
 

PÄÄKIRJOITUS  

Vaikka kesäpäivät alkoivat heinäkuun jälkeen lyhentyä ja pimeys alkoi syödä päivänvaloa, 

niin tapahtumat Kuohijoella eivät suinkaan päättyneet Jaakon kylmänkiven heittoon, 

eikä Unikeon päivän viettoon. Siitä piti elokuun 5 päivänä huolen; August Rock,  joka on 

paljon enemmän kuin pelkkä musiikkifestivaali, se on: 

"Hyväntekeväisyyttä vuodesta 2000 
August Rock on minifestivaali, joka kerää varoja TAYS:n lastenpsykiatrian 
poliklinikalle. 

Tapahtuman alkusysäys tuli Kuohijoen kylätoimikunnan suunnalta kesän 2000 
alussa, jolloin toimikunnan silloinen puheenjohtaja yhdessä Pirkko Syrjäsen 
kanssa lähestyi Kuohijoen kylässä pitkään toiminutta Passion-yhtyettä. 
Tarkoituksena oli jollain tavalla yhdistää kylätoimikunnan Unikeon aamu -
tapahtuma ja Passion-yhtyeen 30-vuotinen soittotaival. Ehdotettu ajankohta ei 
kuitenkaan sopinut yhtyeelle, joten erillinen juhlakonsertti päätettiin järjestää 
myöhemmin. Niinpä 4.8.2000 ilmoille kajahtivat August Rockin alkutahdit" 
(augustrock.fi). 

Tapausta ryyditti joukko tunnettuja yhtyeitä: 

18.30 Jarkko Caven 

19.15 The Men 

20.30 Jaakko Pesola 

21.15 Lentomies Usva 

22.00 Kuolema, Kärsimys & Kettunen 

22.45 The Eastwood 

23.30 Grazy Mama Band 

00.30 Passion 

 

 

 
 
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, Kuohijoki 14980. P. 0408228192 
 e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi    Viides  vuosikerta n:o  6/ 30.9.2017  



        

       2 

      

    

          

                     

Tutun näköinen ilmoitus Kylä-Mukkulan Kulttuurikeskuksen ilmoitustaululla. Vähemmän 

tutun näköinen lipunmyyjä, joka keräsi tulijoita jonoksi asti. "...ja eihän se toki ole 

ihmekään kun..." 

 
August Rockin 
voimahahmot  
Vuodesta 2000 
alkaen.  
 
RockMama; Pirkko 
Syrjänen ja 
maestro Arto 
Tyrni, edelleen 
iskussa. 
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Ohjelman alkamista odotellessa. 

              

Ensin tuli usvaa ja sitten tuli nimekäs yhtye; Lentomies Usva, joka sai yleisön suorastaan 

hurmokseen. 
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Kuvassa; Jukka Tilsa, basso  Antti Seppänen, rummut  ja Timo Jokinen, kitara eli 

Lentomies Usva. 

               

Omalta kylältä; Tapani ja Kaija-Leena Lindstedt mukana menossa.  

       

https://www.google.fi/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/clipart-music-notes-9TpeR9bTE.jpeg&imgrefurl=http://www.clipartpanda.com/categories/music-notes-clipart&docid=wP0XGU15q2cw-M&tbnid=tt1n2rGk9yKWgM:&vet=10ahUKEwjosO3H39TVAhVoG5oKHTVGByg4ZBAzCC0oKzAr..i&w=711&h=556&bih=378&biw=904&q=clipart&ved=0ahUKEwjosO3H39TVAhVoG5oKHTVGByg4ZBAzCC0oKzAr&iact=mrc&uact=8
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Kuvassa vasemmalta; Nina Ahola ja miehensä lehtemme avustaja Kuohijoen historiaa 

tutkinut Ilpo Ahola.  Oikealla Pentti Myllymäki ja vaimo Marika.  Nina ja Marika ovat 

koulutovereita Kolarista ja he tapasivat nyt ensimmäisen kerran 35-vuoteen.  

                         

 

Vasemmalta  Grazy Mama Band  yhtyeen basisti Sebastian "Seba" Grundström, maestro 

Arto Tyrni ja yhtyeen laulaja Grazy Mama. 
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                 Salissa kuiskittiin 

                                                               

                                                                                       

                         

 Nuoret muusikot: Kuolema, Kärsimys & Kettunen. Antti Kotinummi ja Antti 

Kettunen. August Rock on pitänyt pintansa vuosien saatossa, mitä osoittaa  yli 

400 myytyä pääsylippua. Rokki tekee hyvää; ja hyvä niin.           

              Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

...on se 

niin 

komea  

tuo K... 
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 Lehden luontoagentti Juha Sormunen lähetti oheisen kuvan ja kirjoituksen. 

     

             

 

Mielenkiintoinen kalastusmuoto tuo Jussin esiin nostama vanha tapa. Tässä herää kyllä 

epäilys, että käytettiinköhän sitä yksinomaan kalojen huumaamiseen? Kyllä kai ne äijät 

on entisinäkin aikoina keksineet keinoja millä saa pönttönsä  sekaisin. En kyllä suosittele 

kokeilemaan. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

        

Ukontulikukka / Kalamiehet 

 

Ukontulikukka pidettiin ennen aikaan 

varsinaisena taikakasvina, sitä viljeltiin 

sekä koriste - että lääkekasvina. 

 

Tänä päivänä kasvin löytää niityiltä ja 

peltojen pientareilta myös kalliot, 

mäenrinteet, ja tienvarret ovat tulikukan 

kasvupaikkoja.  

Kalamiehet, joitten mielikuvitus on 

tietenkin rajaton, ainakin kun puhutaan 

saaliin määrästä ja koosta, löysivät 

tämänkin kasvin pyyntivalikoimiinsa. 

Lainaus Toivo Rautavaaran kirjasta; Mihin 

kasvimme kelpaavat: 

"Siemenet jauhettuna, maidon kanssa 

kokkareiksi tehtynä ja veteen viskattuna 

sanotaan huumaavan kalat, jotka taidetaan 

käsin ottaa". 

Nyt kalamiehet ja naiset joukolla 

tienvarsia koluamaan. 

 

Terveisin J Sormunen 
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    Lukijan kuvat 

                      

Harmaahaikara.  Kuva: Tilla Günther, 11.8, 2017 Talassaari. 

Hienot kuvat.  Se ei ole kovin helposti lähestyttävissä oleva lintu, kuten 

vasemmanpuoleisesta kuvasta ilmenee. Helposti se lähtee karkuun. Tilla on onnistunut 

lähestymään sitä kuvausetäisyydelle ja nappaaman kuvan juuri lentoon lähtevästä 

haikarasta.  Harmaahaikaraa on tavattu Kuohijoella ainakin vuodesta 1995 lukien. Nyt on 

kerrottu niiden pesivän Lehtisaaressa. Tänä vuonna niitä on nähty lentelevän joella ja 

istuskelevan suuren siirtolohkareen päällä.  

 

"Se on  noin metrin korkuinen ja sen siipien kärkiväli on noin 155-195 cm. 

Harmaahaikarat pesivät Suomessa harvinaisena maan eteläosissa. Suomen kanta oli 

1990-luvun lopulla yli 100 paria, ja se kasvaa vähitellen.[2] Vuoden 2011 kannanarvio on 

700-1000 paria." [Wikipedia] 

Toimitus onnittelee kuvaajaa 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harmaahaikara#cite_note-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harmaahaikara#cite_note-Lintuatlas_2006-2010-3
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Osana Venetsialaista tapahtumia olivat: 

Metsäkirkko harjun männikössä, Tarjan keittiöravintola Veparilla, Peräkontti- ja 

pihakirppis Veparilla, Camp Finlake kesäkahvila Avustie 10, Leipomo &Kahvihuone 

Paula Suksiantie 9, Munkki ja Rinkeli Kioski-kahvila sekä Aslak & The Eskimos Klubi. 

 

         

 

 

Lähin kondoli löytyy Valkeakoskelta. Sen on tuonut sinne Juuso Walden. 

 
Satunnaista kulkijaa varmaan ihmetytti   
Lammintiellä klo 21.35 seitsemän 
palavaa tolppaa. Ne olivat 
kyläyhdistyksen asettamia ns. 
jätkänkynttilöitä, jotka omalla tavallaan 
ilmensivät kylätoimikunnan järjestämää 
Venetsialaista iltaa. Tero Jokinen oli jo 
aiemmin päivällä pystyttänyt noin 1,5 m 
korkeat tolpat ja valellut ne polttoöljyllä. 
Hyvin syttyivät. Iltaa  edelsi klo 12.00 
alkanut tapahtumien sarja alkaen 
metsäkirkosta Tuliharjun reunalla, sekä 
viisi muuta rastia eri puolilla kylää.  

https://flockler.com/thumbs/3368/gondoli2_s1800x0_q80_noupscale.jpg
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Hyvissä ajoin ennen klo 12.00 alkoi kirkkoväkeä kokoontua Veparille, missä jalkauduttiin 

ja jatkettiin Tuliharjun männikköön. 

        

 



Metsäkirkko      11 

Kuvassa kappalainen Janne Vesto, kanttori Johanna  Lemmetyinen sekä kirkkoväkeä. 

Metsäkirkko oli osa Kuohijoen  kylätoimikunnan järjestämästä Venetsialaiset -

tapahtumasta. Vanhemmalle väelle oli järjestetty penkkirivistö, mutta kaikille ei 

istumapaikkoja riittänyt.  Epävakaasta ja osin sateisesta ajankohdasta huolimatta kirkkoon 

oli ilahduttavasti kokoontunut  Kaija-Leena Lidstetin laskun mukaan 95 ihmistä. 

Kyläläisiä, mökkiläisiä, leiriläisiä ja heidän vieraitaan. Jumalanpalveluksen ajaksi sade 

lakkasi kuin taivaan lahjana. Koskettavan saarnan jälkeen Janne Vesto luki kirkollisia 

tiedotuksia kuulutuksia, muun muassa kuolleita: Meeri Saarinen tältä kylältä 93 vuoden 

iässä, mikä pysähdytti monet Meerin aikanaan tunteneet. 

  

     

       

                                                    

          
 

 

 

Janne Vesto kertoi, että metsäkirkko on aikoinaan 

ollut Suomessa yleinen tapa. Luopioisissa 

Laipanmaalla se on ollut käytössä 20-vuoden ajan 

ja Kuhmalahdellakin on metsäkirkko. Tässä 

yhteydessä sopisi toivoa, että tapa yleistyisi myös 

Kuohijoella. 

 

 

Asta ja Heikki Miettinen. 

 

Asta;  Kaarlo ja Maire Ylikipparin 

tytär Kuohijoelta ja miehensä Heikki 

Miettinen, hänkin Kuohijoelta 

Murron kulmalta. Kotia he pitävät 

Pirkkalassa.  

He kertoivat olevansa ensimmäisen 

kerran tällaisessa kirkossa. Heidän 

kasvoistaankin voi päätellä, että 

tilaisuus on ollut koskettava, niin 

kuin varmaan monille muullekin.  

 



Lounas ja kirppis      12 

 

 
 

Kirkonmenojen jälkeen vuorossa oli Tarjan keittiön keittolounas Veparilla. Tarjolla oli 10 

euron hintaan erinomaista kala- ja broilerikeittoa. Pihalla oli kirppis, mistä Jaana Jokinen 

raportoi seuraavasti:  
Sitten lyhykäisesti lehdistötiedote Venetsialaispäivän Veparin peräkonttikirppiksestä: Myyjiä 

ilmaantui paikalle peräti 12 kappaletta, joka yllätti ainakin meikäläisen "kirpputorivastaavana" 

iloisesti. Myyjiä saapui myös ihan naapurikylistä saakka. Kauppakin kävi erittäin vilkkaasti :-) 

terkuin Jaana 

Leipomot/ kahviot                  
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Uusi iloinen kauppias; Paula Suksia ja miehensä Heikki, joka oli saneerannut vanhaan 

Suksian navettaan omaleimaisen ja tyylikkään leipomo-kahvilan. 

 

 
 

Tiskillä riitti asiakkaita ja Paulan ennestään aiemman kirkonkylän kahviosta tunnetut 

leivonnaiset ja leivät tekivät kauppansa.  Monet lähtivät kahvin jälkeen paperipussit 

mukanaan. 

                    

                  

   
 

Pihalle oli järjestetty monenlaista myytävää, katsottavaa ja kosketeltavaa kuten kolme 

lainaksi saatua pässiä, sekä kaneja, jotka saavuttivat niin lasten kuin aikuisten suosion. 

Hieno ele. Paula tiedottaa jatkossa tuotteista ja aukiolosta. 
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Gamp FinLake Avustie 10, kesäkahvila vanhan navetan parvessa. 

Ullan täytyi pistää juoksuksi, sillä saksalainen bratwurst ranskalaisten perunoiden kera 

oli niin kysyttyä ettei sitä ihan kaikille riittänyt. Tämäkin paikka oli myös osa 
Venetsialaista, jonka ei toivoisi jäävän viimeiseksi. 

 

Tuttu kesäkahvila 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia2p_TnvrVAhVBDJoKHYnZD1sQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.kivikylan.fi%2Ftuotteet%2Fmakumakkarat%2Fbratwurst&usg=AFQjCNFq4rLbhl6NLT2pRo1edO7QK6z6nw
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Kuvassa Seppo Pakarainen ja Ossi Alikippari katsovat kun Jokisen veljekset; Tero ja 
Konsta sytyttävät sataman jätkänkynttilät. Kylmän ja tuulisen sään johdosta kelluvat 
kynttilät järvelle jäivät laittamatta. 

        

 
 

 

Venetsialainen ilta päättyi viihteeseen Klubilla.  

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 



Pikku-uutisia kylältä               
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Harjussa kasvaa nimensä mukainen männyn loiskasvi. Se on yleinen eteläisimmässä 

Suomessa, harvemmin Kuohijoella. 

        

 

 

Jos sateisesta kestä on ollut jotain hyvää, niin ainakin tässä sitä oli, kun toinen rehusato 

saatiin jo elokuun puolessa välissä. Kaunista katseltavaa. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

                  

Mäntykukka (Monotropa 

hypopitys) 

Mäntykukka (Monotropa 

hypopitys) on matalakasvuinen, 

lehtivihreätön loiskasvi. 

Mäntykukka saa ravintonsa tattien 

sienirihmaston välityksellä 

lähinnä männyltä. Wikipedia. 

. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtivihre%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Loiskasvi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tatit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sienirihmasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nty


 

Kunnallinen tiedote      17

      
Pälkäneen kunnasta hallintokoordinaattori Sari Tamminen oli kyläyhdistykseen tänään yhteydessä ja kertoi, että 
kunnan väkeä saapuu Kuohijoen Veparille ke 4.10.2017 klo 17 pitämään kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden 

kanssa yhteistä "työpajaa", jossa ideoidaan kunnan uutta strategiaa ja muuta toimintaa. Toivottavasti saamme 
tilaisuuteen mahdollisimman paljon osallistujia, niin että saamme peräkylän äänen kuuluviin kuntaan päin. 

Kunnalla on lisäksi meneillään nettisivuillaan elinvoimakysely, johon mahdollisimman monen toivotaan antavan 
vastauksen. Vastaamalla voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kuntaamme kehitetään. Kysymykset 

ovat mielenkiintoisia ja niihin vastaamalla saa viestitettyä paljon asioita kunnan päättäjille. 

Lisätietoa (lähde www.palkane.fi), ja kyselyn nettiosoite alla: 

  Elinvoimakysely 
Tämä on kysely pälkäneläisille. Kyselyn avulla halutaan saada 
Pälkäneen asukkaiden näkemys kunnan elinvoiman edistämiseen ja 
kehittämistyöhön.Kyselyllä pyritään myös saamaan asukkaat 
aktiivisesti mukaan oman alueen kehittämiseen. Kyselyn tuloksia  

    

käytetään pohjatietona suunniteltaessa Pälkäneen tulevien vuosien 
kehittämistä. 

 Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa 8-20 minuuttia. Pakolliset 
kysymykset on merkitty punaisella tähdellä. Vastauksia ei voi lähettää, 

mikäli kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu. Lopussa kysytään vastaajan 
yhteystiedot palkinnon arpomista varten. Yhteystietojen antaminen on 
vapaaehtoista ja ne käsitellään vastauksista erillään.  

 Vastaajien kesken arvotaan 10 elokuvalippua Filmipyörän näytöksiin.  
 Kysely on avoinna 10.9. saakka. 

 https://www.palkane.fi/kunta-ja-
hallinto/paatoksenteko/vaikuttamiskanavat 

 terkuin Jaana 

--- 

Jaana Jokinen 

Kukkian Tilipalvelu Ky 
 

**** Toimisto avoinna ma-to klo 8-16. Perjantaisin suljettuna. **** 

**** Toimisto suljettuna opinto- ja työmatkojen takia 26.9. - 2.10. sekä 5.-6.10. 

**** 

 

Mäntypolku 10, 14980 Kuohijoki 

Puh. 0400 975 388 

jaana.jokinen@dlc.fi 

instagram.com/kukkiantilipalvelu 

 

Laittakaapa päivämäärä 4.10.2017  klo 17.00 kalenteriin! 


