoi nähneensä kesäkuussa ilveksen kulkevan Elotarhasta Liesoon 

päin johtavaa tietä. 

 

 

 

 

Pölkkyruoho (Arabis glabra)  

on kaksivuotinen  pitkäpalkolaji. 
Ensimmäisenä vuonna se kasvattaa 
matalan lehtiruusukkeen, toisena 
vuonna pystyn kukkavarren.  

Kukkavarsi voi olla metrin korkuinen. 

Koko kasvi on sinivihreänsävyinen ja 

ohuen vahamaisen kerroksen peitossa.  

Kukassa on neljä kapeaa, 3-6 mm pitkää 

vaaleankeltaista terälehteä ja neljä 

verholehteä.  Wikipedia. 
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Käytä oman kylän palveluita 

 

 

Jos kylältä ei jotain löydy, niin läheltä Haltiasta löytyy… 
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Peltivirtanen nähtiin 13.7.2018 hyvän sään aikana pellittämässä savupiippua 

kylällä. Nopea oli toimitus.  

 Kylätoimittaja Yrjö Järventausta       

--- 

Kalastuksesta 

Viikolla 29 saatiin ensimmäiset muikkusaaliit, Padankosken osakaskunnan 

hallitsemalta Lehtisaaren selältä. Pohjaan laskettujen verkkojen saaliit olivat 

kuitenkin tosi vaatimattomia, mutta verkot olivat kuitenkin vailla ns. roskakalaa. 

Saaliiden odotetaan paranevan syksyyn päin mentäessä. Muikku näyttää kasvaneen 

kokoa edellisestä vuodesta. Verkon silmäkokoa kannattaa nostaa 17 millin ja jopa 18 

kokoluokkaan. Tässä vaiheessa monet pitävät verkkojaan välivedessä, mutta 

toimituksen tietoon ei ole tullut saalistietoja. 

Kuohijoen osakaskunnan vesialueella ei tiettävästi vielä ole pidetty muikunverkkoja. 

Perinteisesti niitä on loppukesästä ja kudun aikaan pidettu muun muassa 

Kipparinlahdella Sortinmontulla ja sen lähiympäristössä, sekä Kuohijärvellä 

Tulisaaren ja Selkäsaaren välisellä alueella.  
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Nämä muikut pyydettiin 19.7.2018 Lehtisaaren edustalta ja odottavat nyt siirtämistä 

paistinpannulle. Suurin muikku  on kooltaan noin 15 cm ilman päätä. 
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Haukimies 

 

   

.  

 Ravustuskausi alkoi 21.7.2018 klo 12.00                 

Toimittaja seurasi kauden alkamista jo edellispäivästä lukien. Kauden aloitti tietysti 

syöttikalojen hankinta, mertojen kunnostus ja syötittäminen, jotta kaikki olisi 

valmista kun se suuri hetki jälleen koittaa. 

Kipparinlahden rannalla Pekka Soveri viritteli pyydyksiään 20.7. 2018 klo 15.20 

alkaen. 

 

 

 

 

Tuija Passila lähetti oheisen kuvan 

ilmoituksin, että Kari Eskolin sai 

10.7.2018 virvelillä Kuohijärvestä 

kuvan osoittaman suuren hauen. 

Puntaria ei ilmeisesti ollut 

saatavilla, mutta hauen nähnyt 

tunnettu kalamies Seppo 

Pakarainen arveli, ettei tuolla vielä 

pääse kymppikerhoon… Kyllä se 

aika isolta näyttää, vaikka miehen 

käsivarsi on koukistuneena. 

Kalamiehiä taitaa olla tämä; Kari 

Eskolin. 
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Pekka Soveri tunnetaan, paitsi musiikkimiehenä, niin myös innokkaana 

rapumiehenä.  Pekka kertoi ravustaneensa näillä rannoilla 12 vuotta, eli siitä lähtien 

kun hän hankki täältä kesäasunnon. Lapsuuden muistoissa hänellä on ensimmäiset 

kokemukset ravustuksesta. Täällä hänen piti omatoimisesti päivittää tietonsa ja 

taitonsa.  

- Niinpä; itseoppinut ravustaja onkin ainoa oppinut, kaikki muut ovat opetettuja. 

Kaiketi Pekka on siinä onnistunut, koska vuosittaisiksi rapusaaliiksi hän kertoo1000-

3000 rapua. - Oho! 

Kaikki ravut on itse laitettu ja syöty itse ja tuttavien kera, sanoi Pekka ja jatkoi, että 

koko tuttavapiiri on erittäin persoja ravuille. Rapuja menee joukossa jopa 20-30 

rapua per henkilö. - No eihän tuosta määrästä vielä nälkä lähde, mutta jano 

varmaankin lisääntyy! 

Pyydettäessä Pekka kertoo parhaat vinkkinsä ravustukseen: Särkikalat ovat parhaita 

syöttikaloja, ja ne kannattaa pyytää katiskalla kevään aikana ja sitten pakastaa 

ravustuskautta varten. Näin vältytään yhdestä työvaiheesta, kun ravustaminen 

todella alkaa, ja se on kovaa hommaa se. Pyyntivälineenä kannattaa käyttää 

muovisia mertoja. Myös muovinen syöttökotelo on mainio väline, ja kun siihen 

pilkkoo syöttikalat, niin se levittää hajua ja se puolestaan houkuttelee rapuja. Lisäksi 

kotelo estää ettei tukkakoskelo pääse viemään syöttiä. Olen nähnyt kuinka se 

sukeltaa merkkikohon vierestä ja tulee ylös syötti suussaan. Ja rapumerta on tyhjä 

syötistä sekä ravuista. Niin ikään ravustuspaikkoja kannattaa vaihtaa vuoisittain, sillä 

niin rapukin tekee. 
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Kipparinlahdella Jouni Räisänen ja Aapo Kervinen olivat 21.7.2018 klo 11.20 

odottamassa rapukauden avajaisia. Syöttikalat oli jo pyydetty ja merrat syötitetty. 

Nyt oli vain odotettava kellon kahdentoista lyöntiä. 

   

Kuohijärven puolella klo 11.45 ravustajia alkoi lähestyä vanhastaan tunnettua 

ravustuspaikkaa; Pakararaisenkaria. Kellon lyötyä 12 ensimmäiset merrat heitettiin 

veteen. 

          

 

 

Klo 12.00 Pekka Soveri laski 

ensimmäiset viisi mertaa. Klo 

19.15 oli vuorossa mertojen 

kokeminen. Saaliina oli viisi 

hyvän kokoista rapua. 

Kalatoimittaja 

E. Kiviriippa 
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Toimitukseen on usealta taholta tullut pyyntöjä selvittää, keitä aiemmin tässä 

lehdessä julkaistussa Kuohijoen koulun luokkakuvassa olevat henkilöt ovat. Entinen 

Kauhajokelainen Mauri Nurminen on nimennyt kuvan henkilöt seuraavasti: 

        

 

Edestä 

Rivi 1, Alikippari Seija, Tervaniemi, Nurminen Ritva, Mukkulainen Annikki, 

Aaltonen Tuula, Purastie Raija, Purastie Arja, Hämäläinen Marjaliisa, Syrjänen Liisa, 

Merontausta Tuula, Passila Jouko.   

 

Rivi 2, Opettaja Hyhkö Saimi, Lahtinen Airi, Purastie Pirkko, Jokinen Kyllikki, 

Virtanen Anneli, Tervaniemi Ulla, Aho Esko, Nurminen Mauri (minä),  

Hippeläinen Arvo, Tervaniemi Sakari, Merontausta Matti.  

 

Rivi 3, Nurminen Heikki, Mukkulainen Heikki, Jokinen Martti, Merontausta Timo, 

Nurminen Hanni, Heikkilä Heikki, Saarikko Heikki, Saarikko Hannu, Hippeläinen 

Tauno, Mukkulainen Eino, Merontausta Ensio, opettaja Ankeriasniemi Marjatta. 

 

Kuva on varmaankin otettu vuosina 1949-1950. Kaikkien etunimistä ole aivan varma,  

mutta sukunimet ovat mielestäni oikein. Paljon on jo poistunut joukostamme. 
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Aurinko itkee 

         

 

. 

 

Jaana Jokinen lähetti oheisen kuvan ja siihen 

liittyvän tekstin koskien 6-7-7-2018 välisenä  

aikana tapahtunutta tahallista vahingontekoa 

Tuliharjussa ja sillalla. 

Valitettavasti tällainen toiminta on ollut 

sellaista, että se vie pohjaa siltä yhteistyöltä, 

ja kyläyhteisön yhteenkuuluvaisuudelta, jota 

aikojen saatossa on yhdessä saatu yhdessä 

rakennettua. 

Kuva ja teksti julkaistu Kuohijoen kylän 

instagram -sivuilla 8.7.   

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

             

 

Jossain joella pesivä joutsenpari sai viisi poikasta ja kaikki ovat selvinneet 20.7.2018 mennessä  

hyvään kasvuvauhtiin. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 


