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PÄÄKIRJOITUS 

 

 

Syksyn merkit olivat näkyvissä jo elokuun viimeisiä päivinä. Illat olivat pimeitä, tummat 

pilvet vuorottelivat aurinkoisen ja tuulisen sään kanssa. Kuvassa päivän viimeiset  

auringonsäteet saavat järven pinnan punertamaan. Siinä on syksyn merkit silmin 

nähtävissä. Samalla se luo hieman haikean tunnelman pian päättyvän kesän johdosta. 

Lämmin ja kaunis se kesä oli, ja sitä riitti ihan tarpeeksi. Tulevaisuudessa muistellaan: 

joo se oli, sitä ennen tai/ jälkeen kun oli se kuuma kesä ja kun navetta paloi.  

 

 
 
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  6 /18.9. 2018 Jakelu 148 kpl 

Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi >kukkian 
kylät>kuohijoki>kuohijoen sanomat 

       KUOHIJOEN SANOMAT 
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Syyskuun alkua voi luonnehtia lähinnä sumuiseksi. Se oli sakeaa, paikoin jopa ns. 

hernerokkasumua. Järvellä näkyvyys oli lähes olematon, kertoi 3.9.2018 klo 12.10 

muikkuverkoilta palannut kalamies. 

 

 

            Sumu peitti Kipparinlahden, eikä juuri noussut aurinko pystynyt sitä valaisemaan. 
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               Lammintiellä näkyvyys oli vain noin 200 metriä. 

 

Mukavaa syksyn odotusta 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 
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4.8.2018 Kukkia-seuran kotiseutukierros  II osa 

2.) Riihimäen kartano, Kuohijoki talo n:o 3 

Maakirjaan 1539 (ensimmäinen maakirja) 

                                 - 1539   Olavi 

                                  1539 – 49   Ragvald Olafsson 

Lahisten kartanon augmentti Riihimäen kartano  

1587 – 1599  

1549 – 1590 valtaneuvos Nils Bielken leski 

1590 -  1599 valtaneuvos Hogenskield Bielke 

 

1595 oli Luopioisten alueella (ent. Luopioisten kunta) 6 rälssitilaa, joista Kuohijoella Hogenskield 

Bielken Riihimäki oli yksi. 1600 – 1606 Ruotsin kruunu, kruununtila 

 

1606 lahjoituksella De la Motte, Carl ja Frans. Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf läänitti 22. 

maaliskuuta 1613 ”Kuhejoella” sijainneen tilan Samson De La Mottelle. 

 

1606 - 1683 

Lahisten kartano on Hämeen vanhimpia rälssitiloja. Ensi kerran se mainitaan 

asumakartanona jo vuonna 1420. Keskiajalla kartano kuului Tavast- ja Bitz-suvuille. 

Myöhemmin sitä ovat hallinneet mm. Bielke-, De la Motte-, Schrey- ja von Konow-suvut.  

Ranskalainen kenraalimajuri Samson de la Motte ilmoittautui 30 vuotiseen sotaan. Jäätyään 

leskeksi ensimmäisestä vaimostaan hän nai Brita Munck af Fulkilan, joka oli Michel Påvelsson 

Munck af Fulkilan vanhin tytär hänen kaikkiaan yhdeksästä lapsestaan. Sota jätti Britan leskeksi jo 

1620, mutta hänen poikansa Carl de la Motte jatkoi isänsä jalanjälkiä kohoten ratsuväen 

everstiluutnantiksi. Hänenkään kuolinpaikkaansa ei ole tarkoin tiedossa, mutta hautaus tapahtui 

1654 Sääksmäen kirkossa.  

1683 Reduktio, takaisin kruunulle 

1683 – 1757 Ruotsin kruunu, kruununtila 

 

1757 ostettu perintötilaksi Ruotsin kruunun Kamarikollegiolta 

Isojako 1795, jaon päätteeksi 18.06.1806  

 

                                      Pakarainen 3:1  11/30 manttaalia  Joh. Henriksson  

                                      Riihimäki    3:2   11/30 manttaalia  Henrik Henriksson (Heikki Heikinpoika s. 1772) 

                                      Tervaniemi 3:3    8/30 manttaalia   Eric Henriksson s. 1752 

1920 tilastojen valossa – Kirkkoherra K.F.Vihtisen omistamassa Riihimäen kartanossa oli 39 

lehmää. Voimakoneeksi oli hankittu höyrykone, joka tuotti 12-14 hevosvoimaa. Kotitarvesaha kävi 

vesivoimalla. 

KUOHIJOEN TALOT ISOJAOSSA 

Mukkulainen N:o 1 

 

http://www.family.joojy.net/GGtextPC.htm#I299065
http://www.family.joojy.net/GGtextPC.htm#I299066
http://www.family.joojy.net/GGtextPC.htm#I299063
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1700-luvun alkupuolella Muchulain eli Muchulais Ennen isojakoa, 1500-luvun lopulta isännöi Olavi 

Pietarinpoika. Isojaon yhteydessä jaettu Mukkulaisen 1:1 ja Korkeilan 1:2 taloiksi 

 

Passila N:o 2 

1550 isännöi Pentti Eerikinpoika 

1795 virallisesti muodostettu Kylä-Passila 2:1 ,Kippari 2:2 ja Passila-Riihimäki 2:3 

 

Isojaossa tilaa 2:3 omisti Michel Jöransson, puoliso Sara Elisabet Mattsdotter, jotka luovuttivat tilan Heikki 

Heikinpoika Riihimäelle, 1795 lähtien omistajat samat kuin Riihimäen kantatilalla, ks. alla 

Kippari 2:2 jaettu vuosina 1859-1861 Yli-Kipparin 2:4 ja Ali-Kipparin 2:5 tiloiksi 

 

 

 

 

 

Kuvassa toinen vasemmalta kierroksen vetäjä Arto Tyrni. 

 

Riihimäki N:o 3      Pakarainen 3:1  11/30 manttaalia  Joh. Henriksson  

 Riihimäki    3:2   11/30 manttaalia  Henrik Henriksson (Heikki Heikinpoika s. 1772) 

 Tervaniemi 3:3    8/30 manttaalia   Eric Henriksson s. 1752 

Henrik Henriksson Riihimäki pyysi Riihimäen ja Tervaniemen välisen rajan avaamista Kuohijärvestä Sotjalan 

kylänrajaan asti  Jaossa Tervaniemen osuus oli 2081 kyynärää ja Riihimäen 3627 kyynärää. Jako päätettiin 2.7. 

1860. Tuolloin Tervaniemen isäntänä oli Anders Michelsson Tervaniemi.1903 Tervaniemen omisti Aliina Auroora 

Kustaantytär Tervaniemi ja Kalle Jalli eli Tervaniemi. 
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Purastie N:o 4 

1800-luvun alkupuolella isäntänä Enkel Henriksson Purastie. 4.3. 1865 sai talollisenpoika Karl 

Engelbrektinpoika kiinnekirjan koko Purastien taloon. 

 Reijo Anttonen kertoi suvustaan ja Purastien tilasta. 

KUOHIJOEN SILTA, SAPPEE-KUOHIJOKI MAANTIE 

12.11.1889 oli Hämeen Sanomissa seuraava ilmoitus: 

"Silta urakalla tehtäwänä. 

Lauwantaina sisällä olewan Marraskuun 23. päiwänä kello 12 päiwällä, tarjotaan urakalla 

tehtäwäksi Luopioisten kappelin Kuohijoen Riihimäessä, Kuohijoen kylän silta, jonka molemmat 

päät tulewat kiwestä ja loppu puusta. Hywäksyttäwä takaus waaditaan urakoitsijalta, sekä puolen 

tunnin mietintö aika pidätetään tarjousten hywäksymistä tai hylkäämistä warten: likempiä tietoja 

saa paikalla, sekä sitä ennen allekirjoitetulta. 

Luopioisissa Marraskuun 1. päiwänä 1889 Heikki Riihimäki" 

Kuohijoen kylän kylätien jako suoritettiin heinäkuussa 14-17 päivinä vuonna 1893 Hämeen läänin 

kuvernöörin 23.5.1893 määräyksen mukaan.  

Jo tuolloin oli huolta tien kunnosta, nimittäin Suomen Kansa -lehti kirjoitti joulukuussa 

21.12.1904: 

”Kankealle kohdalle maantie on täytynyt rakentaa Hauhon Sappeen kylästä Luopioisten Kuohijoen 

kylään, sillä melkein yhtä myötäänsä nousee ja laskee tie mitä jyrkimpiä rinteitä ylös ja alas; 

jonka lisäksi maa on yhden tovin liejuisia suopatamia ja toisen wuoron kankeata kiwikkoa sekä 

aivan avolouhikkoakin. 
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Kauan aikoja kulunee, ennen kuin siihen saa täysin sileän tien.” 

-Kiviarkullinen 16,60 m vapaa-aukolla oleva tukiansassilta 

Siltaa korjattiin 1944 laittamalla päällyskansi ja vahvistamalla vasoja. 

1952 osti tiemestaripiiri Metsäntutkimuslaitokselta puuta sillan kaiteita varten. 

Korjausta 1962 16. - 23.2. mm. kiristetty ansaissa olevat pultit 

 

Uusi silta valmistui 1984 

Sappee-Kuohijoki päällystystöineen (osa) valmistui 19.9.1984, loppuosuus päällystetty vuonna 

2010 

Kuohijoen kaupoista: Juho Juhonpoika Toivonen aloitti 1891 Kuohijoen Riihimäen maalla. Jo 

seuraavana vuonna hän myi kauppansa ja siirsi lupansa ja 100 markan verorasitteen Fredrik 

Justus Fredrikssonille. Samalla kylällä toimivat sitten Kalle Karho yhden vuoden 1894 ja hänen 

seuraajanaan Kalle Kustaa Karlsson. Häntä seurasi Walfrid Tamminen vuodesta 1901. 

Arto Tyrni 

Toimitus kiittää ansiokkaasta kirjoituksesta. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

--- 

Kaukainen vieras 

            

Alpo Roikola lähetti oheisen loistavan kuvan harjalinnusta ja kertoi ottaneensa sen 

8.9.2019 klo 13.27 Kuohijoella Heikki Saarikon pihalla. Muitakin tämän linnun näkijöitä 

oli mm. Antti Autere ja Eija. Paikalle oli saapunut myös laillistettu lintujen rengastaja 
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Pekka Pouttu verkkoineen, mutta siihen lintu ei ollut mennyt. Tällainen lintu nähtiin 

kylällä edellisen kerran vuonna 2012.  

Harjalintu Upupa epops 

 Heimo: Harjalinnut – Upupidae 
 Yleiskuvaus: Omalaatuisen näköinen, kirjava, suuren rastaan kokoinen, leveäsiipinen, pitkänokkainen ja 

töyhtöpäinen lintu. Siivet ja pyrstö mustavalkean kirjavat, pää ja rinta ruskeankeltaiset. 
 Koko: Pituus 25–29 cm, siipien kärkiväli 44–48 cm, paino 70–85 g. 
 Pesä: Ontossa puussa, pöntössä, rakennusten kolossa. Pesämateriaalina kuivat korret ja lehdet, 

höyhenet, kuiva lehmänlanta. 
 Pesiminen: Munii touko–kesäkuussa 5–7 munaa. Vain naaras hautoo, haudonta-aika 16–18 vrk. 

Poikaset lentokykyisiä 26–32 vrk:ssa. 
 Esiintyminen: Kulttuuriympäristön laji, jota tavataan meillä säännöllisesti. Pesinyt Suomessa tiettävästi 

vain kerran, Porin lähistöllä vuonna 1940. 
 Muutto: Päivämuuttaja. Lajia on havaittu huhtikuusta alkaen joulukuun alkuun. Talvehtii Pohjois- ja 

Keski-Afrikassa. (Wikipedia) 

Toimitus kiittää havainnosta ja kuvasta. 

Lintutoimittaja  Edvard Kuiri 

 Nimimerkki Vakke lähetti toimitukselle oheisen kirjoituksen, joka sivuaa 

Kuohijoen kylää menneinä aikoina. 

KAPPALAINEN  

 ”Kaunis Veera se laivaan nousi Saimaan kanavalla juu…” on balladi, monelle, varsinkin 

vanhemmalle väelle tuttu Matti Jurvan ja Tatu Pekkarisen musiikkikappale. Se on ollut 

tukkilaisromantiikkaan pohjautuvan elokuvan tunnusmusiikkina. Prinsessa Armada, Saimaan aallot ja 

tukkilaisromantiikka ovat läsnä kipparikvartetin laulujen ja huumorin siivittämässä komediassa, jossa 

on myös romanttisia juonenkäänteitä. Tosiasiassa metsätyö ja puutavaran uitto oli kovaa ja raskasta 

työtä, koneita ei liiemmälti ollut, työ oli työvoimavaltaista ja vaarallista. Höyrykoneen keksimisen 

jälkeen syntyi höyryvoimalla toimivia sahoja 1800 luvun lopulla. Varsinkin itsenäisyyden 

alkuvuosikymmeninä sekä sodan jälkeen puu alkoi olla arvossaan, kulutus kasvoi, lautaa ja lankkua 

tarvittiin vientiin ja omiksi tarpeiksi. Paperin valmistus alkoi kehittyä, puuhioketta ja selluloosaa 

teollisuus nieli niin paljon kuin vaan sai. Suomi eli puusta. Ja elää tänä päivänäkin. 

Paljon varmasti on tarinoita kansan suussa kiertänyt metsätöistä ja uitoista ja kun väkeä on 

ollut paljon, niin on ollut myös monenlaisia elämäntarinoita. On sanottu, että muistot ja muistelut on 

kuin mustelma, kipu kun hellittää niin värikkyys lisääntyy. Tässä on yksi tarina, liekö tarinalla 

siteeksikään todenperää, ei varmaksi tiedetä, osaksi kylällä kuultua, osaksi jostain luettua ja osaksi 

asioitten yhdistelyä. Komediaa tai laulunäytelmää tarinasta on vaikea kehitellä, mutta pimenevien 

syksyiltojen tarinoiden aloittajaksi ja mielikuvien luojaksi siitä voisi olla. Siirtykäämme tarinamme 

keskuspaikkaan ja neljäkymmentä luvun lopulle. 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/?c=Upupidae
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Kaksi isoa järveä, välissä joen halkaisema kannas johon sijoittuu pienehkö hämäläiskylä. 

Kylässä on 4-5 isompaa maatilaa, pienempiä tiloja ja taloja, muutama kauppa, leipomo. Itä-länsi 

suunnassa kulkeva, kylän halkaisema tie jatkuu parin kylän kautta kunnan keskustaajamaan muodostaen 

jotenkuten kuljettavan reitin, saarista ja lahdekkeista muodostuvan ison järven ympäri. Toinen, kylän 

eteläpuolella oleva järvi, on pitkä noin 17 kilometriä pitkä ja 5-6 km leveä järvi. Eteläisen järven 

eteläpuolella noin neljän peninkulman päässä on Lammin pitäjän keskustaajama. Kahta puolta eteläistä 

järveä tulevat tiepahaset muodostavat kylään pari risteystä. Kylän keskellä olevalta harjulta, 

Tuliharjulta, oli mitä mainioimmat näkymät kummallekin järvelle. Kun järvet ovat vielä Kokemäen 

joen latvavesiä, on kulkuväylä poikki suomen, rannikon kaupunkiin Poriin ja ulkomaille ollut selvä. Iso 

saha Porissa ja vesireitin varrella olevat pienemmät sahat, teollisuus kaupunkeineen ja 

asutustaajamineen tarvitsi puuta.   

Vuodenvaihteen tienoolla, tammikuisena pakkaspäivänä saapui kylän maataloon mies, 

joka vaikutti oudolta. Ei niin, että olisi ulkoisesti outo, nuorehko mies, metsätyömieheltä vaikutti. Mutta 

puhetapa oli Hämeen sydänmailla kuultuna vieras. Selvisi myöhemmin sen olevan ”meän” kieltä. 

Kahden valtakunnan rajalla olevan jokiympäristön kieltä. Reino kuului olevan nimeltään, tavallinen 

suomalaisen miehen nimi. Sukunimi ei kuulijoitten mieleen jäänyt, Reetiksi sitä myöhemmin kutsuttiin, 

johtuiko siitä, että oli kova pelaamaan korttia, ei rahasta, mutta ajankuluksi. Oli yösijaa vailla, 

kertomansa mukaan oli kävellyt päivän mittaan Pälkäneeltä kylään jota joen mukaan kutsuttiin 

Kuohijoeksi. Miten oli Pälkäneelle kulkeutunut, ei tiedetty, kun ei tarkemmin udeltu. Ei pirtissä olijat 

miehessä erehtynyt, metsäyömies. Kuului olleen pohjoisen savotoilla talvisin töissä ja keväisin 

jokivarsilla ja järvillä uitoissa. Tornion joki varresta, väylän vierestä sanoi olevan kotoisin. Metsä- ja 

uittotöitä oli nuorelle miehelle riittänyt. Perämeren joilta oli jostain kumman syystä ajautunut 

Kokemäen joen suulle tukin erotteluun. Tukkeja kun oli pitkän uittoväylän varrelta kertynyt useammalle 

yhtiölle, erottelua oli tarvittu, että kukin sai omansa. 

 Niin meni ilta ja yönseutu, aamusella kun kahviteltiin, isäntä kyseli vieraalta mistä oli 

tiennyt vieras kulkeutua Hämeen syrjäkulmille, kun ei olla isompien tieväylien varrella. Sanoi 

erottelussa syyskesällä kuulleensa metsäyhtiön piirimieheltä, että tulevana talvena aloitetaan Kokemäen 

latvavesillä isot puutavaran hakkuut, suhdanteet olivat maailmalla siinä asennossa, että vienti veti ja 

isännät saivat paremman hinnan ja olivat höylimpiä myymään metsiään ja olihan metsäyhtiöllä omiakin 

metsiä alueella. Miehiä kun hakkuissa nyt tarvittiin, oli Reino saanut pestin. Oli sovittu, että 

ilmoittautuu pyhien jälkeen metsätyönjohtajalle Lammin takamailla sijaitsevassa kylässä. Reino oli 

työnjohtajan tavannut, oli näytetty palsta ja oli sovittu työn aloittamisesta. Isäntä oli luvannut Reinolle, 

että saisi asua saunan päädyssä olevassa saunakammarissa kohtuullista korvausta vastaan, jos sopivasti 

osallistuisi myös talon töihin. Emäntäkin hyväksyi miehen, oli mies niin mukavasti jutellut, jos olikin 

emäntä välillä epäillyt kaikkia miehen juttuja, lapista kun kuului olevansa. Niin oli juhlapyyhien 

juhlaruuat syöty, alkoi selkäviikot tai kuten jossain päin suomea sanottiin härkäviikot. Ruuat olivat 

yksinkertaisempia, työt raskaampia. Ensimmäiset loppiaisen jälkeiset päivät enteilivät kylmää talvea. 

Työntäyteiset päivät ja viikot alkoivat kulua, tukkeja ja ropseja ilmestyi järvien rannoille, saman 

näköisiä kasoja olivat niin metsäyhtiön kuin yksityistenkin kasat, lansseja, josta puutavara jatkoi 

aikanaan matkaa uittona eteenpäin. Viikon verran sen jälkeen, kun Reino oli asettunut saunakamariin 

sijoilleen, ilmestyi hänen huonekaverikseen mies, jolle isäntä oli myös luvannut huoneen asujaimikseen, 

kun oli vielä kaukaista sukua isännälle, Lammilta kuului olevan. Ei ollut Reinolle puhunut mitään, oli 



10 
 

vaan meinannut, että sopiihan siihen toinenkin. Ahneuttaan, meinasi Reino, mutta sopi se hänelle, 

olihan miehestä juttuseuraa iltaisin. Ei ollut. Kaksi kolme sanaisia lauseita urahteli, ei kuitenkaan niin 

pitkiä puhunut, että olisi jotain ajatusta tuonut ilmi. Harvasanaisia taitaa Hämeen miehet olla. Oli 

kuitenkin yhtenä ilta äitynyt puhumaan pitempään. Oli lukenut Hämeen Sanomista, että Lammin 

seurakuntaan oli saatu joulun alla uusi nuori kappalainen. Seurakunnan kirkkoherra oli kuulemma 

kovasti työllistetty. Elettiin sodanjälkeistä aikaa, lapsia syntyi, kastettavia piisasi ja kuntaan oli tullut 

paljon siirtoväkeä, joten myös sielunhoidollista työtä riitti. Ei lammilainen kertomaansa paremmin 

selitellyt, toipahan vain asian esille jotain pitempään puhuakseen.  

Heikin päivän aikaan, tammikuun lopulla talven selkä taittuu ja karhu kääntää kylkeä 

kuten vanha, ajan kulua kuvaava sanonta kuului. Valoisan päivän aika piteni, samalla pidennettiin 

työpäivää. Istuttiin taas kerran nuotiotulilla pidettiin taukoa ja syötiin eväitä. Kyselivät Hämeen miehet 

Reetiltä miten ne lumen paksuudet on siellä pohjoisessa. Muisteli mies kläppinä ollessaan olleen niin 

runsaslumisen talven, että lumi ulottui hänen napaansa asti. Ei oltu etelässä nähnyt niin runsaslumisia 

talvia, nytkin oli häthätää polvenkorkeudelle. Epäilivät kuulijat kuitenkin olisiko mukana hitusen 

lapinlisää, mutta kun eivät voineet asiaa paremmin kiistää, antoivat asian olla. Jotain kehuakseen 

sanoivat etelän puun kaatajat puiden olevan etelässä pitempiä ja paksumpia. Kyllähän Reeti sen 

tunnusti, mutta sanoi olevan puiden pohjoisessa tiuhempi syisiä, parempia. Sanoi myös puun samalla 

tavalla pystyssä pysyvän niin etelässä kuin pohjoisessa, purulla. Purun kun pokasahalla tai justeerilla 

sahasi pois, puu kaatui. Lapinmiehen juttuja tuumivat miehet. Talvipäivät kuluivat nuotiolla ja pirtissä 

sanaillessa. Kun viikon työt oli lauantaina tehty, saunottiin ja ryhdyttiin viettämään viikonloppua. Kello 

seitsemäntoista radion aikamerkki ja sen jälkeen Ehtookellot, sitten tulee Iltahartaus, pastori puhuu, 

soitetaan virsi ja vihdoin, Lauantain toivotut levyt. Radio ohjelma, johon kuulijat voivat lähettää 

toivomuksia soitettavasta musiikista. Ensin vakavampaa musiikkia, sitten yleensä Nekalan lapsikuoro 

Tampereelta lauloi jonkin maakuntalaulun ja lopuksi kevyttä tanssimusiikkia. Sitten olikin nuorempi 

väki jo valmis lähtemään tansseihin kylän seuratalolle. Talo oli kylän suosittu keskuspaikka, kerrotaan 

tanssilippuja parhaimmillaan myydyn alun viidettä sataa.  

Alkoi talvi olla lopuillaan. Viimeisiä leimikoita hakattiin. Puupinot odottivat lansseissa 

uittojen alkamista ja matkaa eteenpäin. Pääsiäinen tuli sinä kevään myöhään, huhtikuun lopulla. 

Päättivät poikamies metsurit pitää harjakaisia hakkuitten loppumisen kunniaksi. Piti saada tarkoitukseen 

sopia juomia. Lupasi isäntä hakea naapuri kylästä sahtia. Tiesi erään talon vanhan emännän ainetta 

valmistavan. Väkevämpiä pitää olla, oltiin asiasta samaa mieltä, mutta saada juomat paikalle oli eri 

juttu. Asia ratkaistiin kortilla. Reetille homma tuli, kun oli vielä lisäksi täysi ikäinen. Epäilivät vilppiä. 

Oli sekoittanut pakankin niin omituisesti, jakanut pakan kahtia ja sitten peukaloiden varasta päästänyt 

kortit lomittain yhteen pakkaan. Kyllä siinä jotain oli. Antoivat asian olla, kuitenkin muuten niin rehti 

mies. Reissuun lähtiessä oli työnjohtaja, puoli leikillään, evästänyt Reetiä tuomaan tulessaan uuden 

emännän tukkiproomulle, edellinen kun oli äitynyt lapsentekoon eikä aikonut tulla ruuanlaittajaksi ja 

kahvikeittäjäksi tulevana kesänä. 

Lähin paikka, josta väkeviä sai, oli Hämeenlinna. Alkoholia kun sai myydä vain 

kaupungeissa ja kauppaloissa, maaseudulla oli kieltolaki. Päivän reissu, aamulla kun linja-autolla lähti, 

niin liki illan hämärissä oli takaisin. Reino oli asiansa hoitanut, lestin verran oli kaupasta saanut, neljä 

pulloa väkevää ei enempää. Kansaa yritettiin pitää raittiina. Ei niin, etteivät ne olisi riittäneet, olihan 

isännällä sahtia. Linja-autoa odotellessa tuli hänen luokseen aristellen nuori nainen, oudosti puhui, kysyi 



11 
 

milloin lähtisi Lammin kirkonkylän suuntaan linja-auto. Ei mies aikatauluja paremmin tietänyt, mutta 

arveli auton jo jokin aika sitten menneen. Oli lukenut auton nokassa kyseisen paikan nimen ja epäili, 

että tuskin enää olisi auto menossa Lammin suuntaan. Syntyi hankala tilanne, yösija olisi löydyttävä. Ei 

osannut mies paremmin neuvoa, vieras kun oli itsekin. Rohkeni kuitenkin esittämään josko neiti lähtisi 

hänen mukanaan Kuohijärven toiseen päähän menevään linja-autoon, pääsisi sieltä sitten aamulla 

lähtevällä autolla perille. Lupasi puhua yösijan talosta jossa itsekin asui. Tuntui asia neidille sopivan, 

tuntui mies jollakin tavalla luotettavalta.  

Istuivat autossa vierekkäin. Paremmat esittelyt oli jo tehty autoa odottaessa, Maija oli 

nimeltään, Vehmaisista kotoisin, pienehkön maatilan tytär. Kertoi myös hänellä olevan kolme veljeä, 

hän kuopuksena ainoa tytär. Oli Reino tiedustellut missä päin mahtoi Vehmainen olla. Kertoi neiti sen 

olevan lounais-suomessa, Turun naapurissa. Selittyi miehelle outo puhetapa, ei saanut sanoista selvää, 

kaikkia kirjaimia ei puhekielessä käytetty. Puheliaalta ja vilkkaalta tuntui neiti olevan, toisin kuin 

täkäläiset neitoset. Kertoi miehelle lukeneensa Turun Sanomista työpaikkailmoituksen, jossa haettiin 

taloudenhoitajaa Lammin seurakuntaan palkatun kappalaisen taloudessa. Oli kerran Kappalaisen 

tavannut, kun työsopimusta oli veljien mukana ollessa tehty. Väkevältä ja voimalliselta uskossaan oli 

kappalainen vaikuttanut, pelotti. Sovittiin, että neiti sitten tulee Lammille pääsiäisen aikaan, kun 

kappalainen itsekin on kerinnyt asettumaan perille. Kiusoittelivat velipojat siskoaan siitä, että taisi olla 

kirkonmies hieman ihastunut, katseli heidän mielestään siskolikkaa siihen malliin. Päästiin perille. 

Varmistui yösijakin, alkuhämmingin jälkeen, oliko Reeti ottanut tosissaan uittoemännän hankkimisen. 

Tosiaan, emäntä uittomiesten proomuun, nyt olisi ratkaistavissa sekin asia. Kyseltiin neidin mielipidettä 

asiaan. Kielsi kun oli kappalaiselle jo lupautunut. Mutta ei antanut periksi Reinokaan, ehdotti jos neiti ei 

vielä seuraavan päivänä lähtisi jatkamaan matkaa Lammille, kerkiäisi sitä myöhemminkin. Sovittiin, 

että tapaa työnjohtajan. Niin tapahtui, että uittomiehet saivat uuden emännän. Miten oli Maijan pään 

kääntänyt, jäi arvailujen varaan, palkka, tiesi joku, vanhemmat ja kokeneemmat näkivät asian toisin. Se 

oli se maailman vanhin asia, oli nähneet asian molempien katseesta. Oli kappalainen veljiltä kirjeitse 

myöhemmin tiedustellut mihin oli sisko hävinnyt, kun ei ollut tullut perille. Sanoivat jääneen 

Hämeenlinnaan, kun oli tarjottu kaupunkipaikkaa. Viimeiset lumet sulivat, jäät lähtivät, alkoi rannoilta 

tukkilanssien vyöryttäminen järveen, tukkien ja propsien niputtaminen ja nippujen liitäminen 

isoimmiksi lautoiksi. Lauttojen hinaaminen karikkoisia ja kivisiä järvenselkiä pitkin eteenpäin oli 

vaativaa hommaa, siirtyivät kuitenkin, kun oli raavaat ja nuoret miehet asialla. Niin jatkui kesä. Maija 

laitteli proomulla, moikaksi kutsutulla, uittomiehille ruuat ja keitteli kahvit. Miehet kalastelivat särvintä 

järvestä ja kalaa tuli hyvin. Maija oli pidetty emäntä, iloinen ja sanavalmis, osasi miesporukassa pitää 

puolensa, kun oli jo lapsena tottunut siihen veljiensä kanssa touhutessa. 

Kesä kääntyi syksyn puolelle, puutavara, joka ei latvavesien sahoille ja alueen tarpeisiin 

jäänyt, uitettiin Vihavuoden koskesta uittoränniä alas Vähä-Roineeseen ja sieltä Hauhon reitille. 

Samalla menivät myös Reino ja Maija. Ei kuultu Maijan Reetiksi Reinoa koskaan kutsuvan, oli sana 

kuulemma korttimiesten sanastoa. Olivat pari. Vuodet ja vuosikymmenet kuluivat, maa vaurastui ja 

kehittyi. Siinä sivussa hiljeni kylä, metsätyö ja uitto ei enää työllistänyt, väki muutti asutustaajamiin ja 

kaupunkipaikkoihin. Samalla loppui muutama kylän kauppa ja yksi leipomo. Kylä hiljeni. Aikojen 

muuttuessa tuli kylään uusi ilmiö, mökkiläiset. Toivat mukanaan uusia tapoja, uutta vireyttä, sekä 

kuntaan verotuloja. Kylä eleli hiljakseen, maataloutta kyllä harjoitettiin, mutta pienemmällä väellä. 

Kylälle oli jäänyt vielä yksi kauppa, joka pärjäili, kun kauppa oli omassa kiinteistössä ja kauppias asui 
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kaupan yhteydessä. Mökkiläiset ostivat mitä ostivat, toivat kuitenkin isommat ostokset mukanaan 

viikonloppuna tullessaan. Eräänä päivänä, puolen päivän aikoihin, tuli kauppaan paikallinen isäntämies 

ja kyseli kauppiaalta, kuinka oli aamupäivän kaupat sujuneet. Kauppiaan kertoman mukaan oli 

kauppaan tullut, heti kaupan avaamisen jälkeen, terveystarkastaja. Oli tarkastellut vähiä kylmälaitteita, 

mittaillut lämpötiloja jotain puhunutkin, mutta ei ollut ostanut mitään. Pian tarkastajan jälkeen oli 

pihaan ajanut moottoripyörällä nuori mieshenkilö, kysellyt tietä ja tien kuntoa Lammille. Oli kertoman 

mukaan isoisä ollut kappalaisena kyseisessä seurakunnassa, ei mies mitään ostanut. Kauppias kertoi 

myös ostavia asiakkaita aamupäivän aikana käyneen. Iäkkäämpi pariskunta tyttären poikansa kanssa oli 

poikennut kauppaan ja kehuneet kaupan olevan liki entisen lainen. Kertoivat olleensa joskus kylällä 

metsä ja uitto töissä. Tiedustelivat venettä lainaksi ja halusivat näyttää pojalle joki ja järvimaisemaa 

missä olivat nuorena kohdanneet ja työtä tehneet. Kauppiaalta löytyi vene, oli joen ylittävän sillan 

pielessä. Tarjosivat maksua veneen vuokrasta, ei kauppias huolinut. Ostivat kuitenkin ruokatarpeita, 

evääksi veneretkelle, arveli kauppias. Löysivät veneen ja siirtyivät joelle. Ei ollut vanhemman miehen 

aironvedot yhtä napakoit ja vahvoja kuin silloin, kun valtakunnan hyvinvointia ja siinä sivussa omaakin 

luotiin. Kulkihan vene vähemmälläkin, liki tyynessä joessa. Ei joki voimaltaan ollut samanlainen kuin 

kahden maan rajajoki, joka tyhjensi tuntureiden sulamisvedet pohjanlahteen. Kilometrin mittainen joki 

oli kuitenkin joskus näyttänyt hiljaisen voimansa, kuljettanut pöllit järveltä toiselle puomipuiden välissä 

uittokeksillä auttaen. Kertoilivat pojalle tarinoita kylästä, ihmisistä ja ajasta, kun olivat uitoilla olleet. 

Oli jokimaisema kovasti muuttunut, puita oli joen ympäristöön kasvanut ja kokonainen mökkikylä 

ympäröi jokivartta. Poissa oli uittopuomit. Poissa oli myös kiviarkuilla joen penkkaan tuettu puusilta, 

jonka kaiteisiin nojaten haaveiltiin tulevaisuudesta. Huomasivat myös jokisuussa olevat kaksi proomun 

pohjaruotoa, ei niistä paljoa jäljellä ollut, kölipuu ja laitakaaren pätkiä. Iltapäivä kului vanhoja 

muistellessa, kyllästyikö nuori mies tarinoihin, ei ainakaan ulospäin näyttänyt. Palauttivat veneen 

paikoilleen, jatkoivat matkaa. Niin taakse jäi paikka ja aika, joka oli muistoja täynnä ja oli heidät 

yhdistänyt. 

Myöhemmin kesällä valtakunnan uutistulvassa uutiskynnyksen ylitti juttu, jossa seurattiin 

joka kesäistä herätysliikkeen kesäjuhlaa. Sanan kuulijoissa oli myös vanhempi pariskunta, joka 

varsinaisesti ei kuulunut liikkeen kannattajakuntaan, olivat paremmin tapauskovaisia. Kun asuivat 

lähiseudulla, päättivät lähteä mukaan seuraamaan lauantaipäivän puhujaa. Juhlilla oli puhujana jo 

eläkkeellä oleva pohjoisen seurakunnan kirkkoherra. Oli aikanaan tullut etelän seurakunnasta pohjoisen 

jokivarren seurakuntaan kirkkoherraksi. Oli sisäistänyt pohjoisen alueen herännäisliikkeen väkevän 

raamatun tulkinnan ja ansainnut näin seurakuntalaisten silmissä paikkansa. Pariskunnan emäntää 

haastatellessa, hän oli todennut, että väkevältä ja voimalliselta uskossaan oli pappi vaikuttanut, 

pettämisestä ja rehellisyydestä puhui kadotukseen joutumisen yhteydessä, vähän pelotti. Sanoi kuitenkin 

papin tuntuneen jotenkin tutulta.     

ylöskirjoitti Vakke 

Kynämiehiä näyttää olevan tämä Vakke. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Hirvikärpäset ovat tulleet jäädäkseen. 

"Typerää käytöstä  Aamulehti 9.8.2018 

Miksi hirvikärpänen ylipäätään käy ihmisen kimppuun? 

–Se onkin sitten hyvä kysymys. Ihmiseen laskeutuminen on hirvikärpäseltä virhe. Laskeuduttuaan ihmisen iholle 

hirvikärpänen tiputtaa siipensä. Käytös on tyhmää ja luonnonvalinta karsii pois sellaisen käytöksen. 

Naapurista löytyy hirvikärpästen kanta, joka käyttäytyykin Suomessa tavattua fiksummin. 

–Ruotsissa hirvikärpänen käyttäytyy vähemmän aggressiivisesti. Hirvikärpäsiä on tutkittu Oulun yliopistossa ja eroa 

on huomattu käytöksen lisäksi esimerkiksi koossa. Suomessa hirvikärpänen on isompi. Geneettistä eroa ei kuitenkaan 

löytynyt, joten kyseessä on sama laji. 

Syytä suomalaisen hirvikärpäsen aggressiivisuuteen ei osata tarkkaan kertoa, mutta teorioita löytyy. 

–Suomeen hirvikärpänen on tullut todennäköisesti idästä päin, jossa se ei ole tottunut suuriin ihmismääriin. Se ei ole 

ollut siis vielä niin pitkään ihmisten kanssa tekemisissä, että olisi lopettanut tyhmän käytöksen, Mutanen summaa." 

Tämä on todellinen haitallinen laji, jonka seurauksena marjat ja sienet jäävät paljolti 

keräämättä. Nimittäin nuoria ei siihen hommaan juurikaan saada. Harmi! Hirvimiehet 

sentään menevät metsään - ja hyvä niin. Liekö hirvikärpäset ovat syynä siihen, että tänä 

vuonna Thaimaalaisia marjanpoimijoita jäi paljon tulematta. Ongelmaan ei ole 

kunnollista ratkaisua, paitsi yksi, mutta sitä ei voida toteuttaa... Missä hirvi, siellä 

ongelma. 

 

          

Wikipedia 

 

 

 

Tieteellinen luokittelu 

Kunta: Eläinkunta Animalia 

Pääjakso: Niveljalkaiset Arthropoda 

Luokka: Hyönteiset Insecta 

Lahko: Kaksisiipiset Diptera 

Alalahko: Tynnyrikotelokärpäset Cyclorrhapha 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteellinen_luokittelu
https://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4inkunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Niveljalkaiset
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6nteiset
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaksisiipiset
https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ik%C3%A4rp%C3%A4nen
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SYYSTALKOOT 8.9.2018 

  

 Iloista talkooväkeä kuntoportailla 
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      Portaiden teko oli tarkkaa työtä 

 

         

        Kuntolaitetta kootaan 
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Todella kunnioitettava saavutus talkooväeltä. Nyt sitten kaikki kuntoilemaan. Tavataan 

portailla! 

 

Veparin ilmoitus 

              

Vaikka kesäkausi nyt päättyy, elämä jatkuu Kuohijoella tämänkin jälkeen, ja portaat 

antavat lisäarvoa kylälle. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

Kunnallinen tiedote 

Pälkäneen kunnan kuntastrategia on nyt julkaistu ja se on luettavissa netissä osoitteessa 
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