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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 4 / 29.3.2019. 

Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi visitkukkia 

 

 

PÄÄKIRJOITUS 

 

Talven sää on ollut vaihteleva. On ollut lunta ja on ollut vesisadetta, pakkasta, kovia 

tuulia ja suojakelejä, auringon paistettakin. Jäällä oli vettä lumipeitteen alla aina 

helmikuun puoleen väliin saakka, mikä teki jään paksuuden arvaamattomaksi ja jäällä 

liikkumisen vaikeaksi. Sitten lumien sulettua jäät vahvistuivat ja muuttuivat erittäin 

liukkaiksi. 

Forecan ennuste 13.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Täyskäännös säässä! Kevät voi alkaa jo viikonloppuna – Itä-Euroopan superlämpö sulattaa 

Suomen  (Iltalehti 13.3.2019).   (No eipä alkanut). 
 

Tätä kirjoitettaessa kevään alkaminen 16.3. tuntuu hieman liioittelulta, kun ottaa huomioon 

sen, että aikaisemmat ennusteet alkuvuodesta eivät oikein osuneet kohdalleen. Kyllä 

ennusteet ovat oikeita, mutta kun säät vain vaihtelevat! Nähtäväksi jää miten tämän 

ennusteen käy. Vasta Armaan päivänä 28.3 näytti siltä, että talven selkä on katkennut. 

 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/523ed1de-067c-474f-8c6e-64642ea8f0e9
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/523ed1de-067c-474f-8c6e-64642ea8f0e9
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/523ed1de-067c-474f-8c6e-64642ea8f0e9
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/523ed1de-067c-474f-8c6e-64642ea8f0e9
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Lukijan palsta 

 

Toimitukseen on tullut kiitettävää palautetta lukijoiden kirjoituksista; Kuohijoen 

muuttolinnut ja Betonimies. Mainittakoon, että palautetta antaneet lukijat eivät ole 

kirjoittajien läheisiä, eivätkä edes tuttavia.   

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

Teatterimuistoja jatkoa 

 

    

Pelataan wiimeist voittoo                                           ja väliaika harjoituksessa                                    

 

 

  Turvavarusteiden asennusta                              ja kokeilua 
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Fiktiivinen näytelmä Glory Leppäsen taitelijaelämästä Pariisissa ja Kuohijoella, missä 

hän vietti eläkepäiviään miehensä näyttelijä Aarne Leppäsen kanssa.  Glory tunnettiin 

Kuohijoella värikkäänä persoonana. Se oli vahvaa Aslakin tuotantoa. Glory kuoli 

äkilliseen sairauskohtaukseen 1979 Helsingin kodissaan 78 vuoden iässä.  

 

 

 

 

 

 

 

Glory ja prof. Savolainen                             Laulun opettaja  Hilma Rantanen-Pylkkänen 

              ja sisäkkö Tyyne 
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         Morice Jean ja Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Karonkka näytöksen jälkeen 
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VIKATIE 3 

 

Tsang Tsu, Hemppa ja Humppa                        Heta, Hemppa ja Humppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia ja Heimo                                                 Eeli 
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                                          Näyttelijät yhteiskuvassa 
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”Heinäkuun 24. 2016 päivän iltana ne syttyvät taas, nimittäin Kuohijoen 

kesäteatterin valot. 

Kahden välivuoden jälkeen ”Aslakin teatterina” tunnettu ryhmä palaa näyttämölle. Samalla se juhlii 

kymmenettä kesäänsä muusikko, teatterin monitoimimies Aslak Christianssonin käsikirjoittamalla 

Juhlakavalkadilla, jossa kuullaan parhaita paloja ja suosikkisäveliä menneiden kesien esityksistä. 

Kuohijoen kesäteatterin toiminta alkoi vuonna 2004, mutta koska kaksi kesää on jäänyt väliin, 10-

vuotisjuhlakesä on meneillään juuri nyt. 

– Tarkoitus on koota yhteen parhaita muistojamme mutta luoda niistä uusi kokonaisuus, jonka parissa 

ensikertalainen yleisö voi viihtyä yhtä hyvin kuin nekin, jotka ovat nähneet aikaisempia näytelmiämme, 

Christiansson kertoo.” 

Tämän jälkeen on tällä näyttämöllä ollut hiljaista. Mutta on täällä teatteriharrastusta 

ollut jo ennen sotia, eli silloin kun Veparia ei vielä ollut olemassa. Harrastajanäyttelijät 

saivat ohjausta kesäisin Kukkian rannoilla lomailevista näyttelijöiltä. Ohjelmassa 

olivat tunnetut näytelmät: Tukkijoella, Torpan tyttö ja Pohjalaisia, joita esitti 

Suojeluskunnan teatterikerho. Se missä niitä esitettiin, ei ole toimituksen tiedossa. 

(Kuohijoen Sanomat 6/9.10.2016).             

25.6.2014 Veparilla vieraili Valkeakosken harrastajateatteri, joka esitti 

musiikkinäytelmän Matkalaukku.  

            

18.6.2011 Veparilla esitettiin näytelmä: Elämää jokirannassa 1930, joka liittyi 

läheisesti tuolloin tapahtuneeseen traagiseen onnettomuuteen. Onnettomuuden uhreille 

on Veparin toimesta pystytetty muistolaatta uimarannan isoon kiveen. Tässä tämän 

kertaiset teatterimuistot.   
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

* Kuohijoella havaittu joutsen 28.2.2019.  Yksinäinen lintu lensi Padankoskea kohti. 

terv, Keijo Vilho Ilmari Laine. 

* Nuottamiehet ovat saaneet 2.3.2019 hyvin muikkua Kuohijärvestä Hietasalon 

eteläpäästä jopa 400 kg nostossa. Muikku tosin on eri kokoista 10-12 mm 

silmäkokoa.  Mikäli nuottaajat jatkavat, jäältä voi ostaa omaan astiaan sopivaan 

hintaan. Sormunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Hauki Kuohijärven jäällä 2.3.2019 - iskukoukussa se oli.     

*Heinäsorsa nähty18.3.2019 joella. Risto Keino. 

* Kipparinlahdella 21.3.2019 olleet kolme pilkkimiestä näkivät merikotkan lentävän 

Ruljan suuntaan. Tämä on jo kolmas havainto näillä jäillä. 
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HATTULAN HARRASTAJATEATTERI   Parolantie 58 Hattula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuohijoen Sanomien teatterimatka sunnuntaina 5.5.2019 (esitys klo 17.00) 

Lähtö klo 15.30 Lammintien ja Kuohijoentien risteyksestä Karin 16 tai 24 hengen bussilla, 

mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. Liput 15 € ja kuljetus n. 13 €. on väärä esitysaika 18.00).                                                                                                             

Näytelmässä on mukana Kuohijoen oma hymypoika Keijo Keku Laine.                  

Ennakkoilmoittautumiset: Raimo Maurola > raimo.maurola@elisanet.fi 

Paikat täytetään varausjärjestyksessä. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

                                                                                      

mailto:raimo.maurola@elisanet.fi
mailto:raimo.maurola@elisanet.fi
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Ilmoitusasioita 

                 

                   Kaikki kyläläiset ja kesäasukkaat ovat tervetulleita 

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 TOI-

MINNAN 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 

 

 

  

Hei, kyläyhdistys välittää tässä eteenpäin Pälkäneen Valokuitu Oy:n kutsun 
infotilaisuuteen, jonne toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan: 
  
Valokuidun infotilaisuus 

Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään 

infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta 

Kuohijoelle ja Padankoskelle torstaina 

11.04.2019 klo 18.00 Paikkana on Veparin talo 

Padankoskentie 55, 14980 Kuohijoki. 

Kahvitarjoilu! 

Lisätietoja valokuituhankkeesta löytyy osoitteesta www.palkaneenvalokuitu.fi 

 

http://www.palkaneenvalokuitu.fi/valokuidun-infotilaisuus-0
http://www.palkaneenvalokuitu.fi/valokuidun-infotilaisuus-0
http://www.palkaneenvalokuitu.fi/
http://www.palkaneenvalokuitu.fi/
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--- 

Lintumaailmasta 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Paluumuuttajat 

 

Jouni Räisänen kuvasi 14.3.2019 joella uiskentelevan joutsenperheen.  Kyseessä on 

mitä ilmeisemmin sama perhe, joka loppuvuodesta 2018 lähti etelän matkalle kesällä 

syntyneiden poikasten kera, joten ne kaikki ovat paluumuuttajia.   

Pian on käsillä se aika, kun muuttolintujen kevätmuutto alkaa. Silloin kannattaa pitää 

kamera tai puhelin aina matkassa. Kuvia voi myös lähettää toimitukseen. Toimitus 

julkaisee niitä lähettäjän suostumuksella. Lähettäminen katsotaan suostumukseksi. 

--- 
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RUKOUSHUONE 

                

  Rukoushuone keskellä kylää on vaihtanut omistajaa, kun Jussi Hämäläinen myi sen 

24.10.2018 Markku ja Pirkko Kulomaalle. Ja mitäs sieltä löytyikään? No vanhoja 

sanomalehtiä muun muassa: Kunnallistiedotteita vuodelta 1957. 

        

 

Tässä tosimiehille pölleistä parasta oikein insinöörin vahvistamana… 
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Vuoden vaihteessa alkanut Kukkian kylien kehityshanke rynnistää vauhdilla eteenpäin ja 

hanketyöntekijä Kirsi Oesch tervehtii tässä Kuohijoella vaikuttavia tai sinne kaipaavia. Tämä 

Kukkian kylien yhteinen ponnistus elinvoiman lisäämiseksi tähtää sadan uuden asukkaan 

houkuttelemiseen Kukkian rannoille seuraavan kolmen vuoden aikana. Tulijoita etsitään 

vajaakäyttöisten ja tyhjien talojen vuokraajiksi ja omistajiksi, vakituistamaan mökkiasumisensa ja 

ryhtymään yhteisöasujiksi Kirkonkylän Pöllökartanon kaltaisiin uudenlaisiin hyvän elämän 

asumismuotoihin.  

 

  Elinvoimaa tuovat tieto- ja reissutyötä tekevät etätyöläiset, jotka 

 asuvat mukavasti maalla ja singahtavat vain tarpeen tullen muualle työnantajan tai asiakkaan luo. 

Tietotyö on eniten kasvava ala, ja yksinyrittäminen ja toimeksiantojen perässä kulkeminen yleistyy 

myös huimaa tahtia. Yksi vaikutuksista on se, että maalla asuminen helpottunee, kun työ ei ole niin 

pahasti kiinni tietyssä sijainnissa. Se on Kuohijoen kaltaisten, eloisan ja lämpimän yhteisön ja 

kauniin luonnon kylän paikka puhjeta taas uudelleen kukkaan. Matkalla kukoistukseen sisusta, 

niukkuudesta ja luovuudesta on syntynyt helmiä.  

 

 

 

Elinvoiman lisääminen 

kolmas näkökulma on 

liikkumisen helpottaminen. 

Veparin jäsenistöstä usea 

ryhtyi menemisiään 

kirjaamaanliikkumispäiväkirjoihin, jotta logistiikkatarpeista 
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päästäisiin paremmin selville hankkeen puitteissa. Niin Kukkian ympäristössä järvi yhdistää ja järvi 

erottaa. Kuohijoen kohdalla se saa hakemaan palvelut toisesta suunnasta kuin pitäjässä noin yleensä 

ja kuntakeskus onkin useimmille etäinen, harvoin käyty paikka. Siksi ovat liikenteen kysymykset 

kovasti tapetilla. Millainen olisi sinulle ihanteellinen liikennejärjestely Kuohijoelle ja Kuohijoelta? 

 

Www.nappinaapuri.com yhteisösivusto on saanut kimppakyytien tarjoajista ja kyselijöistä Kukkian 

rannoilta uusia käyttäjiä, ja sopii sivusto erinomaisesti myös kaikenlaiseen aina naapuriavun 

välittämisestä yksinäisyyden torjumiseen. Sitä lämpimästi suosittelemme käyttämään ja 

tutustumaan.  

 

 

Kuohijokea ja Kukkian rantoja ei täkäläisille varmaan tarvitse mainostaa, mutta vähän täytyy ylistää 

kummikin, ettei pääse unohtumaan. Karttoja tutkaillessa havaitsin, että Kukkia on aika lailla 

keskellä kaikkea. Se on eteläisin Järvi-Suomen maaseutupitäjänä säilynyt alue Turku-Tampere-

Helsinki kolmion kyljessä. Voiko sen parempaa asuin- ja vapaa-ajan paikkaa olla sille, joka haluaa 

asua kunnolla maaseudulla kylässä, järven vieressä mutta lähellä kaupunkeja. Sillä etäisyys isoihin 

kaupunkeihin on ei ehkä ihan jokapäiväisen ajomatkan verran, mutta harvempaan asiointiin 

sopivalla sijainnilla ollaan hyvinkin. Etätyöläisiä on Kuohijoelta jo löytynyt, mutta aina on tilaa 

uusille tulevaisuuden alojen tekijöille. Oman etätyöläisyytensä voi erittäin mielellään paljastaa 

etätyöselvitystä paraikaa tekevälle Kirsille.  

 

Näiden kolmen elinvoimaisuuden lähteen lisäksi Kukkian kylien kehityshanke tekee yhteistyötä 

Pälkäneen kunnan kylämarkkinoinnin kanssa. Tavoitteena on, että entistä paremmin Kuohijoella 

osataan kertoa, mikä tekee kylästä asumisen ja käymisen arvoisen. Vähän myös mietitään, keille 

tämä viesti pitäisi saada perille. Olemassa olevia palveluita tuodaan esille ja kattavammin käyttöön 

ja kesän päätapatumassa Kyläasumisen messuille 30.6. - 8.7. Luopioisten Liikuntahallilla 

paistattelevat Kukkian kylät huomiossa. 

 

Jutun herättämiä ajatuksia kuulee Kirsi mielellään kirsi.oes@visitkukkia.fi osoitteen kautta tai 

puhelimitse 040 361 5998. Jos nyt tuli mieleen vajaakäyttöinen mökki tai tyhjillään oleva talo tai 

etätyöläinen, niin vinkkiä vain samoihin osoitteisiin. Hanketta voi seurata näppärästi Instagramissa 

eli @kukkialle -tiliä, ja oleelliset asiat kerromme kylien FB-ryhmissä,  Sydän-Hämeen lehdessä ja 

tottakai Kuohijoen omissa Sanomissa. 

Mukavaa kevään kehitystä toivottaa Kirsi Oesch Rautajärveltä. Nähdään pääsiäisen kyläkokoilla tai 

Veparin vuosikokouksessa. 
 

KUKKIA 

Alueen kuvaus  
Kukkiajärvi on valtakunnallisesti arvokas vesiluontokohde ja Pohjois-Euroopan vesikasvistoltaan 

edustavimpia järviä. Järvi on kirkasvetinen ja suhteellisen karu. Jylhät kalliorannat, lohkarikot ja 

kalliopaljastumat ovat järvelle luonteenomaisia. Vesikasvistoon kuuluu harvinaisuuksia kuten or-

mio Suomen ainoalla esiintymispaikallaan sekä raani, harvinainen kirkkaiden vesien kasvi. 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI 

http://www.nappinaapuri.com/
http://www.nappinaapuri.com/
mailto:kirsi.oes@visitkukkia.fi
mailto:kirsi.oes@visitkukkia.fi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI
https://www.ymparisto.fi/fi-FI
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Tietosuojalauseke 

 

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena tuotettu, 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 


