
PÄÄKIRJOITUS 

Tämän lehden ilmestyessä kesä alkaa jo kallistua syksyyn päin. Meneillään oleva Kuohijoen 

kesä on aikojen saatossa tuntunut kuluvan aina kesä kesältä nopeammin. Toisin oli ennen, 

lapsuuden kesinä, silloin kesät olivat pitkiä ja lämpöisiä, mutta joskus jopa tylsistyttävän 

pitkiä. Nyt tuntuu aina olevan kiirettä ja aikapulaa, mutta juuri mitään ei saa aikaiseksi. 

Usein olen kysynyt itseltäni? Milloin joutaisit lähetä tutustumisretkelle kylän luontoon? 

Oletko esimerkiksi käynyt Paljaskalliolla? Olen, mutta siitä on aikaa yli kaksikymmentä 

vuotta. Olen nähnyt liki neljäkymmentä kesää täällä, mutta vielä on paljon näkemättä ja 

kokematta; kuten Isonmännynvuori, Suojärvensuo, Isosuo ja Haikanvuori jne. Lähteä 

pitäisi, pysähtyä, katsoa ja kokea – eikä aina syyttää huonoa keliä tai hirvikärpäsiä. 

Vieraitakaan ei voi syyttää, sillä iän myötä läheiset, ystävät, kaverit ja tuttavat ovat vuosi 

vuodelta harventuneet. Kaikesta huolimatta kylä elää ja voi hyvin. Siitä kiitos 

kylätoimikunnalle ja kylän asukkaiden aktiivisuudelle. Olkoonkin, että kylällä ei enää ole 

varsinaista kauppaa, koulua, postia, lehmiä ja kohta ei liene bussiliikennettäkään. Ovatpa 

kuitenkin sähköt, kulttuurikeskus, ja tämä kaunis luonto. Sitä tämä lehdykkäkin koettaa 

omalta osaltaan julistaa. 

 

 

 

 
 
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 Kuohijoki, raimo.maurola@elisanet.fi 
Kolmas  vuosikerta n:o 5/  5.8.2016 



Juhannus       2 

      

Juhannuskokko sytytettiin Posentien satamassa pienen joukon läsnä ollessa. Tiettävästi 

kokkoja poltettiin muuallakin järvien rannoilla, kuten juhannuksena säiden salliessa 

kuuluukin. Kuvassa nuori kokon sytyttäjä.  

   9.7.2016 

                               

Meri ja Pauli. Meri on Keski-Hämeen viehättävä toimittaja. Hän osoitti muutaman 

kysymyksen myös tämän lehden kylätoimittajalle. Hänen vieressään arpojen myyjä 

kylätoimikunnan puheenjohtaja Ritva Ojanperä-Peurala. 
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Pauli; Porraskosken oma poika ja vähän Kuohijoenkin, oli jälleen kerran tilaisuuden  

juontajana. Pauli kertoi tällä kertaa Porraskosken täysihoitoloista, jollainen toiminta alkoi 

jo vuonna 1921 Matoniemessä, kun siellä tuolloin vieraili sukulaispoika, joka yllättäen 

maksoi ylöspidostaan. Siitä syntyi talossa liikeidea, joka johti täysihoitolan aloittamiseen. 

Ilmoitus asiasta julkaistiin kaikkein pienimmällä ja halvemmalla ilmoituksella Helsingin 

Sanomissa. Ilmoitus poiki kirjeitse tiedusteluja sekä tilauksia huolimatta siitä, että sähköä 

ei siellä tuolloin ollut, ei myöskään linjautoliikennettä. Asiakkaat haettiin hevoskyydillä 

Vähä-Evolta. Kun liiketoiminta kasvoi 1930-luvulle mentäessä eikä Matoniemen tilat 

riittäneet kaikille, syntyi uusia hoitoloita kuten Pöystilässä ja Riihilahdessa, joissa 

parhaaseen aikaan oli yhteensä peräti 500 asiakasta, joten kyllä pienessä kylässä oli 

vipinää monenlaista. Tyytyväisiä ovat asiakkaat olleet mikä kävi selväksi Marja-Liisa  

Lehtimäen esittämistä vanhoista Pöystilän vieraskirjoista. Ja niin olivat tarinan mukaan 

myös kylän vahat hampaattomat äijät! Täysihoitoloiden toiminta hiipui 1980-luvulle 

tultaessa. 

Lopuksi Pauli kehotti käyttämään kylä ja lähiympäristö palveluita, sillä käytön puuttuessa 

häviävät nekin vähät palvelut jotka näillä seuduin ovat vielä olemassa.  

Toivottavasti sanoma upposi kuulijoihin. 

     

Raimo Laaksonen soitti ja laulatti yhtyeensä kanssa.          Ohittamaton paikka; Antero ja Marja-Liisa. 

jo kymmenettä kertaa.         

 

Mikätin 

Juha Sormunen lähetti oheiset kuvat puisesta löytöeineestä, jolle hän on antanut hauskan 

nimen; Mikätin. Sormunen kertoi asiasta seuraavaa: 
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Tämä puuihmetys. Esine tarttui harvaan pohjaverkkoon Kuohijärvestä, siinä oli mukana 

pätkä narua jonka heitin pois. Vettä löytöpaikassa oli noin 10 metriä. Tätä esinettä on 

paikkakunnan äijät arvailleet, kutomis- ja kalastusesineeksi. 
 

Kuten kuvasta näkyy, esine on ilmeisesti kaksiosainen ja muistuttaa jonkinlaista nuijaa. 

Hyvä lukija. Tiedätkö sinä mikä esine on tämä tällainen mikätin ja mihin sitä on käytetty? Jos tiedät, 

ilmoita toimitukselle. Jospa se on vaikka arkeologinen löytö? 

 

  

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Klubilla       

                                                                                       

Tutut muusikot jälleen Klubilla 6.7.2016; Ants in the Pants; Lasse ja Ilona. Kuultiin tuttuun tapaan 

vauhdikasta menoa, ja se kelpasi sekä nuorille että aikuisille.    

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Kesän tavan mukaiset lentopalloharjoitukset urheilukentällä kärsivät hieman osanottajien 

puutteesta, mutta se näyttänyt häiritsevän lentopallon ystäviä.  

 

Kuvassa ainakin Jokisen veljekset vieressään keltapaitainen vahvistus Australiasta; Charlie Kane. Charlie 

on tullut osallistumaan Partiolieri Roihuun Vähä-Evolla. 

   

Tyylinäytteitä ja liikunnan riemua. 

 

   



 

Mustikkaa       6 

                                                                                              

 

Romua 

 

Tässä on meneillään eräs kylän tärkeistä tapahtumista. Romu-Roope kävi 19.7.2016 

vuosittaisella keräysmatkalla. Ja romua riitti taaskin. Mihin ihmeeseen ne joutuivat kun 

tätä keräystä ei vielä ollut järjestetty? Keräyksestä huolimatta kylän jäteastiaan kerääntyy 

silloin tällöin sinne kuulumatonta jätettä mm. metalliromua. Tähän toivoisi jätepisteen 

käyttäjiltä hieman enemmän harkintaa. 

Mustikat olivat tänä kesänä 

aikaisessa. Ne saivat ominaisen 

sinisen värinsä jo heti kohta 

juhannuksen jälkeen. Kuva 

harjun reunalta. Poimintaan ne 

ehtivät jo heinäkuun toisella 

puoliskolla. Sato on runsaan 

puoleinen ja siitä riittää kaikille, 

jotka metsään kykenevät. 



 

Espanjasta?      7 

    

Ei sentään. Vaan Vili Mäntylän terassilla.                      Kylätoimittaja Yrjö Järventausta    

                      

 

Lokit nukkuvat kesäyössä. Ensimmäinen ja viimeinen pitävät vahtia.   
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  Kylällä harvemmin nähty kalasääski joen yllä. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Unikeonäivä 

 

Unikeonpäivää vietettiin 23.7.2016 Kuohijoen sillalla. Tämä oli kolmaskymmenesneljäs kerta ja tällä 

kertaa tehtävään vihittiin Siiri Ali-Kippari, joka nuoresta iästään huolimatta, kasteen saatuaan, ui joen yli 

vastarannan laiturille. Sillalla tilaisuuden juontaja Markku Kuku Kulomaa esitteli yleisölle uuden Unikeon. 

Siiri kiitti ja ilmoitti ilolla ottavansa vastaan 

tämän tittelin ja kantavansa sitä kunnialla seuraavaan unikeonpäivään saakka. Musiikista vastasi tällä 

kertaa Merja Mattila hanurinsa kera. Vasemmalla Ulla Kuusniemi ja Sinikka Peura. 
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Järjestelyjoukkue: Pirkko Syrjänen ja kylän uudet puuhanaiset Ulla Kuusniemi ja Sinikka 

Peura. Apunaan heillä oli Markku Kuku Kulomaa, joka alla pitää puhetta Leilalle. 

           

Tilaisuuden huippuhetkiin kuului myös se kun juontaja Kuku esitteli Leila Palon ja kiitteli 

häntä vuolain sanoin kylän hyväksi tehdystä työstä: Kuohijoki – historiikki Tammerprint Oy  

2015. Se on 202 – Sivunen teos, joka peilaa monelta kantilta kylän elämää. Leila sai useaan 

kertaan ansaitut aplodit. Lopuksi kyläyhdistys kukitti Leilan. 
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Köydenvetoa käytiin tavan mukaan kyläläisten ja kesäasukkaiden välillä. Tässä 

voittajajoukkue ja sen vahva mies Jouko Saarikko. 

Mikä oli voittonne salaisuus tällä kertaa? Salaharjoittelu ja hyvä yhteishenki kuin myös 

pitävät jalkineet - sekä tietysti myös naispuolinen vahvistus. 

Milloin kesäasukkaat ovat voittaneet tämän kisan? En muista, mutta tuskin koskaan! 

Toivon kuitenkin, että seuraavana vuonna voittaisivat. Sopupeliin emme kuitenkaan ryhdy! 

Siinäpä on haaste ja pieniä vihjeitä kesäasukkaille ensi vuodeksi. 

        

Kesäasukkaiden joukkue.                               Nuori kannustajapoika; Otto ja äitinsä. 

Köydenvedon jälkeen siirryttiin sitten Veparille, missä oli tarjolla kahvia ja  

leivonnaistuotteita sekä lopuksi Kukun johdolla toteutetut arpajaiset.  
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E. Lewis ja rouva Helmi Maria  neljättä kertaa mukana.                 Karin Taxi pokkaa arpajaisvoiton. 

     

Iloinen arpojen myyjä, Keijo Keku Laine, joka sai myytäväkseen vihreät arvat. Jostakin 

syystä arvat menivät kaupaksi suurimmaksi osaksi naisille, ja olivat useimmat myös 

voittoarpoja! Ja Kuku sai halata. Jotakin mystiikkaa siinä oli, vai johtuisiko se siitä kun 

paljon myy, niin paljon tulee myös voittoja. Mutta miten saa paljon myydyksi? Ehkä 

siinä piilee Kekun luontainen viehätysvoima - joka muuten näkyy naamasta. Viereisessä 

kuvassa sillan ohittaa Kukkian triathloniin osallistuneita pyöräilijöitä 50 kilometrin 

lenkillä. 

 

 



Ohessa kolme parasta miesten sarjassa.    12 

Kukkia Triathlon/Riatloni 2016 Triathlon Miehet Sija Nimi Kok.aika Unti + Pyöräily 
Aika Sija        
1 Pasi Huhtala 02:26:46 01:34:42 3 
2 Gustav Långbacka 02:30:48 01:34:34 1 
3 Joni Karjalainen 02:32:06 01:34:36 2              Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

Vapaat treenit Klubilla 30.7.2016      

Heinäkuun päätteeksi Aslak ja Artsi järjestivät soittotreenit, johon oli vapaa pääsy. Yleisöä 

kertyikin iltaan mennessä salin täydeltä.  

 

Yleisön joukosta erottui porukka, joka oli Vantaalta asti tullut tänne viettämään 

polttareita. Kuvassa hillitysti juhlinut porukka on Klubin terassilla yhteiskuvassa. Tuleva 

ylkämies on keskellä morsian sylissään.  Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

  

Mitä ihmettä 

 Kylätoimittaja havaitsi kylällä erään talon pihalla ihmeellisen rakennukselta vaikuttavan 

laitoksen. Niinpä toimittaja lähti ottamaan selkoa asiasta. Pihalta löytyi kylällä hyvin 

tunnettu Tallinnassa asuvan Kari Vihurila, joka kertoi, että kyseessä on Virossa 

valmistettu Iglusauna. Sen ulkokuori on tehty päreistä. Toimittaja pääsi käymään sisällä 

ihmettelemässä tosi hienoa saunaa. Kari myös edustaa kyseistä saunaa Suomessa. 
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Samalla Kari liittyi Kuohijoen Sanomien tilaajaksi, joten lehti on nyt levinnyt kansainväliseseksi. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Parhaita paloja ja paljastuksia  

Kuohijoen Kesäteatteri esitti 24.7.2016 kavalkadin 10-vuotisesta näytäntökaudesta. Siinä 

nähtiin erinäisten paljastusten lisäksi parhaita paloja aiemmista näytelmistä kuten: 

Kerpeikkari, Vikatie, Maallemuuttajat jne. Yleisöä oli saapunut paikalle katsomon täydeltä. 

Tilaisuuden avasi Aslak Christiansson, jonka jälkeen Raimo Maurola kertoi muutamia 

kommelluksia vuosien varrelta. Näytelmän ohjasi ohjaustyönopinnäytetyönä Noora 

Virtanen. Ohjaustyön lisäksi Noora taipui monenlaiseen rooliin; näyttelemiseen, lauluun, 

tanssiin ja inspiraatiorunoon. Hän saikin loistavat aplodit ja diplomin teatterin johdolta ja 

näytelmässä mukana olleilta näyttelijätovereilta. Varteenotettavana huomiona on 

otettava mukana olleet lapsinäyttelijät: Iiris ja Iivari Huttunen sekä Ronja Kallioinen, jotka 

nuoresta iästään huolimatta selviytyivät hienosti rooleissaan.  

Musiikista vastasi Aslak kitara ja Arto rummut; The men. 
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                  Teatterin kantavia voimamiehiä; Asko Ylikippari ja Jouni Myllys. 

Muita näytelmässä mukana olleita olivat: Aslak Christiansson ja Leena Vilenius sekä Jussi 

Hämäläinen, Markku Kulomaa, Raija Maurola, Raimo Maurola, Anita Myllys, Tuulikki 

Pohjola, Pertti Pohjola, Arto Tyrni, Anne Ylikippari.   

                                                                                  

Noora Virtanen kiittää saamastaan Diplomista.     Lavasäteilyä eturivissä Tuulikki Pohjola ja Leena Vilenius. 

Kuohijoen Kesäteatteri elää ja voi hyvin. Kiitos siitä lankeaa paljolti myös yleisölle, joka 

vuodesta toiseen on jaksanut täyttää katsomon.    
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Esityksen jälkeen Aslak ja Leena 

tarjosivat näyttelijöille loistavan illallisen 

kapteenin pöydästä. Sitä varten Aslak oli 

mm. savustanut kolme lohta ja ison 

määrä sisäfileettä, kuten kuvasta näkyy. 

Niin, ja tietysti tarjoiluun kuului myös 

ruokajuomat.  

Kuvassa Jussi Hämäläinen, Tuulikki 

Pohjola ja Raija Maurola. Yleisö oli 

tyytyväinen näytökseen, mutta niin 

olivat näyttelijäkin tyytyväisiä yleisöön 

ja illan antimiin. Siitä kaunis kiitos 

Aslakille ja Leenalle.  

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 
    


