
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Vaikka viimeisetkin puiden lehdet olivat jo pudonneet, niin sää; se jatkui vielä loka-

marraskuussa lauhana ja lämpöennätyksiäkin rikottiin. Sateiden vähyyden vuoksi joen 

pinta on ollut alempana kuin vuosikausiin. Joskus 1980-luvulla oli samankaltainen tilanne, 

josta Taisto Keino totesi: Jos se vielä alenee, niin pian saa joen pohjalle laskea asfaltin.  

Tämä lehti päättää toisen vuosikerran. Toimitus kiittää uskollisia lukijoitaan ja toivottaa 

kaikille:     

             

         

                 HYVÄÄ  JA RAUHALLISTA JOULUA 

       

     

 

 

 
 
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  7/ 10.12.2015 



MUINAISLÖYTÖJÄ                                    2   

      

Muinaislöydöt  ovat osa kansallista kulttuuriperintöä ja löydöt on katsottu tarpeelliseksi 

lailla suojata. Tämän osion innoittajana on pari vuotta sitten Janakkalassa harrastajien 

tekemä harvinainen löytö; tuhatvuotiaan miekkamiehen luuranko ja kaksi miekkaa.  

 

Kuohijoella on asuttu jo tuhansia vuosia sitten. Sen osoittaa monet alueella tehdyt 

muinaisjäännösten löydöt,  jotka on tallennettu muinaisjäännösrekisteriin.  

Luultavasti kaikkia muinaisjäännöksiä ei kylän alueelta ole vielä löydetty. Niitä voi löytyä 

pelloista, kaivannoista, raunioista ym. sellaisista paikoista. Jokainen muinaislöytö on siten 

kulttuuriteko, ja jokainen voi ryhtyä tekemään näitä kulttuuritekoja. Jotta löydöstä tulisi 

kulttuuriteko, siitä on lain mukaan ilmoitettava museovirastolle, siten kuin laissa on siitä 

on säädetty. Muinaisesineiden löydöt ovat viime aikoina lisääntyneet kun ns. miinaharavat 

eli metallin paljastimet ovat hinnaltaan tulleet jokamiehen ulottuville. Esim. Motonet myy 

niitä 20-200 euron hintaan.  

 

Ennen etsintöihin ryhtymistä tulee muistaa, että muinaismuistolaissa on säännöksiä siitä 

miten mahdollisten löytöjen kansa tulee menetellä.  

 

 
 

Edellisestä lehdestä lukijoille jo tuttu arkeologi Kreetta Lesell  painottaa, että 

muinaisjäännösrekisterissä oleviin kohteisiin ei saa mennä etsiskelemään. Niitä ei saa 

kaivaa, peittää tai muuten vahingoittaa.  

 

Löydettäessä omistajaton ja vähintään 100 vuotta vanha esine on välittömästi otettava yhteys 

Museovirastoon ja/tai toimitettava esine sellaisenaan puhdistamattomana ja löytöpaikkaa koskevin 

tiedoin varustettuna Museovirastolle. 

Museovirastoon voi aina ottaa yhteyttä palvelusähköpostiosoitteella metallinilmaisin@nba.fi. 

Sähköpostin kautta kysymykset ja löytötiedot käsitellään keskitetysti. 

Aamulehti  9.12.215 Pirkanmaa. 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, 

säädetään: 

1 LUKU 

Irtaimet muinaisesineet 

16 §  

Sen, joka löytää rahan, aseen, työkalun, koristeen, astian, kulkuvälineen tai muun sellaisen esineen, jonka 

omistajaa ei tiedetä ja mikä voidaan olettaa vähintään sadan vuoden vanhaksi, on viipymättä toimitettava esine 

sellaisenaan puhdistamattomana löytöpaikkaa sekä löytöön liittyviä olosuhteita koskevine tarkkoine tietoineen 

muinaistieteelliselle toimikunnalle. Jos on pelättävissä, että esine liikuteltaessa vahingoittuu, tai jos esinettä 

muutoin hankaluudetta ei voida toimittaa muinaistieteelliselle toimikunnalle, on löydöstä sille kuitenkin viipymättä 

ilmoitettava ja samalla an annettava edellä mainitut tiedot. 

 Museovirastolla (Muinaistieteellisellä toimikunnalla) on oikeus lunastaa löytäjältä irtain    

 muinaisesine. Jos esinettä ei lunasteta, löytäjä saa pitää esineen itsellään. 

 

(Alle 100-vuotias esine voi olla löytötavara ja sellaisen kanssa tulee menetellä siten kuin löytötavaralaki 

määrää.) 

 

Siispä kaikki historiasta ja arkeologiasta kiinnostuneet, nyt silmä tarkkana luonnossa 

liikkuessa. Ja eiköhän siinä samalla mene se geologiakin!  

 

Vuonna 2004 suoritetussa Luopioisten arkeologisessa inventoinnissa  on 

muinaisjäännösrekisteriin kirjattu Kuohijoen kylältä useita löytöjä. 

 

 
 

Kuva; Luopioisten arkeologinen inventointi 2004: Miikka Haimila. Nuoli osoittaa Lähdeniemeä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#a295-1963
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Lähdeniemi (Pakarisenniemi), Mukkula, Korkeila, Ali-Kippari, Yli-kippari, ja Suojärvensuo. 

Niittyläntien varrella sijaitsevasta vanhasta kalkkilouhoksesta on kerrottu jo lehden viime 

numerossa.  

Lähdeniemi/Pakaraisenniemi   
                            

Asuinpaikka sijaitsee Kuohijärven koillisrannalla, noin 

1,2 km Kuohijoen sillasta kaakkoon ja noin 150 m 

talosta luoteeseen korkealla, jyrkkärantaisella 

niemellä pellolla. Maaperä paikalla on hiekkasavea.  

Pellon etelä- ja länsipäästä, niemen kärjestä on 

löytynyt kvartsinuolenkärjen teelmä ja kvartsi-

iskoksia.  

Vuonna 2004 niemen kärki ja löytöpaikka on jäänyt 

kesämökin pihamaan alle. 

 

Löytö on ajoitettu kivikauteen (8500-1500 eaa). 

  

  

         

 

Mukkula 

Alueella on Kuohijärven rantaan kohti lounasta viettäviä peltoja.  
Hyölänterä (?) (HM 61A:164) on saatu vuonna 1905 Kustaa Mukkulaiselta. Löytöpaikka on 

savimaalta läheltä jokea. Inventointiaikana pellot olivat oraalla eikä niitä voitu pintapoimuja. 

Löytö on ajoitettu kivikauteen 
 

 

 

 

 

 

 
Seppo Pakarainen kertoi muistavansa kun vuonna 
1963 löytöpaikalla tehtiin maastotutkimuksia 
kairaamalla reikiä maahan. Kairausporukassa oli 
mukana silloin tunnettu juoksija Lätsä Pekka 
Päivärinta. 
Kuvassa Pakarainen osoittaa paikkaa  missä 
kairauksia suoritettiin. 
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Kuvauksessa tarkoitettu  löytöpaikka on inventointikartassa merkitty Mukkulan pellolle 

Lammintien yläpuolelle. Maija Likolahti on kertonut, että hänen nuoruudessaan 

löytöpaikaksi oli puhuttu joen rannassa oleva töyräs. Oikean puoleinen kuva. 

Alikippari  

Arvo Ylikippari löysi esineen Kankaanperän niityltä maantien ja kärritien väliseltä alueelta. Paikalla ei ole 

näkyviä merkkejä muinaisjäännöksestä, eikä maanomistaja ollut tehnyt uusia löytöjä. 

 

  

 

 
Ylikippari 

Löytöpaikka on pellolla Kukkian Kipparinlahden pohjoispuolella olevan niemen 
keskivaiheilla.  

Isohko kirves (Aitoon entisen koulun kokoelmat nro 3) on löytynyt vuonna 1936 
pellolla olleesta kiviröykkiöstä, johon se on ilmeisesti joutunut kun peltoa on  
 

 
                                                                                                                                                                

 

Kankaanperäntie lienee se 
kärrytie jota löytöpaikan 

kuvauksessa tarkoitetaan.  
 

Kuva on Kankaanperäntien 
ja Padankoskentien 
risteyksestä. 
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            Löytöpaikka. Sen kuvasi nykyinen Ylikipparin isäntä Asko Ylikippari 
 
 

 
 

 

Ylempi nuoli osoittaa Ylikipparin löytöpaikkaa ja alempi Alikipparin pellolta tehtyä 
löytöpaikkaa. Löytö on ajoitettu kivikauteen. Kuva; Luopioisten arkeologin 
investointi 2004: Miikka Haimila. Nuolet  toimituksen. 

 
 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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 Klapisavotta 

 

 

Kulttuuria 

                    

 

      

Kyllä  se kulttuurin nälkä; se on kyltymätöntä! 

Lokakuun viimeisen päivän aamuna 

joen rannasta alkoi kuulua  ihme 

kolinaa ja moottorin ääntä. Niinpä 

toimittajan oli mentävä tutkimaan 

mistä oli kyse? No, Killintuvan isäntä 

Jonehan se siellä oli klapisouvissa 

ystävänsä Jarnon kanssa. Pilkemaster 

Evo 36 näytti olevan osaavissa käsissä 

ja klapeja syntyi hyvää vauhtia.  Tahti 

oli 5 m3 kahdessa tunnissa ja sitä 

rataa! 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Kuohijoen Kesäteatterin väki kokoontui lokakuun 

viimeisen päivän iltana viettämään perinteistä 

kokoontumista Aslakin ja Leenan isännöimälle  

kauniisti koristellulle Klubille. Illan kohokohta oli 

kun nautittiin Aslakin bravuurinumero; 

kanakeitto. Tarjolla oli myös itse kunkin tuomisina 

pientä purtavaa. Illan mittaan muisteltiin monia 

yksityiskohtia vuosien varrella esitetyistä 

näytelmistä. Olipa ilmassa joitakin ajatuksia 

tulevan kesän ohjelmasta.  

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Kalastuskausi on tänä vuonna kestänyt tavallista pidempään. Tosin syksyn mittaan 

kalastajia on aika harvoin nähty vesillä. Marraskuun jälkeen vain jokunen kylän mies on 

nähty vesillä, joulukuun alusta vielä harvemmin, vaikka säät ovat tarjonneet parastaan 

syyskalastukseen. Mökkiläisistä; Jonesta ja Apesta on kuitenkin tehty havaintoja. 

Toimittaja tapasi yhden tuntemattomaksi jääneen ja ilmeisen tyytyväisen verkkomiehen.  

   

     

Ei mikään ihan mieto kalamies tämä tuntematon. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 
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AITO R. VARJO - SUURI HAUKI: jatkokertomus osa 12 

Simeon istui vielä hetken paikallaan ja jatkoi avannon tuijottamista, ja tultuaan 

vakuuttuneeksi, että tästä avannosta oli tuleva se suuri hauki, hän nousi seisomaan , irrotti 

merkkivarvun ja potkaisi avannon päällä olevan  lumikasan syrjään. Siinä se oli, se kapula 

johon siimaluokki on kiinnitetty. Vielä siitä ei voinut päätellä, onko siellä kala kiinni vai ei, 

sillä avannossa oleva lumisohjo ei vielä antanut tilaa siiman värinälle, joka olisi paljastanut 

kalan olevan kiinni, jos siinä olisi sellainen ollut. Simeon ei pitänyt kiirettä, sillä hän halusi 

vedättää sitä suurta tapahtumaa, ja johon hän toivoi jonkun niin sanotun kalamiehen 

osuvan paikalle todistajaksi. Niinpä hän istahti pilkkijakkaralle, oikoi jalkojansa , katseli 

ympärilleen olisiko keitään tulossa - ei näkynyt. Sitten hän  kädellään kokeili repun taskua, 

ikään kuin varmistaakseen, että se pieni hopeinen kannu on oikealla paikallaan, josta se 

voi nopeasti napata; sitten kun se suuri hetki on koittava. 

Aurinko oli vielä korkealla- ja korkealla liihotteli myös Simeonin ajatuksetkin, 

toivomuksetkin, että joku näkijä tulisi vielä paikalle ennen kun hän alkaa nostamaan 

siimaa ylös. Voisihan se tulla se keskellä kylää olevan  pienen punaisen mökin omistaja, 

jota myös kalamieheksi kutsutaan, mutta se taitaa vain katiskalla pyytää matikoita 

Vellinkisaaren luota. Onpa kuulemma saanut jonkun oikein ison matikan. Tekee vain 

yhden ison avannon, totesi Simeon hieman happamana. Kyllä Simeonkin on joskus syönyt 

matikoita, mutta vähiin se on jäänyt se syöminen, kun Martta pitää niitä kummallisen 

näköisinä, eikä hän ole aikoihin sallinut Simeonin tuoda niitä kotiin. Ei silti, kyllä Simeon oli 

jonkun kerran ottanut matikan mukaansa ja savustanut sen Martan tietämättä. Yksin hän 

oli joutunut se syömään, mutta ei hän sitä hullumpana ollut pitänyt. Itse asiassa Simeonin 

mielestä kaikki kalat ovat syötäviä, ehkä kuitenkin seipi on sellainen mitä hän ei koskaan 

ollut syönyt, eikä aikonutkaan syödä, sillä hänen muistissaan oli eräs tapaus vuosien takaa: 

Naapurimökin mies oli ollut muikkuverkoilla ja rantaan saavuttuaan sieltä oli kuulunut 

korvaa kiroilua kun mies manasi etteihän näitä syö edes koira. Joku oli miehen 

tiedusteluun vastannut, että laita verkot metrin narulla, minkä seurauksena verkot olivat 

olleet täynnä noita seipiä. Noihin aikoihin oli järveen äkillisesti ilmaantunut  runsaasti 

hieman  muikun näköisiä kellertäviä kaloja. Eikä niistä todellakaan ollut syötäväksi. Sitä 

vastoin Simeon oli syönyt suolattuja kylmän veden isoja särkiä. Hyvä suolakala se on tämä 

särki, ajatteli Simeon, ja ihmetteli  
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ettei sitä ole täällä enemmälti hyödynnetty, lukuun ottamatta erästä Känsän miestä, joka 

purkittaa niitä peltisiin säilykepurkkeihin. Olipa Simeon saanut itselleen yhden sellaisen 

purkin. Oikein hyväksi hän oli sen todennut. Jopa niin hyväksi, että se veti vertoja 

purkitetuille muikuille, jollaisia Simeon oli itsekin aikoinaan tehnyt.  

Joko, joko, nyt hätkähti Simeon kun hän havaitsi luokkisiimassa pienen värähdyksen. 

Nopeasti hän alkoi sohjokauhalla puhdistaa avantoa ja saatuaan avannon puhtaaksi 

Simeon tunsi hienoista pettymystä, sillä luokkisiima jähmettyi paikalleen. Vielä hän ei 

tarttunut luokkisiiman kapulaan kiinni, vaan odotteli josko värähtely alkaisi uudelleen. 

Nyt Simeon mietti, että mahtaisikohan se olla jo niin väsynyt ettei jaksa riuhtoa. Vaikka 

Simeon olikin kokenut kalamies, niin siitä huolimatta hänen ajatuksensa kuvastivat 

pikemminkin epätoivoa, sillä Simeonin olisi kokemuksestaan pitänyt tietää, että kun 

avannosta poistetaan sohjo ja valoa pääsee jään alle, niin kyllä kiinni oleva hauki siinä 

vaiheessa säntää liikkeelle. Mutta nyt ei tapahtunut mitään.  

Vihdoin Simeon päätti nostaa koukun. Oikealla kädellään hän otti kiinni luokkikapulasta ja 

nosti sitä noin puolen metrin verran. Oho! tuumasi Simeon. Nytkö? Ei sentään, pian 

Simeonille selvisi ettei tästä kunnon haukea tule, mutta tuleehan sieltä joku. Simeon alkoi 

hiljalleen kehiä siimaa luokin ympärille. Samalla hänen ilmeensä vakavoitui. Voi raahka: 

pääsi Simeonilta kun hän sai hauen pään näkyviin. Tulihan siletä hauki mutta sellainen 

puikkari Ja pettymyksen ilme täytti Simeonin kasvot. Siitä hän oli hyvillään ettei ketään 

ollut näkemässä. Saatuaan hauen irrotetuksi hän laittoi sen pulkkaan, mutta reppuunsa 

hän ei tämän puikkarikin takia kajonnut. 

 

Syöttinä ollut särki meni haukea irrotettaessa 

niin huonokuntoiseksi, että  Simeonin täytyi  

laittaa siihen uusi särki. Hän otti täkypussista 

uuden särjen jonka hän laittoi  Hursukankaan 

ohjeiden mukaisesti selkäevän kohdalta sisään 

siten, että koukun pää tuli hieman näkyviin  

särjen pään takaa. Mitattuaan syvyyden hän 

päätti laskea tämän koukun Peräsen  

ohjeiden mukaan noin kaksi metriä jään alle. 

Sitten hän peitti avannon ja asetti merkkivarvun 

paikalleen. 

 
 

       
 



Jatkuu seuraavassa 

numerossa. 

 

 

  

 

  

   
 
 
   
   
 
 

 

   

  

 

  


