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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 5 / 6.5.2019. 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia 

 

PÄÄKIRJOITUS 

 

                 
                                                                                                       Kuva: Risto Keino 

Tätä kirjoitettaessa ei ole maailman kirjat kohdallaan. Huhtikuun puolessa välissä 

sinivuokot kukkivat ja lämpötila lähentelee 20 astetta. Tosin yöpakkaset ovat pitäneet 

pintansa. Kipparinlahtikin oli melkein sulana. Viimeiset jäät lähtivät 25.4.2019. Mitä tästä 

oikein seuraa, kun kesä näyttäisi olevan 3-4 viikkoa etuajassa. No, aikaista perunaa 

saadaan taas varhemmin – niin ja päästään kalastamaan. Pitänee vissiin vähitellen ruveta 

uskomaan, se mistä paljon on ollut puhetta – ilmasto lämpenee.  

 

Kunnan tukema Kehittyvät Kukkian kylät – hanke on käynnistynyt. Hankkeelle on luotu 

organisaatio ja sille on hankittu toimistotila Luopioisten kirkonkylällä; Pytingissä. 
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Kuohijoellakin hankkeeseen on, muiden kylien ohella, latautunut paljon odotuksia.  Siksi 

on syytä toivoa hanketiimin dynamolle ja jäsenille menestystä tärkeässä tehtävässä. 

 

 

Äitienpäivää odotellessa hyvää kesää toivottaen 

 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

 

Veparin kuulumisia 
 

Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry:n vuosikokous pidettiin Veparin talolla la 13.4.2019. Kokouksessa oli 

ilahduttavan runsas osanotto: 22 hlöä kyläyhdistyksestä sekä vierailevana tähtenä Kukkian kylien kehitys 

-hanketta vetävä Kirsi Oesch. 

Sääntömääräisinä asioina vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Hallituksessa 

jatkavat puheenjohtajana Jouko Saarikko ja jäseninä Kaija-Leena Lindstedt, Raija Tervinen, Reijo 

Anttonen, Tero Jokinen ja Mika Tervaniemi. Varajäseninä Ulla Kuusniemi ja Jarmo Ali-Kippari, sekä 

hallituksen ulkopuolisena paperinpyörittäjänä Jaana Jokinen. 

Kauden 2019 kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmassa on yhtä lailla paljon uusia asioita kuin myöskin 

perinteisiä tuttuja tapahtumia ja tekemisiä. Kyläyhdistys toivookin lämpimästi, että kaikkiin yhteisiin 

talkoisiin, tapahtumiin ja projekteihin löytyy jälleen kerran runsas osallistujien joukko. Meitä kaikkia 

tarvitaan, että Kuohijoki säilyy aktiivisena ja toimivana kylänä, jossa yhdessä saamme paljon aikaan. 

Kiinnostuksella odotamme myös mitä käytännön asioita Kukkian kylien kehitys -projektin myötä tullaan 

näkemään. 

Vuonna 2019 on luvassa mm: 

• Pälkäneen kunnan tukema kylämarkkinoinnin ja kyläprofiilin kehittäminen yhdessä alan 

ammattilaisten kanssa 

• Veparin talon turvallisuus ja toiminnallisuus -hankkeen toteuttaminen. Hankkeeseen on saatu 

päätös Pomoottori ry:n 5000 euron yhteisörahoituksesta. Hankkeessa rakennetaan Veparin talolle 

invaluiska, rapulle kaiteet, parannetaan valaistusta ulkona ja ulkovessoissa, hankitaan saliin uusia 

pöytiä ym. ym. 

• Perinteiset kylätalkoot kunnossapidon, remppauksen ja siivouksen merkeissä la 4.5. klo 9. 

• Lisää talkoopäiviä alkukesän mittaan tarpeen mukaan 

• Kesäkauppa Veparilla heinäkuun lauantaisin 

• Lauluilta Paulan kahvilassa pe 12.7. 

• Pihakirppis Veparilla la 13.7. 

• Mahdollinen Kukkian Kävely -tempaus Porraskosken Pärskeet -tapahtumaan 

• Unikeonpäivä la 27.7. 

• Venetsialaiset 31.8. 

• Kesäkauden päättäjäiset la 14.9. 

• Urheilua ja liikuntaa kentällä ja kuntoportaissa 

• Luvassa jälleen suosittu maisemakalenteri Kuohijoki 2020, joka saadaan myyntiin jo kesäkuussa 
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• Tulossa uusi Kuohijoki t-paita uudella jokiaiheisella painatuksella 

• Selvittelyssä kylän liikenneturvallisuuden parantamiseen ja ajonopeuksien hillintään tähtäävät 

keinot 

Kannattaa seurata aktiivisesti Kuohijoen kylän ilmoittelua Kuohijoki facebook-ryhmässä, Instagram-tilillä 

@kuohijoki sekä tietenkin perinteisillä ilmoitustaululla kylän keskustassa, jätepisteellä ja urheilukentän 

laidalla. Niistä löytyy aina tuoreimmat tiedot tapahtumista. 

t. Jaana 

Kunnallistiedot 20.7.1957 

 
Hilda Virtasen kommentti edellisessä lehdessä julkaistun lehtileikkeen johdosta, sekä uutinen myrskystä ja 

ukkossateesta Pälkäneellä. 

 

             
                  

 

 

Kunnallistiedot 6.7.1957 

 

Bensiinin hinta on puhuttanut myös yli 60- vuotta sitten. Ja aihe on aina sama, nouseva 

hintakäyrä.   
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Ja vielä seurakunnan uutisia 
 

Edellä olevat leikkeet on otettu Rukoushuoneelta löytyneistä lehdistä, josta kerroimme jo 

edellisessä lehdessä. 
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Valokuitua 

 

Tiedote 

11.4. Kuohijoen Veparilla olleen valokuituveron rakentamisen infotilaisuuden yhteydessä osanottaja 

esittivät Elenialle toiveen saada nähtäville alustavat Kuohijoen (ja lähiseutujen) alueen verkon 

rakentamista koskevat suunnitelmat. Oheisena välitän Elenian toimittaman suunnitelma-aineiston. 

Siitä ilmenevät kuitu- ja sähköverkkolinjojen rakentamisen yksityiskohdat ovat heidän mukaansa 

alustavia, ja niihin tehdään muutoksia sen  mukaan mitä käytännössä tarvitaan ja viisaiksi todetaan. 

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen toteutukseen omilla nurkillaan. 

Tilaisuuden mukainen yksiselitteinen  viesti oli, että mahdollinen kuituliittymätilaus kannattaa tehdä 

ajoissa, jotta  rakentamissuunnitelmat ja -työt saadaan toteutettua mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti. Mikäli liittymätilaukset tehdään kesän mittaan, pääsisi maastosuunnittelu 

Kuohijoella alkamaan tehokkaasti jo syksyn aikana. Viime tipassa (eli siinä vaiheessa kun kaivinkoneita 

alkaa kylällä näkyä) tehtyjen tilausten toteuttaminen on mutkikkaampaa ja hitaampaa, eikä välttämättä ole 

yksinkertaista toteuttaa kaikkia viimevaihteen linjausten sijoitteluihin liittyviä yksityiskohtia. 

Lisätietoja osoitteesta www.palkaneenvalokuitu.fi 

 
 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

  

Kalastusasiaa 

 

Kuohijoen osakaskunnan kokous pidettiin 20.4.2019 Veparilla. Paikalla oli alun 

toistakymmentä osakasta. Toimihenkilöiksi valittiin entiset. Päätöksistä on ote jäljempänä. 

Kaikki päätökset ja valinnat olivat yksimielisiä: 

http://www.palkaneenvalokuitu.fi/
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Sitten vain kalastelemaan… 

Kalatoimittaja E: Kiviriippa 

 

 

Lintuhavaintoja 

 

 
 

 Ruokintapaikalla havaitut viherpeippo ja 

sinne harvemmin uskaltautunut närhi. Kuvat: Risto Keino 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 
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Kuohijoen Sanomien lukijamatka Hattulan Harrastajateatteriin 5.5.2019 

 

 

Tuttu ja turvallinen Karin bussisi; Kari ja 20 muta kulttuurin ystävää.  

      

Teatterin kassalla oli ihmisiä jonoksi asti. Takaisin bussiin verkkaisammin.        
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Kuvakaappaus ohjelmalehtisestä Äkkilähtö Tallinnaan: Valokuvat: Maarit Latvala 

 

 

 

   Lehden hyönteisasiantuntija Arto Tyrni on jälleen tehnyt hyvän selvityksen kylän 

hyönteistilanteesta. Arton kommentti ansaitsee tulla huomioiduksi ja toivoa sopii, että se 

herättäisi laajempaa mielenkiintoa hyönteismaailmasta, luonnon monipuolisuudesta ja 

eliöstön säilymisestä, tai pikemminkin sen kaventumisesta, kuten julkisuudessa kerrotaan 

tapahtuneen. Joten kyseessä ei ole pelkästään ”yöperhot”, niin kuin jotkut tuntuvat 

ajattelevan.  

 

  Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

Hyönteismaailman tapahtumia keväällä 2019 

 

”Mitä ympäristössämme tapahtuu?”-tämä kysymys on parin viime vuoden aikana 
tullut huomattavan ajankohtaiseksi, kiitos lisääntyneen julkisuuden ja ehkä myös 
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muodikkaaksikin tulleen ilmastomuutoskeskustelun ansiosta. Kuohijoen Sanomien 
päätoimittaja pyysi lyhyttä selontekoa Kuohijoen hyönteismaailman tiimoilta, joten 
tässäpä jotain, kuitenkaan mitenkään kovin tieteellispainotteisesta julkaisusta tällä 
kertaa ei ole kyse. 
Lyhyesti todettuna kirjoittajan ”erikoisala” on ollut jo useamman vuoden seurata 
erästä hyönteisryhmää, nimittäin perhosia, erityisemmin ns. suurperhosiksi 
luokiteltuja. Päätoimittaja halusi mm. selvitystä, miten lajisto Kuohijoella on 
muuttunut, jos mahdollista. Selontekoa kyseisestä aiheesta helpotti huomattavasti 
se, että vuonna 2017 julkaistiin ajantasainen selvitys Luopioisten perhoslajistosta. 
Olin mukana yhtenä kirjoittajista, ja tältä pohjalta onkin helpohkoa aihetta 
tarkastella. 
On kuitenkin huomioitava sellainen seikka, että lajisto on ”jatkuvassa 
muutoksessa” ihan luontaisestikin, perhosissa on lajeja, jotka ovat ns. vaeltajia, on 
myös lajeja jotka vaeltajien ohella ovat ihan satunnaisia, eli poikkeavat Kuohijoella 
ihan sattumoisin. Jotkut lajit taas ovat laajentamassa esiintymisaluettaan, jotkut 
taas syystä tai toisesta ovat häviämässä. 
Tällä hetkellä Luopioisten lajimäärä perhosten osalta on kokonaista 1237 lajia, 
Kuohijoen lajimäärä lienee jossain 1200 lajin kieppeillä. Uusia lajeja ilmestyy 
kuitenkin vuosittain joitakin, esimerkiksi viime vuonna Kuohijoelle ilmaantui 
kirjoruusumittari, munkkiyökkönen ja viherkoisa. Jälkimmäisestä sen verran, että 
havainto oli uusi kuntahavainto Pälkäneellä, ja tutkinnassa on, oliko se myös 
ensihavainto Pirkanmaalla. Viherkoisa kuuluu noihin ns. pikkuperhosiin. 
 
Vastaavasti harvinaistuneita tai täysin alueelta kadonneitakin on. Koko 
eteläisemmältä levinneisyysalueelta vetäytyneitä ovat esimerkiksi 
metsäpohjanmittari ilmeisimmin koko Jyväskylän eteläpuoliselta alueelta, 
metsäkenttämittari, pensasmittari, ruskopikkumittari ja kivimittari. 
Satunnaislajejahan ei näihin lasketa laisinkaan, vaan sellaisia lajeja joilla on ollut 
jo paikallisia esiintymiä. 
 
Lähinnähän suurta yleisöä toki kiinnostaa noitten päiväperhosten tilanne, 
päiväsaikaan lentävinä ja värikkäinä kun ovat helposti havainnoitavissa. Kevään 
varhaisen lämpöjakson vuoksi jotkut lajit olivatkin verrattain varhain liikenteessä. 
Lähinnä kyseiset lajit olivat noita aikuistalvehtijoita. Siis lajeja jotka talvehtivat 
”perhosina” missä sitten suojaisen talvehtimispaikan löytävätkään. 
Nokkosperhoskantakin näyttää pikkuisen elpyvän edelleen tuon kovasti kantaa 
verottaneen virustaudin jäljiltä. Myös muut saman porukan perhoset, suruvaippa, 
herukkaperhonen ja neitoperhonen ovat olleet jo ”liikenteessä”. 
Viime aikoina mediahuomion kohteena olleet ”varsinaiset” pölyttäjähyönteisetkin 
alkavat noita pesiä rakennella, talvehtineita kuningattaria on näkynyt jo lennossa, 
lukuisia kimalaisia, joitakin mehiläisiä ja ampiaisia. Ja totta kai täytyy todeta, että 
myös punkit eli puutiaiset ovat lämpimän kevätjakson myötä jo lähteneet 
jaloittelemaan. 
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Nyt, kun kevät näyttää ottaneen ”takapakkia”, nuo keväthyönteiset koittavat 
kylmässä kelissä sinnitellä. Kyllä ne kuitenkin siitä eri tavoin selviytyvät. Ja kesää 
kohtihan tässä ollaan menossa. 
 
Sanomien lukijakunnalle hyvää kevättä ja kesää toivotellen 
 
paikallinen hyönteisasiain kommentaattori 
 

 

 

Lukijan kynästä 

 

Tällä palstalla julkaisemme lukijoiden kirjoituksia, joita voi lähettää toimitukseen 

sähköpostina, mutta myös kirjeinä. Hyväksytyt kirjoitukset julkaistaan kirjoittajan 

toivomuksen mukaan, joko nimellä tai nimimerkillä, jolloin nimimerkin henkilöllisyys jää 

vain toimituksen tietoon. Monilla voi olla julkaisemisen arvoisia kirjoituksia 

pöytälaatikossaan, kuten alla olevalla Untamo Tuhkasella. Uusia kirjoituksia odotellessa 

julkaisemme myös toimituksen kesätoimittajan kesädekkarin jatkokertomuksena. Hän 

haluaa esiintyä anonyymisti. Se suotakoon hänelle. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

Kerron unen jonka näin kauan sitten, ja joka on lähtemättömästi säilynyt mielessäni. 

Pyydän julkaisemaan sen lehdessänne. 

Terveisin Untamo Tuhkanen  

 

Olipa kerran mies ja rintamamiestalo Pirkanmaan sydänmailla.  Mies oli rakentanut talon 

lähes kokonaan itse omaksi kodiksi, aikana jolloin oli pula kaikesta, myös työstä, mutta 

lainaa sentään sai. Ahkerana ja tunnollisena perheenisänä hän oli oppinut pennin 

venyttäjäksi. Lapsilleen hän sanoi aina: älkää koskaan ostako sitä mitä välttämättä 

tarvitsette, vaan ainoastaan sitä mitä ilman ette voi tulla toimeen. Aikanaan lapset lähtivät 

maailmalle, laina tuli maksetuksi, vaimo kuoli ja mies jäi yksin. Miehellä oli talo eläke ja 

toimeentulo, mutta elämän tapaansa hän ei osannut muuttaa. 

Sitten eräänä päivänä taloon tuli vieras; myyntiedustaja sanoi olevansa. Kauppasi 

palovaroitinta ja sanoi sen olevan jopa pakollinen. Sitä mies ei uskonut. Edustaja jatkoi, 

että se voi tulipalon sattuessa pelastaa hänen talonsa ja henkensä. En osta sanoi mies,  

koira herättää jos niin käy. - Entäs sitten kun koira kuolee? Sitten sammutan ite. - Onko 

sattunut sellaisia? No pari kertaa on unohtunut ruuat hellalle, mutta koira herätti,   

sammutin palon alun eikä mitään vahinkoa tullut. - Eikö nyt kuitenkin olisi paikallaan 

tällainen automaattinen varoitin? Kuules poika, minä olen sodan käynyt mies, ja olen 

nähnyt paljon tulipaloja, olen siellä jopa sytyttänyt niitä. Minä hallitsen tulen. En osta! 
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Vihdoin myyntiedustaja luovutti, kun hän havaitsi ettei kaupanteko tule onnistumaan. 

Lähtiessään hän kuitenkin jätti yhden palovaroittimen eteisen pöydälle ja sanoi: jos 

kuitenkin laittaisitte. Mies laittoi se tuvan piirongin laatikkoon. Ja sinne jäi. Sitten vuosien 

kuluttua talo paloi. Enää ei ollut miestä eikä taloa. Oli vain kasa tuhkaa ja pystyyn jäänyt 

uunin hormi. Siihen minä heräsin. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

KESÄDEKKARI (1/4) 

 

 Kesän suuri juhla, Juhannus on vietetty ja eletään juhannuksen jälkeistä 

keskikesän aikaa. Kesäkuu on vaihtumassa heinäkuuksi. Perjantai päivä on ollut helteinen, 

enteillen jopa ukkosta ja kovaa sadetta. Ilma on hautova ja odottava, pilviverho taivaalla 

tummuu, luonto hiljenee ja rajuilman uhka on ilmeinen. 

Eläkkeellä oleva, pitkän poliisiuran tehnyt rikoskonstaapeli Rauno Rauhala oli 

käynyt viemässä muikkuverkot alkuillasta läheisen kirkasvetisen järven syvänteeseen, josta 

on vuosien aika tottunut muikkuja ja muuta isompaa saalista verkoilla pyytämään. Näkyi 

järvellä myös ajelevan hiljakseen isompi moottorivene uistinvavat pystyssä ja siimat 

vedessä. Onneksi Rauhalan verkon merkit olivat lain mukaisia ja kunnolla näkyvissä, eivät 

ajaisi verkon yli.  

 

Rauhala on mökillään yksin, vaimo lähti päivällä kaupunkiasunnolle viettämään 

laatuaikaa. Tulihan sitä oltua jo parisen viikkoa mökillä ja kun kalastus ei ole oikein ollut 

päällimmäinen kiinnostuksen  

kohde, niin joskus on hyvä käydä kotona ”akkuja lataamassa”. Aikoi tulla seuraavan viikon 

alussa uusilla eväillä takaisi. 

Rauhala laittoi verkkojen laskujen jälkeen saunan lämpiämään ja istui nyt mökin 

terassilla nauttien ylä-savolaisen juomatehtaan huurteisen mallasohran mausta ja mietti 

mistä kummallinen mieltä vaivaava olo johtui. Se oli kuin tinnitus korvissa, vaivasi, mutta 

ei poiskaan sitä saanut. Mitään erikoista ei hänen mielestään ollut päivän mittaan sattunut. 

Joku kuitenkin mieltä painoi. 

Edellisenä iltana oli ilta uutisissa kerrottu keskiviikon ja torstain välisen yön 

murrosta pääkaupunkiseudun kauppakeskuksen kultasepän liikkeeseen. Teko oli poliisin 

kertoman mukaan ollut kuin parhaasta dekkarikertomuksesta. Murtautujat olivat 

tunkeutuneet sisätiloihin kattoikkunan kautta, leikaten ikkunaan aukon, josta olivat köyttä 
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apunaan käyttäneet laskeutuneet kauppakeskuksen käytävälle. Merkillistä oli, ettei 

hälytysjärjestelmät reagoineet tunkeutumiseen mitenkään. Alustavassa tutkimuksessa oli 

selvinnyt, että suojajärjestelmää oltiin uusimassa järjestelmän oikuttelun takia ja hälytykset 

olivat pois kytkettynä kyseisellä viikolla. Saatua saaliin arvoa ei varmalla vielä tiedetty, 

mutta arvellaan sen olevan merkittävä. Poliisi pyytää yleisön apua tutkimuksessa, olisiko 

joku mahdollisesti nähnyt liikettä yön aikana kauppakeskuksen ympäristössä tai muuta 

tietoa, joka auttaa ryöstön selvityksessä. 

Auto, se on se asia, joka miehen takaraivossa oli kaihertanut. Perjantai aamuna 

pääkaupunkiseudun nettilehdestä Rauhala luki erään taksimiehen nähneen torstai aamuyönä 

kauppakeskuksen viereisestä kadunvarresta lähteneen valkoisen Toyota Hiace merkkisen 

pakettiauton. Auto ajoi kovaa vauhtia kohti Kehä kolmosta ja jatkoi kohti länttä. Poliisi 

pyytää lisää mahdollisia havaintoja yleisöltä autosta. Valkoisia kyseessä olevia 

pakettiautomerkkejä on suomen niemi täynnä, mietti Rauhala. Mutta oliko valkoinen 

pakettiauto ryöstössä käytetty auto, jonka Rauhala näki torstai iltapäivällä menevän mökin 

ohi viereisellä asfalttitiellä, kun hän oli postilaatikolla hakemassa päivän lehteä. Auto ajoi 

jonkin verran ylinopeutta, mutta sen mies oli havaitsevinaan, että sisällä istui mies ja 

lippalakki päinen tumma nainen.  Rauhala ei vähällä usko sattumiin, mutta olisiko asiasta 

ilmoitettava poliisille. Rauhalan muistin mukaa kyseinen automerkki ja malli ei ole kylällä 

olevien asukkaiden käytössä ainakaan aikaisemmin näkynyt.  

Pikkuhiljaa sauna alkaa valmistua kylpemiskuntoon ja Rauhala siirtyy 

löylyhuoneen puolelle. Ensimmäiset tiukat löylyt, vilvoittelu ja toinen huurteinen olut. Mikä 

on miehen ollessa, terveys kunnossa ja elämä mallillaan. Tämä on ihmiselon pieniä hetkiä, 

jolloin olemassaolo ei tunnu yhtään hassummalta. Löylyyn takaisin, kunnon löylyt ja 

vihtominen, vilvoittelu terassilla ja kolmas olut, sitten kerran vielä löylyyn. Ensimmäiset 

sadepisarat ja ukkosen jyrähdykset enteilivät rajuilmaa. 

Mies oli saunomiset ja peseytymiset tehnyt, nyt oli aikaa rauhoittumiseen. Vielä 

yksi hyvälaatuinen Hennessy V.S.O.P konjakkipaukku ja sitten nukkumaa. Rauhala päätti 

seuraavana päivänä soittaa poliisin antamaa vihjenumeroon. 

 Uni oli rauhatonta, ukonilma tuli kylän päälle, jylisi ja salamoi, unen läpi tuli 

päivän tapahtumia mieleen, valkoisesta autosta kultasepän ryöstöön ja poliisin tiedotuksiin. 

Valtava salama leimahdus ja ukkosen jyrähdys vavahdutti miehen hereille, nyt iski salama 

lähelle. Pikkuhiljaa ukkonen laantui ja ilma rauhoittui. Mies sai unenpäästä kiinni, mutta 

jossain vaiheessa unimaailmaan kuului hälytysajoneuvon ääntä, kummitteliko edellispäivän 

asiat edelleen mielessä. 
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Aamuyön tunteina, auringon jo kurkistaessa itäisellä taivaanrannalla, heräsi 

Rauhala tunteeseen, jossa illalla juodut oluet olivat tehneet tehtävänsä ja loppu nesteestä 

ilmoitti tarpeesta poistua kehosta. Ulos tullessaan Rauhala totesi ukkoskuuron jo menneen 

itäiseen suuntaan, taivas oli sininen ja enteili uutta hellepäivää. Samalla hän haistoi savun 

hajun, löikö salama sittenkin johonkin ja sytytti tulipalon. 

Aamupala ja sitten vaatteet päälle ja ulos tutkailemaan päivän säätä, hyvältä 

näytti. Kamera kaulaan ja sitten aamulenkille tutkailemaan löytyisikö kuvattavaa, 

lintubongari kun oli. Lievä savun haju tuntui vielä aamullakin. Jotain isompaa on nyt 

palanut. Selvisi savunhajun syykin, kun hän oli pienen matkaa kävellyt. Kylän keskustasta 

etelän suuntaan lähtevän asfalttitien varrella, pellon laidassa oleva lato oli palanut. Etelän 

puoleisen päätyseinän repaleet olivat vielä pystyssä. Pelastuslaitoksen kalustoa oli vielä 

paikalla ja palomiehet tekivät vielä loppuvartiointia. Kolme poliisiautoa oli hälytysvilkut 

päällä tien laidassa. Aamuvarhaisesta huolimatta kylän väkeä oli kokoontunut pienehkö 

joukko paikalle. 

Rauhala käveli lähemmäs palopaikkaa ja totesi, että poliisi oli viritellyt sini 

valkoisen poliisitunnuksilla merkatun muovinauhan paloalueen ympärille. Ei ihan 

tavanomainen menettely, jotain erikoista on nyt meneillään. Hän otti muutamia valokuvia 

palopaikalta, kun sivummalla seisonut siviilivaatteissa seisonut poliisimies huusi, että 

valokuvaaminen tutkimusalueelta on kielletty. Mies lähestyi Rauhalaa. Rauhala ei nyt  

 

kuvitellut kuitenkaan tekevänsä isompaa rikosta, valokuvia vain muistoksi 

paikasta, jota oli tottunut vuosikymmeniä katselemaa. Poliisi katseli tovin Rauhalaa ja totesi 

naurahtaen valokuvaajasta, että tuttu mies. Terve, muistatko. Tovi meni aikaa ennen kuin 

Rauhalan aivoreseptorit ja välittäjäaineet loksahtivat kohdalleen ja hän tunnisti 

poliisimiehen. Matti Mielonen, työkaveri yli kolmenkymmenen vuoden takaa. Oli mies 

jonkin verran muuttunut, patviutunut, poskillekin tullut pyöreyttä, mutta sama virnistys on 

naamalla kuin silloin ennen. Tosiasiassa Rauhala oli toiminut Mielosen mentorina silloin 

kun mies oli poliisimiehen ja rikostutkijan uraa aloittanut. Parin vuoden ajan oli yhdessä 

töitä tehty ja ystävystytty. Mielosen siirryttyä Sisä-Suomen poliisipiiriin tutkijaksi oli 

yhteydenpidot harvenneet ja vuosien saatossa loppuneet. Tässä sitä nyt sitten tavattiin 

hämäläisessä kylämaisemassa, pellon keskellä samassa tilanteessa, jossa oli monet kerrat 

ennenkin oltu, onnettomuuspaikalla. 
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Sen verran Rauhala tiesi työtoveristaan, että Mielonen oli vuosien varrella 

hakeutunut keskusrikospolisiin Helsinkiin, rikoskomissaarioksi ja olipa työ tuonut jonkin 

verran myös menestystä ja julkisuuttakin vaikeissa rikostutkimuksissa.  

Rauhalan tiedustellessa Mieloselta mikä tuo KRP:n komissaarin tulipalopaikalle, 

selvisi, ettei kysymyksessä ollut pelkkä tulipalo. Pelastuslaitoksen palomestari oli 

ilmoittanut hälytyskeskukseen, että palopaikalla oli miehen ruumis. Paikalle oli hälytetty 

lähin partio, joka oli todennut miehen kuolleeksi. Lämpimästä säästä johtuen, mies oli 

kevyesti pukeutunut ja partio oli kiinnittänyt huomiota miehen ranteessa olevaan kelloon. 

Kello oli tunnetun Sveitsiläisen kellonvalmistajan merkki, Tag Heuer. Koska  

tieto kulkee maailman bittiavaruudessa salaman nopeasti ykkösinä ja nollina, oli 

poliisipiireillekin saatu luetteloidut tiedot kultasepän liikkeen ryöstön saaliista. Hämeen 

poliisipiirin päivystäjä oli ollut tarkkana 

 ja huomannut kellon merkin ja mallin vastaavan luettelossa olevaa. Koska kello 

ja malli on kyseisen kultasepän liikkeen maahan tuoma oma malli ja liike markkinoi kelloa 

vain omassa liikeketjussa, oli kytkentä miehen ja ryöstön välillä olemassa. Tutkinta siirtyi 

KRP:n kontolle. 

 Siinä oli Mielosen lyhyt selvitys, miksi hän oli paikalla. Rauhalan kysyessä oliko 

mies pahasti palanut, Mielonen kertoi, ettei mies ollut ollenkaan ladossa vaan 

parinkymmenen metrin päässä heinäseiväskasan vieressä, avonaisessa katoksessa, jossa 

seipäitä sälytettiin. Mielonen kertoi myös, ettei miehessä ollut näkyvästi väkivallan 

merkkejä. Siinäpä oli kaikki mitä Mielonen Rauhalalle voi kertoa, siviilille kuitenkin. 

Jonkin aikaa mietittyään kysyi kuitenkin, olisiko Rauhala valmis katsomaan miestä oliko  

 

hän mahdollisesti kyläläisiä tai paikalla aikaisemmin nähty. Rauhalalle asia sopi, 

kokemusta kun näissä asioissa oli. Mies käveli heinäseiväskasan viereen ja totesi, ettei ollut 

vainajaa aikaisemmin nähnyt. 

 Miehet juttelivat tovin keskenään, muistellen menneitä aikoja, aikoja kun kaikki 

asiat olivat paremmin, nuoruutta. Vaihtoivat yhteystietoja ja toivottelivat hyviä vointeja 

toisilleen. Poliisin tekninen tutkimusryhmä oli sillä välin tullut paikalle ja Mielonen siirtyi 

joukkoon mukaan. Rauhala piti kuvaamansa valokuvat. 

Aikaa oli vierähtänyt tuhkakasan vieressä sen verran, että kello oli kohta 

kymmenen ja kylän keskustassa oleva kesäkahvila avaisi ovensa. Rauhala otti suunnan 

kahvilaan. Tuore kahvi ja kahvilan pitäjän kotona paistettu tuore munkki maistuu aina.  
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Kahvilassa olikin tänä lauantaipäivä aamuna poikkeuksellisen paljon asiakkaita. 

Nuorta väkeä näytti olevan. Puheista selvisi, että läheisessä kurssikeskuksessa oli menossa 

jääkiekko seura Tapparan A-junnujen ensimmäiset kesätreenit. Aamuherätyksen jälkeen oli 

pulahdettu läheiseen kirkasvetiseen järveen uimaan, sitten aamiaiselle ja pienen tauon 

jälkeen kevyttä aerobista harjoittelua vieressä olevan soraharjun rinteillä.  

Nuoret pitivät omaa meteliään niin kuin nuoret nyt pitävät, ei Rauhala niitä 

kummemmin kuunnellut, eikä jääkiekko muutenkaan ollut suosikki laji. Mutta sitten tuli 

pommi, ei mies heti sitä tajunnutkaan. Pojat oli juoksulenkillä ollessaan ihmetelleet mitä 

hyväkuntoisen näköinen pakettiauto teki harjun pohjoislaidalla olevan soramontun pohjalla, 

ikään kuin piilossa matalien puiden varjossa. Nyt oli Rauhalankin aukaistava suunsa ja 

kysyttävä auton merkkiä ja väriä. Toyota Hiace ja väri valkoinen. Nyt tuli Rauhalaankin 

jalkoja mahan alle.    

 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 

 

Kirjoittaja on Kuohijoen Sanomien anonyymi kesätoimittaja. 

 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

27.4.2019 mennessä ensimmäiset kalamiehet olivat saaneet verkoista lahnoja, haukia ja 

ahvenia. Kylälle olivat jakaneet.  

26.4.2019 Risto Keino kuvasi Mäkelän mäessä asfalttitien reunassa olevan villisian sorkan 

jäljen. 
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Ilmoituksia  

Tervehdys! 

 Ensimmäisten adoptiosopimusten allekirjoittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta. Toiminta 

käynnistyi Pirkanmaalla, mutta on sittemmin levinnyt myös Keski-Suomeen, Satakuntaan ja Helsingin 

seudulle. Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää 15.6. kokopäivän bussiretken, jolla käydään tutustumassa 

helsinkiläisiin adoptoijiin ja heidän hoitamiinsa kohteisiin. Lisäksi vierailemme Helsingin 

kaupunginmuseossa. Retki toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 15. Retkelle ovat tervetulleita 

kaikki adoptiokohteiden hoitotyössä mukana olleet! 

 Sitovat ilmoittautumiset helatorstaihin 30.5.2019 mennessä: adoptoi.monumentti@tampere.fi / 040 673 

0784. Ilmoita samalla nimesi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Retki on maksuton, mutta ruokailu 

iltapäiväkahveja lukuun ottamatta omakustanteinen.  

 OHJELMA 

 8.00 lähtö Keskustorilta 

 tutustuminen kahteen helsinkiläiseen adoptiokohteeseen (alustavasti 1. maailmansodan aikainen 

puolustusvarustus sekä lippakioski) 

 13.00 omakustanteinen ja omatoiminen lounas Helsingin keskustassa 

 14.30 opastus Helsingin kaupungin museoon (Senaatintorin reunalla) 

 15.30 kahvit 

 16.00 lähtö kohti Tamperetta 

 18.30 paluu Keskustorille 

 Ystävällisin terveisin, 

 Miinu Mäkelä 

rakennustutkija 

040 8016 815 
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Tiedotteita 

 

 

   

 

 

 

Kaupallisia tiedotteita 

 

Käytä oman kylän palveluita, mutta poikkea silti katsomassa mitä naapurikylistä löytyy. 
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Tietosuojalauseke      

       

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, 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 

 

 

 


