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PÄÄKIRJOITUS 

Syyskuu helpotti hellettä, vaan ei vielä kalan liikettä korjannut. Pintavesi kävi kesällä parhaimmillaan 

tai pahimmillaan 28 asteessa. Lapsille se kelpasi, mutta verkkomiehille se tiesi monia tupapäiviä. Kesän 

lähes 70-hellepäivää muistuttivat lapsuuden intiaanikesiä. Kovin ne kävivät kyllä haitaksi vanhuksille ja 

viljelijöille. Säästyttiinpä kuitenkin pihojen nurmikon leikkuusta ja pensasmarjojen keruusta. Aikainen 

perunalajike antoi jotain, mutta ei Ahti antanut kalaa sen seuraksi. Ja tosi kalamieshän ei syö Norjan 

lohta. 

Kesä tarjosi kuitenkin entiseen tapaansa kylätapahtumia. Oli Unikeon päivä ja nähtiinpä muutaman 

vuoden tauon jälkeen myös ralliautoilua, kun Lahti Historic Rally ajettiin kylän kautta.  

Metsäkirkko aloitti 25.8.2018 veneily- ja mökkikauden päättymisjuhlan. Se kokosi jälleen runsaan 

osallistujajoukon, joka siirtyi sitten lähes kokonaisuudessaan Veparille nauttimaan Tarjan maukasta 

keittolounasta. Venetsialaista iltaa vietettiin perinteisin menoin. Satamassa paloi jätkänkynttilät ja 

laituriin oli kiinnitettynä komea - toistaiseksi suurin näillä vesillä nähty alus.  

Paikalla nähtiin uusia kesäasukkaita mm. Sinikka Seppälä ja  Jarmo Viteli sekä monia muita uusia 

kasvoja, joiden puheista korostui positiivinen ihmettely: On tämä erikoinen kylä! Niinpä. Pidetään siitä 

kiinni. 

       KUOHIJOKI ENSIN       

Olisiko tässä Kuohijoen oma lippu? 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

 
 
Puolueista, rahasta ja  ilmoituksista 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   P0408228192 
kuudes  vuosikerta n:o  5 /1.9.2018 
 https://www.kukkialle.fi/kylat/kuohijoki/kuohijoen-sanomat/ 

       KUOHIJOEN SANOMAT 
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Täysikuu ja kuunpimennys 27.7.2018 

 

Tässä odotettiin kuuta nousevaa. Kuun piti olla punainen ja pimennyksen 

täydellinen. Katsojia alkoi kerääntyä Tervisen kohdalle jo hyvissä ajoin ennen puolta 

yötä. Turhaa oli odotus. Pilvet peittivät sen!  

 

Unikeonpäivä Kuohijoella 28.7.2018 

 

   

Pidot sillalla alkoivat musiikkiesityksellä ja Paavon kukituksella. Juontajana toimi 

entiseen tapaan Kuku.  

 

Musiikista huolehtivat Kukkia Ensemble, ja Elina Leskelä soitti harmonikkaa ja Riikka 

Westerlund viulua. 
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       "Kukkia Ensemble perustettiin vuonna 2015 ja se on pitänyt konsertteja Puutikkalassa,       

Rautajärvellä,    Pälkäneellä ja Sahalahdella.Yhtye pyrkii  soittamaan  korkeatasoisesti 

kivoja klassisia kappaleita sekä tuttuja iskelmiä ja  tansseja. Se  haluaa tuoda musiikkia myös  

paikkoihin, joissa ei ennen olla pidetty konsertteja ja ottaa aina huomioon paikallisten 

järjestäjien  toiveet." 

 

Unikeko 

      
Lloiskaus ja nousu pinnalle. Saarikon Jokkehan se sieltä pulpahti pintaan. 

 

 
Tässä Unikeko; Jouko Saarikko Kukun haastattelussa. Kävi ilmi, että Jouko oli 

21.4.2018 valittu Kyläyhdistys Veparin puheenjohtajaksi. Hänet tunnetaan, paitsi 

rakennusliike Rakentajat Saarikko Oy:n toimitusjohtajana, myös ahkerana ja  

anteliaana kyläyhdistyksen "takuumiehenä". Noissa käsivarsissa yhdistys on kyllä 

vahvoilla. 
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Sitten oli vuorossa edellisen puheenjohtajan kukitus. Kuku kiitteli Reijo Anttosta 

pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toimesta puheenjohtajana yhteisön hyväksi. 

 

 

            

Perinteinen köydenveto; kyläläiset vastaan kesäasukkaat. Kummassakin joukkueessa oli 

kolme naista ja kolme miestä. Ja kuinkas siinä kävikään? 

Ensimmäisen kerran koko Unikeon historiassa kesäasukkaat voittivat kyläläiset. Nyt 

kesäasukkaat  saavat kantaa sankarin viittaa yllään, kunnes ensi vuonna kilpaillaan 

uudelleen. 
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   Sitten tanssahdeltiin kun Heli ja Pekka uskaltautuivat ensimmäiseksi tanssisillalle.          

   

  Sitten uskaltautui muitakin... 
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Partiolaisten melontakurssi  

    

Partioliike elää ja voi hyvin Pälkäneellä. Torstaina 2.8.2018 Pälkäneläinen 

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat järjesti Luopioisten uimarannalla nuorille opastusta 

kajakkimelonnassa. Innostuneita osanottajia oli alun toistakymmentä… 

Kirkastussunnuntain kirkkovenesoutu 

Seppo Kääriäinen 

Kalle Tervaniemi Aallottaren peräsimeen 

Kukkian kirkkovene Aallotar laskettiin Kukkian vesistöön elokuun 2. päivänä 1987. 

Veneen kotisatama on siitä lähtien ollut Kuohijoki ja veneen talas sijaitsi Kuohijärven 

Tervaniemessä.  Sakari Tervaniemi on kulkenut Aallottaren matkassa alusta asti ja 

luotsannut veneen kirkastussunnuntain kirkkovenesoudussa Kuohijoelta Luopioisten 

uimarantaan. Mukana hän oli tälläkin kertaa, viime sunnuntaina, kun kirkkoveneet 

Aallotar, Puutikkalan Ahti2 ja Kukkian Kulkuri rantautuivat kirkastussunnuntain juhlaan. 

 Aallottaren perämiehenä oli kuitenkin nyt ensimmäistä kertaa Sakarin pojanpoika Kalle 

Tervaniemi, joka on vasta 16- vuotias. Hän asuu Kuohijoella ja opiskelee metsäkonealaa 

Jämsänkoskella. Hän on luonnollisesti koko ikänsä veneillyt Kukkian vesillä ja on tätä 

myötä nuoresta iästään huolimatta kasvanut perämiehen mittoihin. On hienoa, että 

arvokas kirkkoveneperinne säilyy ja siirtyy näin uusille sukupolville. Uutta oli tänä 

vuonna myös se, että Aallottaren lähtöpaikka oli kirkastussunnuntain soudussa 

Kuohijärven Tervaniemen rannan sijasta Kuohijoen kylän ranta. Siirto vaikutti 

onnistuneelta, sillä nyt Aallottarella oli lyhyempi matka. Soutajille jäi runsaasti aikaa 

nauttia kesäaamun kauneudesta Hevossalmessa odotellen muiden kirkkoveneiden 

saapumista ennen veneiden yhteistä loppumatkaa Luopioisten uimarannalle. 
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Soutajat maalissa Luopioisten uimarannalla 2.8.2018. Kuva Mikko Tuononen 

 

      

 Vanha ja uusi perämies; Sakari ja Kalle Tervaniemi. Kuva: Seppo Kääriäinen 
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Metsäkirkko 25.8.2018 

 

 

  
 

 
Kirkkoväkeä oli niin runsaasti, että kaikille ei riittänyt istuinpaikka, vaikka Mika 

Tervaniemi oli tuonut sinne viisi pitkää penkkiä. 

 

Seurakuntapastori Juha Kankaristo honkain 

keskellä Kuohijoen metsäkirkossa. 

Kanttorina toimi Ritva Huomo. 

Sanomassaan Kankaristo käsitteli  

Markuksen evankeliumin 12-luvun mukaan 

koskettavasti rahaa ja sen valtaa. 

Kuulijoille jaettiin lauluvihkot, jotka oli 

painettu tätä metsäkirkkoa varten. Siinä 

olevat virret olivat monille kovin 

tuntemattomia. Niinpä kirkkoväen veisuu 

jäi hieman vaisuksi. Onneksi kanttori 

Huomo "pelasti" tilanteen. Muutoin 

tilaisuus oli hyvin mieleen painuva. 
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Veparilla nautittiin kirkonmenojen päätteeksi Tarjan keittiöstä maukas keittolounas. 

 

--- 

 

4.8.2018 Kukkia-seuran kotiseutukierros.   

Arto Tyrni

1.) Kuohijoen kalkkikaivos 

Myös Kuohijoki tai Korkeila,louhittu kalkkia Hämeen Linnan rakentamiseen  

 löytövuosi 1000-l toiminnassa  Keskiajalla. 

 

Geologian Tutkimuskeskus:-Luettelo Suomen kaivosteollisuudesta  

Kalkkikaivos kaivosluettelossa: perust. 1000-luvulla   toimintavuodet. keskiajalla 

Louhittu kalkkia  kokonaislouhinta 4500t rikastettu  4050t    arvo(1000e) 138    arvoKoko2,5164   miner -kals 

Myös: Kuohijoki tai Korkeila, louhittu kalkkia Hämeen linnan rakentamiseen 

 

Kaivoksen historiasta on  saatavilla vähän asiakirjatietoja, mutta esimerkiksi vuodelta 1656 on 

tieto, jonka mukaan kuohijokilaisia kiellettiin myymästä kalkkia Haikasta muualle kuin 

Hämeenlinnan linnan palon jälkeiseen korjaukseen. Vaikka viimeksi mainitussa tapauksessa ei 

olekaan kysymys varsinaisesta rakennusvelvollisuudesta, on se kuitenkin osoituksena siitä, että 

kruunun rakennusten kunnossapidon turvaamiseksisaatettiin erilaisin määräyksin ja rajoituksin 

puuttua talonpoikien oikeuksiin. 

Kukkian kalkkilouhos mainitaan kuuluvan 1200- ja 1500-luvuille ja perimätietojen mukaan 

kalkkikiveä olisi louhittu ja kuljetettu Hämeen linnan rakennusaineeksi. 
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Joidenkin perimätietojen mukaan kalkkiesiintymän olisi löytänyt jaarli Birger, mutta tämä lienee 

epätodennäköistä. 

Metsässä on näkyvissä 2-3 metrin korkuisia seinämiä, muuten paikka on sankan kasvillisuuden 

peittämää. Louhoksen lähellä rannassa on ollut vielä joitain aikoja sitten Kalkkivalkama niminen 

paikka. Paikka tunnetaan myös nimellä Haikan kalkkikivilouhos ja Luopioisten vanha Kalkkikaivos. 

(Geologian Tutkimuskeskus – kaivosluettelo) 

Kalkkia on käytetty myös Lammin Pyhän Katariinan, Tuuloksen Pyhän Birgitan, sekä jossain 

määrin myös todennäköisesti Hauhon Pyhän Johanneksen ja Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkkojen 

rakennuksessa sekä korjauksissa. 

Arvioituja rakentamisaikoja: Hämeen linna todennäköisesti perustettu 1300-luvun alussa, sai 

lopullisen nelitornisen asunsa 1300-luvun toisella neljänneksellä rinnan Hattulan Pyhälle Ristille 

omistetun tiilikirkon kanssa. 

Pyhän Katariinan kirkko todennäköisesti rakennettu 1490 – 1510 

Pyhän Birgitan kirkon rakennusaika 1477-1500 (keskiajan 3 viimeisestä vuosikymmenestä = 

Pyhän Mikaelin kirkko summittain vuoden 1500 paikkeilla 

Pyhän Johanneksen kirkko arvattavasti 1510-luvulla 

 

Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. 

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.  

Muuta lajistoa 
 idänpystyperä (hyönt.) Pygaera timon  

 jalavamittari Discoloxia blomeri  

 keltaselkämittari Ecliptopera capitata SH  

 koisayökkönen Schrankia costaestrigalis  

 kuusamaliuskamittari Trichopteryx polycommata  

 kuusamamittari Apeira syringaria SH  

 lehmuspikkumittari Eupithecia egenaria  

 mittariperhonen Eupithecia capitata  

 sammalmataramittari Colostygia olivata  

 usvapikkumittari Eupithecia immundata  

 verkkomittari Eustroma reticulatum  

 sääskenvalkku Microstylis monophyllos V  

 

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.32, päivitetty 16.8.2013 klo 11.03 

 
PYHÄN RISTIN KIRKKO HATTULA/KUOHIJOEN KALKKIKAIVOS  

Tanja Ratilainen, lisensiaattityö 

 

”Suojaisassa paikassa kunnes kalkki oli muuttunut taikinamaiseksi, jolloin se oli valmista 

käytettäväksi. Sammutuksessa käytetty hiekka toimi myös laastinrunkoaineena. Perander et al. 

arvelee, että kiireinen rakennustyömaanaikataulu olisi vaatinut sen, että poltettu kalkki käytettiin 

melko nopeasti polton ja sammutuksen jälkeen. Huomionarvoista on, että märkäsammutus ei 

soveltunut hydraulisen kalkin sammuttamiseen. 
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Yllä mainitut viitteet kalkinsäilyttämisestä ja kuljettamisesta tynnyreissä sopisivat tahnamaisen tai 

juustomaisen, ainakin siis osittain kuivasammutetun kalkkiin kuljetukseen paremmin kuin 

poltettujen kiven palojen kuljetukseen. 

1.7.2.1. Kalkkikiviesiintymät 

Suomessa kalkkikiveä esiintyy harvakseltaan. Tiheimmät esiintymät sijaitsevat lounaisella 

rannikolla ja Ahvenanmaalla sekä Kajaanin ja Tornion pohjoispuolilla sekä Itä-Lapissa, mutta 

esiintymiä on siellä täällä myös Hämeessä ja Järvi-Suomessa. 

Etelä- ja Lounais-Suomessa esiintyvä kalkkikivi on kalsiittia ja muualla pääasiassa dolomittiia. 

Kalkkikivi hankittiin aluksi saariston siirtolohkareista. Maanalaiset esiintymät opittiin vähitellen 

tuntemaan ja paikallistamaan todennäköisesti kasvillisuuden avulla. 

Hämeen merkittävimmät kalkkikiviesiintymät sijaitsevat Pälkäneen Äimälän kylässä, Urjalan 

Kivijärven ympäristössä, Hyvinkään Ridasjärven kylän lähellä (ent. Janakkalaa, ent. 
Hausjärveä) ja Luopioisten Kuohijoella sekä Kuhmalahdessa Kivisalmen kylässä. 

Yhtenä kalkinottopaikkana mainitaan myös Iitin Perheniementalon seutu, Kouvolasta länteen. 

Näistä ainakin Pälkäneen, Luopioisten, Hyvinkään ja Urjalan esiintymiltä on löydetty merkkejä 

kalkkikiven louhinnasta. 

Hämeen linnan kalkkivuoren paikkaa ei tunneta, mutta moni em. paikoista on liitetty juuri linnan 

kalkkikivitarpeisiin. 

1560-luvulta on tietoja linnan kalkkivuorella kiveä louhivista ja polttavista talonpojista. Töitä johti 

vuonna 1569 Henrik kalkinpolttaja ja myöhemminkin työhön oli palkattu erityisen kalkinpolttaja. 

 

Leila Palo kertoi kotitilastaan ja kotikylästään; Kuohijoesta. 

Jatkuu seuraavassa numerossa 

 

Kylätoimittaja  Yrjö Järventausta 
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Autourheilua 

 

.ESS 10.8.2018 

 

 

 

   
 

Tosi rallimies; Wilfrid Naz Kuohijoelta.  

 

"Hän on aikanaan toiminut Saksassa.30 v. ADAC - allgemeine 

deutsche automobilclub sekä saksan moottoriurheiluliiton 

apulaisjohtajana. sen ohella hän oli usein 

kilpailutuomarina, kuten esim imatran 

maailmanmestaruuskisassa ja monissa  motocross kisoissa 

suomessa. 

lisäksi hän oli selostajana saksan mestaruusralleissa ja 

myös grand prix maailmanmestaruuskisassa nuernburgringillä - 

kirjoitti myös vuosikaudet muutamiin sanomalehtiin 

moottoriurheilusta. 

Lahti Historic Rally. Reitti sivusi Kuohijoen kylän ja keräsi vankan katsojajoukon. 

 

!0-11.8.2018 ajettiin Lahti Historic Rally 17. kerran. Kahden päivän reitti oli 630 km sisältäen 12 

erikoiskoetta ja yhden päivän reitti 296 km sisältäen 6 erikoiskoetta. 

Kansainvälinen Lahti Historic Rally keräsi mukavat 68 kilpailijaparia. Kilpailijoita tulee 12 eri maasta, 

kaukaisin aina Qatarista asti ja vieläpä automallilla jollaisella ei ole Suomessa aiemmin kilpailtu. 

Kyseessä on Citroen SM, tiettävästi Rauno Aaltonen on ainoa suomalainen joka on moisella autolla 

kilpaillut, vuoden 1972 Marokon rallissa. Tämän vuoden Neste Rally Finlandiin starttasi 67 autokuntaa, 

peittoamme siis "isoveljemme" täpärästi.  

 

Jari Kankaanmäki ja kartturi Enni Mälkönen 

pääsivät juhlimaan voittoa maalissa. Mälkönen 

ajoivat tutuilla kulmilla Lammilla.  

Suomalaiset valloittivat seitsemän ensimmäistä sijaa 

Historicin EM-sarjan Lahden osakilpailussa. Toiseksi 

ajanut Ville Silvasti jäi Audi Quattro A2:lla 52 sekuntia 

Kankaanmäestä ja rallin kolmonen Antero Laine Audi 

Quattrollaan jo minuutin. Viime vuoden voittaja Mika 

Turkki oli neljäs Ford Sierra Cosworthilla ja 

lammilainen Esa Peltonen 1300-kuutioisella Toyota 

Starletilla viides. ESS 11.8.2018 
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aktiivinen hän oli myös suomessa esim kartanlukijana pauli 

ja henry toivoselle, ari seppälälle ja kelle moellerille. 

timo mäkisen kanssa hän testasi renkaita keniassa sekä 

walter röhlin ja "leksa" kinnusen kanssa polarkreisilla 

lähellä rovaniemeä. 

 

keke rosberg asusteli usein luonamme frankfurtissa - silloin 

hän ei ollut vielä maailmanmestari 
 

edellä mainittujen lisäksi kuuluivat hänen tuttavapiiriinsä 

"vanhat konkarit" kuten Antti Aarnio-wihuri, simo lampinen , 

curt lincoln, rauno aaltonen, markku alen, hannu mikkola, 

mika arpiainen, lasse sirviö, max johansson,jussi varjosaari 

ym. 

 

välillä oli meillä frankfurtissa tunkua yövieraista - mutta 

elimme tosi värikästä ja mielenkiintoista aikaa, jota 

mielellämme vielä muistelemme. 

 

nyt vietämme jo vuodesta 2001 lähtien eläkepäiviämme täällä 

kuohijoen ihanassa luonnossa - tosin talvi ei ole tällä 

hetkellä meidän juttu - joten vietämme sen kyproksella. 

 

terkut eija" 

 

Kuvasatoa rallista  

 

        
 

Tuuletusta tultaessa Liesontien pikataipaleelta Kuohijoentielle. Näissä autoissahan ei 

ole ilmastointilaitetta. Kaikki autot ovat yli 20-vuotta vanhoja. 
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Kilpailun ehkä nimekkäin kuljettaja; Latvala!  Hänen kerrottiin olevan Jari-Matti 

Latvalan isä. Ja meno oli sen mukaista - Toyotalla tietysti. Risteyksessä Lammin UA:n 

vapaaehtoisia. 

 

Kulttuuria 

Pekka on vanhastaan tunnettu miehen etunimi. Virossa Pekko. Omalta kylältä löytyy  

ainakin neljä Pekkaa. Nimen juuret ovat raamatun Pietarissa. Siinä Pietarissa, joka 
muistetaan suuresta kalansaaliista. Suomalainen mytologia tuntee nimen: Pekka Pellon 
Pekko, joka Mikael Agricolan mukaan tarkoittaa karjalaisten henkiolentoa. Sitä on myös  

pidetty suomalaisten ohran ja oluen jumalana. Agricola mainitsee tästä: "epäjumalien" 

luettelossa vuodelta 1551 Pellonpecko sai ohran kasvamaan: Pellonpecko Ohran casvon 

soi. 

Suomessa ohraa on viljelty jo 4200 vuotta eaa. Muualla paljon aiemmin. Kun ohra 

rantautui suomeen, niin samalla rantautui jossain vaiheessa myös jumalaisen oluen 

valmistus. Sen valmistamiseen tarvittiin myös humalaa. 

 

                                                                                              

https://openclipart.org/detail/305508/grinning-honey-bee
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Suomalaisessa kansanrunoudessa kerrotaan tästä  

Humala huusi puussa, 

otra pellon penkereessä, 

vesi kaivossa syvässä: 

Milloin yhtehen yhymmä, 

kekrinäkö, joulunako, 

vai pääymmä pääsiäisenä, 

hurskahat ilottelemme, 

hullut tappeloittelemme. 

Pekka - Pellon Pekko: ohra, humala, olut 

Mutta milloin tämä Pekka Pellon Pekko ilmestyi, ja jos häntä pidettiin jumalolentona, niin 

arvatenkin se syntyi silloisten ihmisen mielissä. Mutta juontaako nimi jostakin silloin 

eläneestä ihmisestä, ohran viljelijästä vaiko oluen panijasta. Vai olisiko se kenties saanut 

alkunsa ahkerasta oluen maistajasta?  Vai kenties humalasta, jota oluen valmistamiseen 

myös tarvittiin? Sitä on enää mahdoton selvittää. Hyväksi se olut on kuitenkin ollut 

ihmisille. Ja siitä on Pekkaa kiittäminen! 

Oluen valmistusta kuvataan muinaisrunossa: Päivölän pidot. 

Mahtavat ovat olleet nuo Päivölän pidot.  Runossa ei kuitenkaan mainita mitään millä 

käyminen saatiin aikaiseksi. Menneinä aikoina ei hiivaa tunnettu, mutta joku keksi  

käyttää karjan kuolaa käymisen aikaan saamiseksi. Lehmän ja sian leuat pyyhittiin 

kuolasta. Sitten ne vain lisättiin mäskiin - ja niin käyminen alkoi. Yök! 

Kansanrunoissa Pekka, Pikka tai Pikki mainitaan myytissä ensimmäisestä ohran kylvöstä 

ja oluen valmistuksesta, joka tavallisesti esiintyy runon Päivölän pidot yhteydessä:  

 

Piennä Pikki huuhan raato, 

Emon värttinän pituissa, 

Ison polven korkunaissa, 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A4iv%C3%B6l%C3%A4n_pidot&action=edit&redlink=1


16 
 

 

Hoikaissa salon syteli, 

Matalaissa maan alaissa. 

Pohjatuuli kasken poltti, 

Suvituuli suoritteli, 

Koillinen kovin porotti. 

Ukko onni osran kylvi. 

Annas onni osravuoen, 

Jumala, teräkesäisen, 

Laadis orjille olutta, 

Piioille pikarivettä.  

Lähteet: Wikipedia ja Suomalainen Muinaisusko: Uno Harva 1948,      

August Rock 4.8.2018 

 

 
Aslak skeban varressa ja Arto puikoissa. Ja Rocki soi! 

Rokkivieraita 

     
Ikinuoret ensikertalaiset; Ilmari ja Kristiina          ja oikealla nuorimies; Oskar  
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"Rockissa oli 362 katsojaa, TAYS Lastenpsykiatrian klinikalle tulemme tilittämään siis 3625 euroa tänä 

vuonna, mikä nostaa kokonaislahjoitusmäärän jo 45 577 euroon. Erityisesti huomioitiin yleisön 

joukosta Kari Haapanen, jonka ostama 305. lippu nosti kokonaissumman yli tuon 45.000 euron. 

August Rock-organisaatio kiittää jälleen kerran illan parasta yleisöä sekä kaikkia järjestely-ja 

rakennustöihin osallistuneita, toki myös Kulttuurikeskuksen henkilökuntaa ja tietenkin tekniikan väkiä 

sekä esiintyjiä. Ensi kesänähän meillä onkin käsillämme juhlavuosi, järjestyksessään kahdeskymmenes 

August Rock!Juhlavuoden August Rockin tavoitteena on saada kokoon tuo 50000 euroa TAYS:sin 

Lastenpsykiatrian klinikalle. (TAYS, ei siis TYKS) Juhlavuoden rockin ohjelmaan pyritään saamaan 

jonkinlaista "läpileikkausta" 20 vuoden taipaleesta. Aslak teki AR-organisaatiolle muuten ehdotuksen, 

että juhlavuonna olisi ehkä otollista tehdä kauan "odotettu" inflaatiotarkistus lipun hintaan, ja AR-

organisaatio oli taipuvainen siihen, että ensi vuoden AR 20:ssa liput olisivat kokonaista 15 euroa. Siltikin 

"puolet halvempia" kuin muissa pikkufestivaaleissa keskimäärin. Arto Tyrni." 

Venetsialainen 25.8.2018 

 

 
                 Ilta alkoi satamassa perinteisellä jätkänkynttilöiden sytyttämisellä. 
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 Se suurin näillä vesillä nähty alus kylän satamassa. Ja katselijoita riitti. 

 
 

Veneiden vastaanottajia satamassa. 

 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
--- 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

                              
                 Kole                                    ja                                  Tukki 
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* Pekka Kolehmainen on hankkinut Hilman kaveriksi suloisen Suomen ajokoiran  

pennun.  Sen on uros ja sen nimi on Tukki. Se on syntynyt 29.4.2018. Sen emä on 

Musti ja isä Sulo. 

 

 
 

* Kuohijoella on myynnissä Maran ja Helenan entinen loma-asunto; Ahtola. Osoite 

Kuohijoentie 681 

Katso Googlesta > kuohijoki  >myytävät loma-asunnot. 

 

 

 

Mukavaa  kalastus-  marjastus  ja sienestyskelinen odotusta!  

        

Toivottelee  

Kylätoimittaja  Yrjö Järventausta                        

 

https://pixabay.com/fi/clipart-kala-meri-vesi-uida-3418189/

