
PÄÄKIRJOITUS 

Taas syksy alkoi niin kuin aina ennenkin -  ei sentään. Aina on ollut erilaisia syksyjä, on 

kuivia, sateisia, myrskyisiä; aurinkoisiakin. Sehän on vain luonnon monimuotoisuutta, joka 

on silmin nähtävissä ja jopa korvin kuultavissa. Syksy etenee erinäisissä rytmeissä riippuen 

näkijänsä mielenmaisemasta. Se voi olla maamiehen, kalamiehen, metsämiehen tahi 

mökkiläisen- rytmi. Tässä eräs sellainen:   

Ravustuksen alkaminen 20.7 enteilee jo syksyä, sitten elokuussa alkaa sieni- ja mustikka-

aika, syyskuussa puolukka-aika , lokakuun lopulla muikunkutu, jota jatkuu marraskuun 

puoleenväliin saakka. Sitten onkin jo kiire karpaloiden poimintaan. 

On siinä tekevillä ihmisillä puuhaa moneen lähtöön.  Jospa  vielä ehtii ihailla syksyn ruskaa;    

mielensäemaisemaa, ja josta jokainen voi löytää mieleisensä, jos vain havaitsee.  Se vain on 

turhaa puhetta, jotta maalla ei muka ole oikein mitään tekemistä. On; mutta miten saisi 

nuoret sisäistämään sen ? 

 

Kipparinlahti: Mielenmaisema 

 

 

 
 
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. 
 
Toinen  vuosikerta  n:o  6/ 18.10.2015 
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METSÄSTYS   

Kylällä toimii metsästysseura: Kuohijoen Eräpojat r.y, jonka puheenjohtajaksi on tälle 

kaudelle valittu  20. hirven kaataja; Jouni Alikippari. Yhdistyksellä on Perähaantien varrella 

1980 valmistunut metsästysmaja ja vuonna 1982 valmistunut laavu Kulopalontien varrella. 

     

 

         

 

 
Kuvassa jahtipäällikkö Mika Saarikko ja 
ensimmäisenä jahtipäivänä kaadettu 
hirvi. Koira on Rauno Kastepohjan ja 
nimeltään Repe, joka näyttää vielä 
pitelevän hirveä otteessaan.  
Hirvi on 3-4 vuotias naaras. 
Repe ajoi hirven Markus Nurmisen 
eteen ja yksi laukaus riitti kaatoon. 
Markus oli itsekin ajomiehenä. Hirvi 
kaatui laarinmaantien läheltä 
Tervaniemen maalta. 
 

http://riitti.markus/
http://riitti.markus/
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Mika Saarikko, joka valittiin 10.10.2015 alkavalle kaudelle  hirviporukan jahtipäälliköksi 

kertoi , että porukkaan kuuluu 19 miestä ja 4 koiramiestä. Passipaikkoja porukalla on 16. 

Koiramiestä ovat: Jouni Alikippari, Rauno Kastepohja, Markus Nurminen ja Jere Saarikko. 

Mika kertoi vielä, että jahti toteutetaan koiramiesten ajolla, ja heidän tarkoituksena on ajaa 

hirvi passimiesten eteen, joiden tehtävänä on sitten kellistää ampumaetäisyydelle tullut 

hirvi. Passipaikat on etukäteen valittu sellaisista paikoista, että muilla passimiehillä ei olisi 

vaaraa jäädä ampujan ja hirven väliin. Passipaikat arvotaan joka jahtiaamu siten, että 

hatusta nostetaan numerolappuja, joiden mukaan passipaikat määräytyvät.  

Kaatolupia seura on saanut tälle kaudelle seuraavasti: 

hirvilupia on 5 aikuista, yhden ison luvalla saa 2 vasaa. eli voimme saada esim 3 isoa + 4 

vasaa tai 4 isoa +2 vasaa  tai vaikka 10 vasaa mutta se ei olisi millään tapaa järkevää. 

Jahtipäällikön tehtävistä Mika kertoi seuraavaa: 

- tarkastaa jahdin alussa, että kaikilla on luvat ja ampumakokeet kunnossa 

- suunnitella ja järjestää jahtipäivä, porukallahan se tehdään 

- huolehtia, että jahti tapahtuu turvallisesti ja sääntöjä noudattaen 

- kertoa millaisia hirviä milloinkin ammutaan, esim. jos alueella on sonneja, lehmiä     

vasoineen, että mitä saa ampua 

- huolehtia, että porukka pääsee makkaranuotiolle, ettei jää yksin passiin istumaan 

- olla hirvipeijaisissa ns. isäntänä - peijaiset on juhla maanomistajille. 

      

 

Reijo Anttonen 

Kyläpäällikkö Reijo Anttonen on varsinainen seuran puuhamies. Hän on toiminut Kuohijoen 

Eräpojat r.y:sä vuodesta 1963 alkaen mm. puheenjohtajana ja jahtipäällikkönä, sekä  

monissa muissa kylän asioita koskevissa luottamustehtävissä, mutta on viimvuosina 
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vähentänyt näitä tehtäviä ja antanut tilaa nuoremmille.  Anttosen mukaan tällä 

metsästyskaudella lintukanta on varsin heikko, mutta jäniskanta sen sijaan on runsas ja siitä 

riittää hyvin niille 3-4 koiramiehelle, jotka sitä harrastavat. Pienpetoja; supia ja minkkejä on  

runsaasti ja niiden metsästys on paljolti ollut Arvo (Ake) Hippeläisen varassa. 

Ake kertoi  toimittajalle kellistäneensä tänä syksynä jo 10 supia. Se on tosi hyvä uutinen. Se 

on Akelta pyyteetöntä ja varsinaista riistanhoitotyötä, joka koituu metsästäjien ja 

suomalaiseen luontoon kuuluvien luonnonvaraisten eläinten hyväksi. Siitä kiitos Akelle. 

Ake oli taannoin ampunut muutamia hutilaukauksia, minkä johdosta hän oli mennyt 

silmälääkäriin ja sitä tietä kaihileikkaukseen. Sen jälkeen onkin sitten supi kaatunut 

kertalaukauksella;  sanoi Ake. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

KALASTUS 

Kala- ja rapusaaliit ovat muikkua lukuun ottamatta olleet kuluneen kesän aikana hyvät. 

Kalamiehet ovat kertonet, että Kukkialla muikkua ei juurikaan ole kannattanut pyytää, sillä 

niitä on saatu kerrallaan vain joitain kymmeniä kappaleita. Mihin ovat muikut joutuneet? 

Jotkut ovat arvuuttelevat, että syynä olisi rapujen suuri määrä, jotka syövät muikun kudun. 

Ilmastonmuutostakin on tarjottu selitykseksi, kuin myös kuhakannan voimakasta kasvua. 

Kuohijärvessä kuitenkin kerrotaan muikkua olleen vuosikausia hyvänlaisesti, mutta hyvin 

pienikokoista, että 12-13 mm verkoilla pitää pyytää. Sellaista se on ollut vuosikausia. Siihen 

ei kyllä jokamies rupea. 

Toimitus turvautui kalamiesten tietotoimistoon asiantilan selvittämiseksi. 

Padankosken kylänvanhin Raimo Suksia, joka on vuosikymmeniä kalastellut Kukkialla, oli sitä 

mieltä, että muikun katoon on syyllinen rapu, jota Kukkiassa on nykyisin mielettömästi. 

Tämän Suksia perusteli sillä, että kun täpläravut lisääntyivät 5-10 vuotta sitten, niin sen 

myötä alkoi  myös muikun kato. Kyllä toimittajakin muistaa, että aikoinaan Kukkialta sai 

muikkua lähes aina ämpärillisen silloin kun tarvitsi.   
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Kuohijoen osakaskunnan legitimoitu kalastuksenvalvoja  Sormunen puolestaan on sitä 

mieltä, että syynä Kuohijärven muikkukannan pienuuteen on ruoka. Eli ruokaa on liian 

vähän  elättämään isompaa populaatiota, ja sitä on jo jatkunut useista vuosia. Se taas  

 

johtuu tämän kalastusgurun mielestä siitä, että järveen on vuosikausien aikana istutettu 

liikaa siikaa, joka sysöskentelee samoilla vesillä kuin muikku, minkä seurauksena ruoan 

vähyyden vuoksi muikku on hävinnyt kilpailussa siialle ja se on sitä myöten kääpiöitynyt. 

Niinpä se tarttuu vain 11-13 mm verkkoon. Sitä paitsi Sormusen mielestä siika on 

yliarvostettu kala verrattuna muikkuun. Tähän mielipiteeseen toimittajakin mielihyvin 

yhtyy.  

Tosiasiallinen kalastusalueen vaikuttaja osakaskunnan ja puheenjohtaja Seppo Pakarainen 

sanoi olevansa kyllä kriittinen muikkukannan vähyyteen. Mutta hän on kuullut 

toisenlaisiakin mielipiteitä muikkusaaliista ja jatkoi, että  eräs Känsän kulmalta oleva 

kalamieheksi sanottu oli hiljattain tuonut hänelle kilon verran Kuohijärven muikkuja, jotka 

olivat noin 13-15 cm mittaista. Yhteen kiloon niitä oli mennyt 50-60 kpl, kun joskus 1990-

luvulla niitä meni kiloon vain noin 18 kpl. Vielä Pakarainen jatkoi, että Kukkialta on saatu 

hyvän kokoista muikkua jopa runsaasti. Sitä Pakarainen ei muistanut kuka näin oli kertonut. 

Mitä  kalakannan riittävyyteen tai riittämättömyyteen tulee, niin Pakaraisen kertoi 

nuottauksen lopetetun jo 1990-luvulla ja nykyisin siellä pidetään enintään kahta rysää. Jos 

tehopyynti on lopetettu, eikä saalismäärät ole kasvaneet, niin syy Pakaraisen mielestä on 

jossain muualla kuin tehopyynnissä, mutta missä, sitä Pakaraisen mielestä on vaikea 

selvittää ja jatkoi: ehkäpä syytä siihen voisi hakea myös kalastajista, joiden määrä näillä 

vesillä on vuosi vuodelta harventunut, ja voihan olla, että nekin jotka muikkua kalastavat, 

eivät aina jaksa etsiä sitä oikeaa paikkaa oikeaan aikaan. Eli, jos ei ensimmäisellä kerralla 

tule mitään, luovutetaan liian helposti.  

On se kyllä sillä tavalla,  että kalahan ui, sanoi aikoinaan eräs tunnettu persoona kylällä. 

Siinäpä se! 

Onko Kukkiasta tulossa Suomen paras kuhavesi?  

Voi olla, jos on uskominen Heikki Vattulaisen lähettämiin kuviin. Hän kirjoittaa saaneensa 

tuon mörkön Lehtisaaren edustalta 50 mm verkolla.  Vielä Vattulainen kirjoittaa mörkön 

olleen sen verran heikosti kiinni, että hän joutui hädissään turvautumaan itse  
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valmistamaansa nostokoukkuun ja riuhtaisemaan nopealla terävällä koukkauksella kuhan 

veneeseen. Siinä ei kuhalla ollut mitään mahdollisuuksia, kehuu Vattulainen 

kirjoituksessaan.  Pituutta sillä oli 92 cm ja ympärysmitta 51 cm. Naaraskala se oli ja 

mätiäkin oli jo sisuksissa, vaikka kutuaikaan on vielä runsas puolisen vuotta! Vattulainen  

tiesi kertoa, että muuan Jone jokirannasta oli jokunen vuosi sitten saanut lähes 

samankokoisen;  7 kg  kuhan, samoilta vesiltä.  

Vaikuttaa siltä, että  Vattulaisen on kovin mielissään saatuaan vähän isomman. Toim. huom. 

                 

Vattulaisen lähettämät kuvat. 

 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

PALAUTETTA 

Toimitus on jälleen saanut muutamia palautteita, joista nyt ulkaisemme seuraavat:  

Kiitos kovasti näistä uutisista, niitä on kiva saada. 

Tekstit ovat hyvin kirjoitettuja ja nautinnollista luettavaa. On hyvä pysyä ajan tasalla 
mökkipaikkakunnan tapahtumista. Kiitos siitä teille toimittajille Luimme tämän 
viimeisimmän juuri Olli kanssa ja niinhän se ikävä Kuohijoelle iski.  

Lämpöiset terveiset syksyn alkuun 

t. Anne ja Olli 
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Seuraavassa  ote Armas Hurmalaisen viestistä! 

2. Adoptio. 

 

 

Hieno juttu. Voisitko lehden päätoimittajana auttaa minua, koska 

haluaisin ehdottomasti adoptoida lehdessäsi kuvatun arkeologi Kreetta 

Leseliin. Jos  olet häneen yhteydessä, niin kerro hänelle, että 

kyseessä olisi pitkä ,tumma, hoikka italialaistyylinen  nuorekas ja komea mies. 

 

Edellä oleva Hurmalaisen avunpyynt  välittyy  tässä Kreettalle!  

 Viestistä ei kuitenkaan ilmene onko mies eronnut, karannut vai kenties 

 muutoin vain huikentelevainen. Toimituksen huom.  

 

Huomenta 

Tullut jo ihan tavaksi kommentoida, joten tässä viimeisen julkaisun kommentit: 

Kuten olen aiemminkin todennut lehden toimittajakunta on hyvin ajan tasalla olevaa ja 

verbaalisti lahjakasta. Julkaisu antaa hyvän kuvan paikkakunnan aktiivisuudesta ja 

yhteenkuuluvaisuudesta. 

Kulttuuritoimittaja M. Jäärä oli oivallisesti tuonut pintaan urheilun yhdistävän tekijän. 

Muistan itse sodanjälkeen syntyneenä kuinka lapsille painotettiin urheilun tuomaa yhteistä 

tekemistä ja vaikka itse olinkin voitonhaluinen niin tärkeintä oli osallistuminen ja kaikki 

saivat aina palkinnot ja yhteiskuvat otettiin myös. Mistä kertoo lahnojen 

joukkoesiintyminen, yhteisöllisyydestäkö vai ilmastonmuutoksesta? 

Jo on maailman kirjat sekaisin... 

Kalkkilouhoksen tarina on mielenkiintoinen ja toi minulle muistoja appiukostani, joka 1800 

luvun puolella syntyneenä oli sodanjälkeisen ajan 40-50 luvulla paljon tekemisissä 

kalkkilouhosten kanssa. Hän kertoili mielellään kuinka Suomessa ei sellaista paikkakuntaa 

ole missä hän ei olisi käynyt. 

Ja valehtelisin jos sanoisin etten pettynyt kun ei ollutkaan jatkokertomusta, mutta toki olen 

sitä mieltä että kalatoimittaja on lomansa ansainnut ja jaksan kyllä odotella seuraavia 

jaksoja.  

 

Rattoisaa syksyä toivotellen Pirjo 
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Toimitus kiittää  myönteisestä palautteesta; suorastaan hypetyksestä, se voimaannuttaa 

toimitusta ja edistää toimittajien iteroitumista. Tällä sitä jaksaa taas toimittaa uusia lehtiä. 

 Toimitus   

 

LEILA  PALO 

 

 

Leila Palon historiallisesti merkittävä 300 kappaleen teos on myyty loppuun. Mutta ei 

huolta, siitä on otettu uusi 100 kappaleen painos, joka ilmestynee kenties vielä lokakuun 

aikana. Joten nyt on  niilläkin, jotka eivät kesällä ehtineet saada tätä teosta, mahdollisuus  

saada käyttöönsä tallennettua tietoa koti- ja mökkikylältä; Kuohijoelta. Teosta voi  ostaa 

Leila Palolta puh. 045 6514593   tai Luopioisten kirkolta;  kuntainfosta (entinen kunnantalo). 
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SUURI HAUKI; JATKOKERTOMUS OSA 11 

Simeon Malmström seisoi vielä hetken paikaan paikallaan. Sitten hän otti suunnan 

seuraavalle avannolle. Määrätietoisesti hän ryhtyi askeltamaan Nurmisaaren suuntaan. 

Samalla hän hoki itsekseen kaksi, kolme, neljä. Ne eivät olleet askeleita vaan, vaan 

arvuutteluita kuinka suuri hauki olisi seuraavassa avannossa? Ei Simeonin arvelut  

 

pysähtyneet neljään hauen painosta, mutta hänen ajatuksensa palasi erääseen ystäväänsä, 

jota Sanansaattajaksi sanottiin. Ei tämä Sanansaattaja mikään turha viestittäjä ole ollut, 

mutta onpa hän jostakin syystä matkan varrella saanut näinkin merkityksellisen ja 

Raamatullisen nimen. Eikä ansiotta. Kalansyöjä se on aina ollut. Kalan, joka aikojen alusta on 

ollut ihmisen tärkein ravinto, maultaan, saatavuudeltaan ja tietenkin kooltaan.  Simeon 

mietti, että kyllä niiden kalojen on täytynyt olla kooltaan valtavan suuria, kun kahdella 

kalalla ja viidellä leivällä aikoinaan ruokittiin viisisataa ihmistä.  Simeonin mieleen tuli 

kuitenkin äkkiä kalan terveysvaikutuksen, tai pikemminkin epäterveelliset vaikutuksen, kun 

hän muisti yht`äkkiä  Tshernobylin vaikutukset kalakantoihin. Hän mietti taas ankarasti sitä, 

että vieläkö Kuohijärven hauissa saattaisi olla niitä jäämiä. Ei silti, ei se Simeonia pelottanut, 

sillä olihan hän tuosta pamauksesta asti syönyt haukia vaikka kuinka paljon, eikä hän ollut 

huomannut mitään vaikutusta omassa kehossaan, mitä nyt tukka oli vuosien varrella vähän 

harmaantunut, jonka Simeon ei kuitenkaan kaikin ajoin uskonut johtuvan hänen omasta 

iästään, joten Simeon arvioi sillä paukulla olleen jonkin asteinen merkitys hänen ulkoiseen 

habitukseen. Sen suhteen hän oli hieman pettynyt, kuin myös siihen, että Martta oli usein 

viime aikoina  alkanut vieroksua haukien tuomista kotiin, minkä johdosta hän oli itse 

joutunut perkaamaan hauet ja jopa paistamaan ne. Se oli Simeonin mielestä hieman 

nöyryyttävä, eikä sellaisesta auttanut puhua muille kalamiehille, paitsi sille Sanansaattajalle, 

joka myös oli jo aikoja sitten joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen. Niin myös toinen 

ystävänsä: Hursukangas, sillä hänen vaimollaan oli sellaiset kädet ettei niillä voinut kaloihin 

koskea. Sen Simeon hyväksyi, mutta  Martalla ei Simeonin mielestä ollut sellaista 

perustetta. Oli miten oli, Simeon uskoi selviytyvänsä niin vähäpätöisestä tehtävästä kuin 

kalan perkaus. Eihän siihen tarvita muuta kuin hyvä alusta, terävä veitsi ja hieman 

teurastajan mielenlaatua ja äärettömän puhtauden ja kylmäketjun noudattamista. Tietenkin 

Simeon on aina verestänyt hauet ja muutkin kalat katkaisemalla niiden kaulavaltimon  heti 

kun kala on saatu  irti pyydyksestä, minkä johdosta  kaloista  saatava liha on  ikään kuin  
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halala-lihaa. Simeon viivähti vielä hetken paikallaan ja ihasteli hangella kimaltelevia pieniä 

timantteja. Hän tunsi olevansa paitsi rikas, myös onnellinen, onnellisempi ja rikkaampi kuin 

kukaan toinen tässä maailmassa, lukuun ottamatta niitä mahdollisia muita kalamiehiä,  

jotka juuri nyt liikkuivat Kuohijärven jäällä.  

Narks, narks kuului saappaiden alta kun Simeon askelsi kohti seuraavaa avantoa, sillä 

auringon valon alkaessa hiipua, ilma alkoi hiljalleen pakastua, mikä tiesi jälleen kylmää yötä, 

ja tosi kylmän yön tullessa se tietäisi avantojen uudelleen avaamista seuraavana aamuna.  

 

Pulkka seurasi uskollisesti Simeonin matkaa jo tutuksi tullutta latua. Monta haukea oli tämä 

pulkka kuljettanut Kuohijärveltä kotimökille. Moni metsän eläin ja taivaan lintu on saanut  

talvisaikaan lisäravintoa kalanperkeistä,  jotka Simeon on aina talvisaikaan tarkoituksella 

jättänyt kotimökkinsä takapihalle.  Ilvekset, ketut, korpit ja pikkuiset kärpät, sekä hiiret ja 

myyrät, jotka ovat Simeonin ansiosta saaneet ikään kuin ilmaisen aterian. Sitä Simeon on 

ihmetellyt, miksi talvisin järjestettävissä pilkkikilpailuissa on aina sääntönä, että saaliskaloja, 

niitä jotka eivät kelpaa kilpailuun, ei saa jättää jäälle! Kyllä kaikkien kalamiesten pitäisi 

ajatella myös lintuja ja metsän eläimiä, sillä ne kaikki ovat osa ravintoketjua ja sen Simeon ei 

toivoisi katkeavan.  kuka lie sellaisen säännön onkin keksinyt, olisiko EU- virkamiehet vai 

kenties meidän omat TE-keskuksen kalatalousosaston virkamiehet? Ei siinä varmaankaan 

ole Luontoliittoa kuultu, arveli Simeon. Typerä sääntö se Simeonin mielestä kuitenkin on, 

eikä hän ole aikonut sellaista sääntöä noudattaa, eikä ole koskaan noudattanutkaan. 

Matka jatkui ja seuraavalle avannolle oli matkaa vielä ainakin70 metriä. Simeonin herkkä 

tunto alkoi aistia, että nyt saattaisi koukussa olla jotain parempaa, kuin mitä on ollut tähän 

asti.  Niinpä hän oikaisi hieman kasaan painunutta ryhtiään ja alkoi tahtomattaan kiirehtiä  

jännityksen kirvoittamia askeleitaan, kohti uutta avantoa, kohti uutta mahdollisuutta, joka 

nyt tuntui olevan lähempänä kuin kertaakaan tällä matkalla. Jotenkin kutkuttava tunne se 

on,  kun oikein ajattelee, mitä hetken kuluttua tapahtuvan koukun noston jälkeen on jäällä, 

sitä Simeon ei osannut selittää edes itselleen. Simeon oli usein miettinyt, että voisikohan 

tuo tunne olla samanlainen kuin pokeria tai pajatsoa pelattaessa? Ei Simeon pokerimiehiä 

ollut sen enempää kuin pajatsomiehiä, mutta vanhoilta ajoilta hän tunsi monia sellaisia 

entisiä työkavereita, joilla oli ollut vähän samanlaisia oireita: aina usko voittoon.  Niinpä 

Simeon päätti puhallella itseltään vähän liikoja höyryjä ulos ennen kuin aloittaa seuraavan  
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koukun noston, sillä tässä nostossa oli oleva suuri tunnelataus: suorastaan räjähdyksen 

omainen. 

Niin suuri, niin suuri oli tuo lataus, että Simeon auringosta häikäistyneenä ja kenties jonkun 

verran lumisokeana ei lainkaan havainnut edessään olevaa avantoa, vaan kompastui 

avannon peitteenä olleeseen lumikekoon ja horjahti seurauksena paiskautuen nenä edellä 

jään pintaan. Sitten kuului RRRRR. Toivuttuaan siitä ilman mainittavia vahinkoja, Simeon 

potki lunta avannon päältä ja ympäristöstä, jotta hän saisi kalapakkinsa tukevasti jään 

pintaan ja näin välttyisi kenties tuulevilta vahingoilta, sillä Simeon oli todentanut itsellään 

olevan jonkin verran tapaturma-alttiutta, vaikka ei hän siitä ollut koskaan puhunut edes 

Martalle, sillä se olisi voinut johtaa siihen, jotta ainakin talviset kalareissut olisivat saaneet  

 

Simeonin mielestä katkeran lopun! Sen sijaan Simeon ryhtyi ajattelemaan: Mistä olen 

saanut tämän vietin kalastukseen?  Onko se sisäsyntyistä, vai geeneissä perittyä? Niinpä 

Simeon muisteli varhain kuollutta isäänsä, joka myös  oli ollut kalamiehiä. Lapsuusmuistoja 

Simeonille oli jäänyt isästään paljonkin, eteenkin siitä kun isänsä oli tuonut pilkkireissulta 

kotiin useita yli kilon painoisia ahvenia, sellaisia joita Simeon ei ennen eikä sen jälkeen ole 

nähnyt. Muistipa hän vielä äitiänsä, joka silmät iloiten oli vastaanottanut kalat perattavaksi, 

sillä ne olivat sodan jälkeisinä aikoina tervetullut lisä ison perheen silloiseen ankeaan 

ruokavalioon. Miettiessään näitä asioita Simeon tunsi olotilansa pysähtyneen,  eikä hän 

moneen minuuttiin saanut ajatuksiaan palaamaan tähän hetkeen. Jotain suurta ja ennen 

kokematonta hän tunsi sisimmässään... 

Simeon ei tiennyt kuinka kauan hän oli istunut aatoksissaan, kun pieni vilunväre sai hänet 

kohottamaan katseensa  ja huomaamaan edessään olevan avannon. Silloin hän totesi: Tässä 

koukussa on oleva se suuri hauki jota olen aina jahdannut. 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 


