
  

PÄÄKIRJOITUS 

Kuohijoen Sanomat on saanut haltuunsa harvinaisen 25.1.2005 tehdyn Kaino Nurmisen 

haastattelun, jonka nyt julkaisemme useammassa osassa haastattelun tekijän Raimo 

Eerolan luvalla. Kaino Nurminen oli syntyisin Kuohijokelainen ja aikoinaan hyvin tunnettu 

juttumies ja persoona kylällä, kuin myös  tuttu näky Liesontien risteyksessä olleella 

kauppa-auton pysäkillä. Haastattelussa Nurminen kertoo värikkäästi elämästään ja 

tapaamistaan ihmisistä. Hänen nuoruuden elämäänsä liittyi läheisesti Korkeilan kartanoon. 

Kuohijoen eversti; Heikki Korkeila, joka palattuaan 1917 tsaarin armeijasta ryhtyi 

sukutilansa viljelijäksi. Hänestä ja kartanosta on kirjoitettu muun muassa Kukkian Kesä - 

lehdessä vuodelta 1988. Kylän keskeisellä paikalla sijaitsevaa kartanon päärakennusta 

tontteineen  hallitsee nykyisin monien tuntema Matti Tervinen. 

 

Tämä kartano ja sen isäntä:  Korkeilan eversti, tuli aikoinaan hyvin tutuksi nuorelle Kaino 

Nurmiselle, kun hän joutui 10-vuotiaana kasvatiksi ja tallirengiksi kartanoon. 

 

 

 
 
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 6 / 9.10.2016   
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Kuohijoen kylän synty      3 

 

Paljon on vettä virrannut Kuohijoessa, sen jälkeen kun ensimmäiset ihmiset asettuivat sen 

rannoille, mutta vielä paljon enemmän sitäkin aiemmin. Kuohijoen yläjuoksulla 

Lähdekaivontien päässä tunnetaan kivikautinen asuinpaikka. Keitä hyö lienee olleet, ne 

jotka tuhansia vuosia sitten näille rannoille ensimmäiseksi tulivat? Ei kylä vielä silloin 

syntynyt, mutta kenties se sai alkunsa näin. 

 

Maakirjaan  Kuohijoki on otettu vasta 1561 nimellä Kohijoki. Siitä sittemmin on taipunut 

nimeksi Kuohijoki. Muistitieto kylän perustamisesta kertoo muun muassa seuraavaa: 

"Tuuloksen Pakaraisilta tuli kaksi veljestä Kohiselälle kalastamaan. Ensimmäisen yönsä  he 

viettivät eräässä niemessä. Siinä he näkivät pahaa unta ja nimittivät niemen Paskoniemeksi. 

Seuraavana yönä  miehet näkivät parempaa unta  järvessä juoksevan joen keskikohdalla 

olevalla äyräällä, olivat siinä elävinään kaikin puolin huolettomasti. Jäivät siihen asumaan ja 

siitä siten muodostui Kuohijoen kylä". Hauhon Luopioisten Tuuloksen historia s.498-499. 

 

 

Kuohijoen kylä. Ylempi nuoli osoittaa Paskoniemeä. Alueelta on tehty myös muinaislöytö, 

jonkinlainen höylän terä.  
 

Esine on saatu vuonna 1905 Kustaa Mukkulaiselta. Löytöpaikka on savimaalta läheltä jokea. 

Inventointiaikana pellot olivat oraalla eikä niitä voitu pintapoimia. Alueella on Kuohijärven rantaan kohti 

lounasta viettäviä peltoja: Miikka Haimila 2004. Luopioisten arkeologin inventointi. 

Alempi nuoli osoittaa Lähdekaivontien päässä olevaa kivikautista asuinpaikkaa. 



Vielä rajamerkeistä      4 

     

Kuva 1. (Asko Ylikippari)            Kuva 2. (Pauli Riihilahti) 

 

Kuva 1. osakuva 23.11. 1892  päivätystä kartasta koskien yksityiskohtaa Suxianvuorella 

olevasta Padankosken ja Kuohijoen kylien välistä rajapyykkiä numero 262, mistä 

kerroimme lehden numerossa 4.2016. Kuva 2. Sama paikka vuoden 1786 kartasta. 

Toistaiseksi ei tiedetä sitä, miksi ja milloin numerointi on muuttunut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa yksityiskohta 23.11.1892 päivätystä karttaotteesta, koskien Passilan ja Ylikipparin 

tiluksia. Alkuperäinen asiakirja on Asko Ylikipparin hallussa.                                                                      



Runobaari       5 

Hyvät lukijat. Syksyn pimeiden iltojen tultua kaikki kaivamaan runokynät esiin. Kaikki 

osaavat kirjoittaa runoja, sillä sanat on kaikki keksitty, ne vain pitää valita ja laittaa uuteen 

järjestykseen. Runobaari odottaa tarjottavaa.  Niitä odotellessa julkaisemme tässä 

muutamia tunnettuja runoja ja niiden tekijöitä. 

 

 

              
 

Runo julkaistu: Kukkian-Kesä 1988                                                

                                                                                     

Kesäteatterilla on pitkät perineet Kuohijoella 

Alla ote kirjasta: Laki ja miekka. 

      
   
          Me 
            Tässäkö  elämme; me 
            jotka toisemme tunnemme 
            tai luulemme tuntevamme, 
            tai ainakin niin toivomme. 
 
            Emme usko toivoa menettäneemme, 
            joka aina tuntuu sisimmässämme 
            Sitä tunnetta tarkkailkaamme,  
            jottei se karkaisi sielustamme. 
 
            Se tie jota poljemme 
            ja jonka omaksi luulemme, 
            lie vain harhaa silmissämme. 
            Kun tiedä emme, se                  
hyväksykäämme. 
 
           Sylvia Isokäänne           
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Siis jo ennen sotavuosia Kuohijoeltakin löytyi 

teatterin harrastajia. Ohjausta saatiin arvatenkin Clory Leppäsen huvilalla. Se, missä Suojeluskunnan 

näytelmäkerho piti esityksiään ennen Veparin valmistumista vuonna 1938 ei ole toimituksen tiedossa. 

Veparin valmistuttua se tarjosi tilat näyttämötoiminnalle. Kulissit näyttämölle maalasi... ja ne ovat 

edelleen kohtuullisen hyvässä kunnossa. Jossakin vaiheessa teatteritoiminta hiipui Veparilla. Muutamia 

vierailevia teattereita kävi pitämässä esityksiä mm. Valkeakosken harrastajateatterista, joka esitti mainion 

musiikkinäytelmän; Matkalaukku. 

 

 
Veparin kullissit ovat  oman aikansa  tyypillistä kansallismaisemaa ja ovat vielä kohtalaisessa kunnossa.  

Upeat kulissit maalasi Vänttisen pariskunta Rautajärveltä joskus 1930-luvun lopulla (Anne Ylikippari). 

 

Tiettävästi Veparilla esitettiin viimeksi 18.11.2011 näytelmä; Elämää jokirannassa 1930.  Sen käsikirjoitti 

kesäasukas Raimo Maurola ja ohjasi Aslak Christiansson. Näytelmä liittyi läheisesti kylässä 1930  
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tapahtuneeseen traagiseen onnettomuuteen, jossa viisi nuorta hukkui kun auto oli 

palaamassa jäätietä myöten Kuohijioelle. Syystä taikka toisesta auto ajoi sulaan avantoon. 

 

Elämää jokirannassa 1930 

    
Kuvassa Aili Vuorinen, Anne Ylikippari, Jarmo  

Ali-Kippari, Oskar Maurola ja Jimi-Eemeli Lemmetti.               Näyttelijät yhteiskuvassa . 

       Ylärivissä: Anita Myllys, Jouni Myllys, 

           Jarmo Alikippari, Anne Ylikippari, Asko Ylikippari, 

       Aili  Vuorinen, Arto Tyrni ja Raija Tervinen. 

       Alarivissä: Tinja Räisänen, Titvi Räisänen, Jenni 

       Maurola, Oskar Maurola ja Jimi-Eemeli Lemmetti. 

                                 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 

Eläinhavaintoja kylältä 

   
 

 

 

 

 

Kuka taittoi mäynnyn taimien latvoja harjussa? Tero 

Jokisen mukaan metsäkauriit, jotka ovat runsastuneet 

ja kamppaillessaan reviiristä merkitsevät ne näin 

ikävällä tavalla. 

Tällaisista taimista ei koskaan tule kunnon puuta 

koristamaan nykyisin hyvin hoidettua harjua. Eipä 

uskoisi, että tuo bambi satukirjojen ihana elän on 

kuten muutkin eläimet!  

Puolukkaa harjussa oli runsaasti, tosin eri kokoista ja 

eri kypsyysasteista. 
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Valkohäntäpeura poseerasi  24.6.2016 Risto Keinolle Niittyläntiellä.  

Jaakko ja Pirkko Kulomaa olivat 13.9.2016 Haikanmaalla sienessä kun eteen sattui karhu, 

tai pikemminkin osa siitä; ulostusjätös. Jaakko kertoi, että tuoreelta vaikuttava jätös oli  

pituussuunnassa noin 30 cm. Oho melkoinen pökäle. Niinpä Pirkon vaatimuksesta he 

lähtivät pikimmiten autolle ja sitten mökille! 

 

Ympäristöoppia 

 

Oletko koskaan pysähtynyt tässä kohdassa Puutikkalan kylänraitilla? 

 



         9 

 
Jos et ole, kannattaisi pysähtyä  katsomaan mitä kiveen kiinnitetyssä kilvessä lukee. Jos 

kuitenkaan et ehdi pysähtyä, niin kuvasta se ilmenee. Ylemmän kuvan taustalla on osa 

jäljellä olevasta tallin kivijalasta. Kilven kiinnitti joskus 1980-luvulla silloinen Kuohijoen 

VPK:n päällikkö Paavo Saarinen yhdessä Raimo Maurolan kanssa. 

Kova on ollut kohtalo tuolloin täällä asuneilla ihmisillä. Mahdollisista henkilövahingoista ei 

toimituksella ole tietoa. Lähes koko kylä paloi huolimattoman tupakoinnin seurauksena.  

 

Onko Kuohijoki syrjäinen paikka, kuten joskus kuulee sanottavan? 

 

      
Ei sentään vaan kokolailla kaiken keskipisteessä, kuten Luopioistentien ja Vihavuodentien 

risteyksessä  olevan patsaan kilpi osoittaa. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 



Lintuhavaintoja      10 

 

    
Hiiripöllö asemissa kylällä 11.8.2016                     Punarinta pihapiirissä 6.8.2016 

 

Uusi tulokaslaji Kuohijoella; fasaani. 

   

Oikeanpuoleinen kuva: Fasaanikukon aikeista voisi tehdä johtopäätöksen, että laji tulee 

lisääntymään, ellei sitten kyse ole vain niin sanotusta s-häirinnästä. Kuvattu 2.9.2016. 

On syytä toivottaa tervetulleeksi tämä uusi värikäs lintu rikastuttamaan kylän luontokuvaa. 

 

 Claus Gunther ilmoitti, että Rahkasaaressa asustelee harmaahaikarapariskunta, sekä että 

joutsenia on liikkunut tien päällä. Vaikka harmaahaikara on vieraillut joella jo ainakin 

vuosikymmenen ajan, en ole päässyt kuvaamaan sitä, mutta jos joku onnistuu, niin sillä 

pääsee tämän lehden lintupalstalle. Toivoa sopii, että yksikään joutsen, tai mikään 

muukaan lintu tahi nisäkäs ei jäisi auton alle. 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 



      

Hyvä lukija; pysy ajan tasalla myös ensivuonna.   11 

 
Tässä hyvä yhteisöllinen vinkki hienojen kuvien kera. Toimitus suosittelee. Kuvassa 

museorekisteröity kylän paloauto Land Rover vuodelta 1958. Auton huoltaja Mika Saarikko 

kertoi, että paloauton varusteena on imuletku, jota pidetään auton konepellin päällä. Lisäksi 

varsinaista paloletkua on noin 100 metriä. Vesisäiliötä autossa ei ole, mutta pumppu on, ja 

sitä käytetään ns. välipumppuna. Auto sai vuonna 2008 entisen VPK:N palopäällikön Paavo 

Saarisen mukaan nimen: PAAVO.  

 

Pikku-uutisia kylältä 

Kukkiassa; uimarannalla on havaittu sinilevää.  

Pekka Kolehmainen on nimitetty Kuohijoen Sanomien luontoagentiksi. Lisäksi hänet on 

nimitetty pian alkavan hirvenmetsästyskauden jahtipäälliköksi. Rusakkokanta on vähissä. 

Juha Sormunen tiesi kertoa, että karpalosato on heikko. 

Arvo Hippeläisen mukaan syksystä tulee pitkä, koska oravalla on vieläkin kesäkarva.  

Risteilyalus Aave on 7.10.2016 nostettu telakalle.  

 

Mukavaa syksyä kaikille lukijoille, kaikille kyläläisille ja kesäasukkaille. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta   

 

 


