
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Kulttuuripitoinen heinäkuu meni vaihtelevissa sääolosuhteissa. Vaikka se oli 

lomakuukausi, niin jonkinlaista katoa oli havaittavissa kesäasukkaiden 

määrässä. Ehkäpä jotkut olivat suunnanneet matkansa Espanjan lämpöön, 40 

C. Huh- huh! Kylällä koettiin kaksi merkittävää kulttuuritapahtumaa; 

Unikeonpäivä ja Kirkastussoutu. Niin -  ja lehtemme ilmestyi alkuvuoden 

hiljaiselon jälkeen heinäkuussa kaksi kertaa. Lisäksi lehti on saanut lisää 

uusia tilaajia, sekä pelkästään myönteistä palautetta. Siitä kiitos lukijoille. 

Lomakuukausi; heinäkuu - se ei ollut sellainen kuin on totuttu odottamaan. Ei 

tullut ennustettua helleaaltoa, mutta tulipahan sateita, jotka tekivät hyvää 

ainakin kasveille ja kylän kuivuneille kaivoille. Säänhaltija suosi kuitenkin 

Unikeonpäivää ja Kirkastussoutua, jotka saatiin viettää kohtuullisessa 

kesäsäässä. Molemmilla päivillä oli oma kohokohtansa; Unikeonpäivänä  

Pälkäneen nuoren ja komean hallintojohtajan vierailu ja Kirkastussoudussa 

kappalainen Janne Veston saapuminen Aallottaren mukana Kuohijoelle. 

Toimittajat ovat usein esittäneet, että lukijat ilmoittaisivat ajankohtaisista 

asioista, tapahtumista tai sattumuksista, joilla voisi olla merkitystä niiden 

taltioimiseen. Historialliset tapahtumat, tutkimukset ja kirjoitukset sekä 

arkeologiset aiheet ovat myös kovin kysyttyä kamaa, kuten nykyään sanotaan. 

Tästä aiheesta lisää lehden viimeisellä sivulla.  
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UNIKEONPÄIVÄ      2 

Perinteistä Unikeonpäivää vietettiin lauantaina 29.7.2017  ja se oli noin 

kolmaskymmenes kerta. Tänä vuonna yleisöä oli poikkeuksellisen paljon. Eräiden 

tietojen tietojen mukaan jopa 160-170 henkeä, joka perustunee  Veparilla tarjottujen  

munkkien lukumäärään. Kyläyhdistyksen puolesta tapahtuman avasi puheenjohtaja Reijo 

Anttonen. 

Liekö syynä olisi ollut, paitsi kaunis sää, niin myös se että, tiedossa oli Pälkäneen 

hallintojohtajan vierailu tapahtumassa. Muut keskeiset tapahtumat olivat: 

haitarimusiikki, Paavo paloauton tulo. Sitä kuljetti Konsta Jokinen, kuten isänsäkin 

aikoinaan. Huipentumana oli Unikeon kastaminen ja paljastus kuin myös tapahtuman 

kuninkuuslaji, köydenveto;  kyläläiset vastaan kesäasukkaat. Näistä lisää jäljempänä. 

Vanhaan tapaan Veparin kyläkaupassa oli jälleen myynnissä muun muassa hyvää 

suuhunpantavaa. 

Yleisön joukosta erottui selvästi useita harvemmin nähtyjä toispaikkakuntalaisia, joten 

Kuohijoen maine  kulttuuritapahtumien järjestäjänä näyttää levinneen laajalle. Hyvä 

näin. 

 

                                 

Kolme viehättävää naista; arpojen myyjät kaksi Pirkkoa  molemmat Syrjäsiä, ja Hanuristi 

Merja Mattila Padasjoelta. 
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Pälkäneen hallintojohtaja Tuomas Hirvonen toi Unikeonpäiville kunnan tervehdyksen. 

 

 

 

Hän kiitti saamastaan kutsusta ja peräänkuulutti kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta 

kunnan palveluiden kehittämiseksi. Hän pyysikin asukkaita esittämään kysymyksiä, 

mutta liekö pyyntö yllätti asukkaat niin, että sellaisia ei vielä sillalla kuultu. 

Hirvosen mielestä erilaiset kylätapahtumat ovat avuksi hallinnon palvelluiden 

muotoilussa, ja se on enemmän kuin pelkkä rahan jakaminen.   

Vasta hiljattain valittuna hallintojohtajana Hirvonen kertoi pitävänsä tilaisuutta mieltä 

lämmittävänä, sekä osoituksena aktiivisesta kylätoiminnasta ja toivoi vuoropuhelun 

hallinnon ja kyläläisten välillä käynnistyvän. 



Tuokiokuvia sillalta      4 

Unikeko esittelyssä. Vasemmalta Reijo Anttonen, Kuku, Unikeko ja Sinikka.  

 

                           

Seppo Mustalahti virkapuvussaan.                     Aina hymyilevä   80-vuotias Martti Jokinen                         

    kukitettiin. 
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Alkujaan oman kylän poikia Ripa ja Arto. Ripan vieressä vaimo Jutta. 

 

                               

He ehtivät ensiksi tanssiin; Raija kylältä.            Kauempaa tulleita; Mauri ja kaksi Leenaa. 
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Eipä siinä kauan kestänyt kun hanuristi Merja Mattila lumosi soitollaan yleisön, niin 

nuoret kuin iäkkäämmätkin, joilta jalka nousi kuin ennen vanhaan. 

 

 

    

 

Köydenvetokilpailuun 
osallistuneiden ilmeistä oli 
pääteltävissä, että kilpailuun oli 
valmistauduttu huolella. Kumpaakin 
joukkueeseen kuului  miehiä ja 
naisia. Kuvassa etualalla on 
kesäasukkaiden joukkue. Keskellä 
kilpailun tuomari Kuku. Lähtömerkin 
jälkeen tapahtui yllätys. 
Kesäasukkaiden joukkue teki 
äkkinykäyksen ja se oli siinä sitten, se 
kesäasukkaiden ensimmäinen 
voittokerta. Kukaan ei tehnyt 
säädetyssä ajassa protestia. Parempi 
joukkue voitti tälläkin kertaa.  
  



 

KIRKASTUSSUNNUNTAI JA KIRKASTUSSOUTU   7 

Kirkastussunnuntai on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuodessa nimitys seitsemännelle 

kolminaisuudenpäivän jälkeiselle sunnuntaille eli nykyisin kahdeksannelle sunnuntaille helluntaista. 

Päivää vietetään Kristuksen kirkastumisen (Matt. 17: 1–8) muistoksi (Vikipedia). 

Tänä vuonna se oli heinäkuun 30. päivä. Niin myös kirkastussoutu Kotikirkkoon. 

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että tällä ei ole mitään tekemistä Aitoon 

Kirkastusjuhlien kanssa. Aamu valkeni  vaihtelevien sääjaksojen välissä aurinkoisena, 

kuten niin monta kertaa aiemminkin. Kirkkovene Aallotar lähti rivakasti klo 7.10 

Tervaniemen rannasta. Veneen jokainen airo oli saatu miehitettyä (miehityksellä 

tarkoitetaan tässä tauksessa myös naisia).  

 

Aallottaren päällystö.   

  
 

Kapteeniksi ylennetty Sakari Tervaniemi oli luovuttanut perämiehen tehtävät pojan 

pojalleen; miehekkäälle Kalle Tervaniemelle.  Hyvin Kalle piti veneen kurssissa. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_evankelis-luterilainen_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirkkovuosi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4n_Kolminaisuuden_p%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sunnuntai
https://fi.wikipedia.org/wiki/Helluntai
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristuksen_kirkastuminen


       8 

 

Kirkkovene saapui sillalle klo 7.35  ja siitä matka jatkui jokea myöden Kipparinlahdelle.  

Soutuun osallistuivat ainakin seuraavat henkilöt: 

- Martti Jokinen ykkösairossa. Se oli hänen 30. kerta  Kirkastussoudussa. 

- Antti Äkräs 

- Juha ja Sari Äkräs 

- Sakari ja Kalle Tervaniemi 

- Nina ja Alina Tervaniemi 

- Antti Mari ja Emilia Hentinen 

- Jessica Teeriaho 

- Aini Pajunen 

- Seppo Kääriäinen 

- Cicho Te Sada 

-Tarja ja Matti Virkki 

- Miitta Hyppönen  

- Raimo Maurola 

-Janne Vesto, paluumatkalla. 
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Rahkasaaren jälkeen  kalasääsken pesäpuun kohdalla  pidettiin klo 8.20 pieni kahvitauko 

ja katseltiin kalasääsken uljasta lentoa pesäpuun ympärillä.  

Onnelliset; Juha ja Sari. Tämä oli heidän kuulutusten 29-vuotispäivä.  

 Lähestyttäessä Hevossalmea, taivaanrannalle oli alkanut kerääntyä tummia pilviä, mutta 

kun saavuttiin uimarannan satamaan klo 9.20  niin kirkkoveneiden vastaanotto oli jo 

alkanut klo 9.00.  Laiturilla kirkkoveneet vastaanotti kappalainen Janne Vesto. 

 

Puutikkalan kirkkovene Ahti ja Luopioisten Kukkian Kulkuri, olivat jo paikalla 

Aallottaren saapuessa.   
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Kahvitarjoilu Seurakuntakeskuksen pihalla. Keskellä Luopioisten Yrittäjät r.y:n 

toiminnanjohtaja Seppo Kääriäinen. Hänen vasemmalla puolella Phill Lewis, oikealla 

Dominikaanisesta tasavallasta oleva Chicho Te Sada. Äärimmäisenä oikealla rva. Lewis. 

 

 

Kirkastussunnuntain messu kirkossa klo 10. Janne Vesto, Johanna Lemmetyinen ja 

kirkkokuoro. Yhteislauluna laulettiin Janne Veston; Kotikirkko. Sen jälkeen olikin 

vuorossa paluumatka klo 12.00.  
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Aallottaren lähestyessä siltaa veneessä lauettiin yhdessä vastaanottokomitealle: Herraa 

hyvää kiittäkää...   Edessä oikealla Antti Äkräs. 

 

 

Aallottaren siirto Tervaniemen talaaseen onnistui mies- ja naisponnisteluiden jälkeen.  

Sen jälkeen  vielä soutukahville. 

 



Munkki ja Rinkeli tarjosi matkalaisille kahvit.    12 

 

Vasemmalta Miitta Hyppönen, Emilia, Mari ja Antti Hentinen. Oikealla kappalainen 

Janne Vesto. Hän tuli paluumatkalla veneen mukana Kuohijoelle. Veston musiikkivideo 

Luopioisten kirkosta löytyy yoytubesta. 

 

 

Ensimmäistä kertaa mukana olleelle toimittajalle tämä matka oli lämminhenkinen ja 

muistorikas. Se jää muistuttamaan vanhasta kyläkulttuurista, jonka soisi jatkuvan 

hamaan tulevaisuuteen. 
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SARJASSA;  ILPO AHOLAN TUTKIMUKSIA julkaisemme hänen mielenkiintoisen  tutkimuksensa mylläri 

Hagbergin kohtalosta ja hänen sukutaustasta. 

"Hämäläinen" 16.2.1866 
 

Tuuloksesta 11 päivä helmikuuta. Kaksi äkkinäistä kuoleman tapausta on hiljattain sattunut näillä 

seutuin. Vähää ennen joulua hukkui Hagberg Tervaniemi Kuohijärveen vaikka ihmisiä kohta hänen 

pudotessaan oli kylliksi lähellä, ja vielä ylössaatua järvestä oli kädet olleet niin kovin puristettu 

kelkan nappuloihin, jota lykkäsi edellänsä, että oli suuri työ niitä irti saadessa. Omatunto 

rauhoitetaan vaan tällä vanhalla sananparrella: " jos sen on aika tullut, niin ei kukaan voi sitä 

virottaa." 

Lauvantaina 20 päivä viime kuuta kuoli taas seurakuntamme ja koko keräjäkuntamme vanhin 

lautamies Kustaa Lepistö Kukkiajärveen niin matalaan paikkaan että ainoastaan kolme kyynärätä 

oli vettä. Hevonen, joka myös upposi samaan läpeen, pelasti itsensä uimalla rantaan, mutta sai seisoa 

reisiään myöden vedessä koko yön aamuun asti. Nämät kaksi vainajata olit seutukuntamme 

mahtavia miehiä, lahjoitetut hallitukselta kunnia-merkillä; edellinen siitä että hän 16 vuotta 

takaperin kiiniotti sen hirviän, kymmenkertaisen murhamiehen Johan Aataminpojan, ja jälkimäinen 

siitä että hän lähes 40 vuotta oli palvellut lautamiehenä tässä keräjäkunnassa. 

 

Syksyllä vuonna 1849 otettiin Padasjoella, Palsan myllyllä, kiinni Suomen historian 

ilmeisesti pahin murhamies, 12 ihmistä murhannut Juhani 

Aataminpoika eli Kerpeikkari (1826-1854). Murhaajaa vangitsemassa ollut Palsan 

mylläri Henrik Mikonpoika Hagberg (1814-1865) muutti Kuohijoelle syksyllä vuonna 1865. 

Henrik, vaimonsa Kustaava Storm (1813-1895) ja tytär Anna Kustaava (s.1848) muuttivat 

Tervaniemeen Kuohijärven rannalle, jossa sitten tuo edellä kuvattu murheellinen tapahtuma 

sattui.  

Tytär Anna Kustaava avioitui Kustaa Juhonpojan kanssa joka hoiti sittemmin talon 

isännyyttä, leski Kustaava sai asua talossa syytingillä kuolemaansa saakka. 
Henrik Mikonpoika oli syntyjään Tuomolan torpparin poika Kantolan kartanosta.Hänen puolisonsa  

Kustaava oli avioton lapsi, äiti oli 20-vuotias itsellinen Eeva Liisa Storm Kyynäröstä. Isäksi on merkitty 

kapteeni Georg Vilhelm von Schildt (1786-1863), Hauhon Alastalon rusthollista jossa näyttää asuneen 

koko ikänsä avioitumatta. Schildtit ovat vanhaa aatelissukua, tunnetuin lienee fennomaani  Wolmar 

Schildt eli Wolmari Kilpinen (1810-1893) joka oli Georg Vilhelmin veljenpoika eli Kustaavan serkku. 

Isänsä syntyperästä huolimatta Kustaava oli piikana ennen kuin vihittiin vuonna 1839 ja muutti 

Henrikin kanssa Padasjoelle Palsan myllyyn.  

 

Juhani Aataminpojasta on tehty mm. näytelmä Kuohijoen kesäteatterissa, 

historioitsija Teemu Keskisarja on kirjoittanut kirjan "Suomen ainoa sarjamurhaaja".  

 (Aateli Suomessa 1800-luvulta lähtien Ruotsista Suomeen tulleet aatelisarvot periytyvät 

pääsääntöisesti miespuolisen aatelisen jokaiselle lapselle, mutta naispuolisten aatelisten arvot eivät 

periydy heidän jälkeläisilleen.  Wikipedia.)   

Siis Sakari Tervaniemi ja hänen miespuoliset perillisensä  taitavat olla Suomen aatelia!  

Toimittajan huom. 

 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/386661?page=2&term=Kuohij%C3%A4rween#%3Fpage=2
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Kuka on Kukkian Martta? Jos tiedät ilmoita. 

Kesäasukas Timo Heino Niittyläntien varrelta lähestyi toimitusta oheisen kirjoituksen 

kera. Hän kertoi saaneensa sen Torsti Itkoselta (s.1909) joskus 80-90 luvulla. Itkosen 

poika Uolevi Itkonen kertoi asiasta seuraavaa: Torsti oli hyvä laulaja ja kirjoitti paljon 

laulun sanoja radiosta kuultuna. Hän kävi kansakoulun Vihdissä ja puutarhakoulun 

Lepaalla. Puutarhurina hän toimi kartanoissa ja viimeksi vuorineuvosten puutarhurina 

Tampereella. Uolevi on antanut luvan julkaista kirjoitus. Tiedossa ei ole, onko Torsti itse 

kirjoituksen tehnyt, vai kopioinut sen radiosta kuultuna.  
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Keskustelu Kuohijoen nimen alkuperästä jatkuu. Joeli Kyyniläinen lähetti oheisen 

otteen aikalainen; Aleksander Kenan kirjasta: Tietoja Luopioisten seurakunnasta 1893. 

Tässä näyttäisi olevan jonkinlainen yhteys Kuohu- Kuohijärven nimestä Kuohijokeen- ja 

kylään.  Toimitus kiittää tarkkaavaista lukijaa ja odottaa lisää kommentteja asiasta. Kirja 

kokonaisuudessaan löytyy googlesta. 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Tuntematon vastaantulija 

 

 

 

Oheinen "neljää kruunua" selässään kantava kaveri tuli toimittajaa vastaan Posentien 

risteyksessä. Oudolta näytti, mutta kaunis se on. Kaverin tunnistamiseksi piti jälleen 

kääntyä kylän erikoisasiantuntijan Arto Tyrnin apuun. 

 

Tässä Arton vastaus 

 

Turkkilohan se, luonnon "puhtaanapitolaitoksen" uuttera työmyyrä. Yleinen 

raatokuoriainen eli punavyöturkkilo. Turkkilot, haiskiaiset ja muut tuon jengin koppiaiset 

hoitavat hautaus- ja muuta tointa. 

 

Tärkeä tehtävä tällä kaverilla näyttää olevan tässä elämän kiertokulussa, kuten Arto niin 

sattuvasti kuvailee. 
 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Oikaisu 

Lehden viime numerossa kerroimme, että kanadanhanhia ei ole kylällä nähty. Valpas 

lukijamme Ilmari Pirhonen ilmoitti oitis, että Tervaniemen rannassa niitä uiskentelee 

jonoksi asti. 

Näin se vaan on, että kaikki tieto ei aina saavuta ensimmäiseksi toimittajaa. 

Harmaahaikara on kuitenkin tavattu Kuohijoen isolla rantakivellä. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

Tiedote 

Uusille tilaajille ilmoitetaan lehden sisällöstä seuraavaa: 

Lehti julkaisee pääsääntöisesti vain hyviä uutisia ja vastaanottaa lukijoilta kylän- ja 

lähikylien uutisia, valokuvia, runoja ja kirjoituksia, joilla on jonkunlainen yhteys 

Kuohijokeen tai naapurikyliin. Ne voidaan julkaista joko nimellä tai nimimerkillä.  

Perättömiä 

pahantahtoisia 

epäsiveellisiä tai 

nyt muodissa olevia valeuutisia ei julkaista.  

 

Toimitusta kiinnostaa erityisesti harvinaiset lintu- ja eläinhavainnot, joista voi ilmoittaa 

myös puhelimitse. Toimituksen erityinen mielenkiinnon kohde on myös vanhat 

valokuvat ja tarinat niiden takaa.  

 

Muistutamme vielä, että jotain tässä maassa on vielä ilmaista. Se on Kuohijoen 

Sanomat. 

 

Toimituksen yhteystiedot ilmenevät lehden etusivulta. 

 
Päätoimittaja 

 


