
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Kesä tuli ja meni. Mitä jäi niin sanotusti käteen?  

Kuohijoen kesäteatteri. Siellä esitettiin kahden vuoden tauon jälkeen: Parhaita paloja ja 

paljastuksia. Se oli kooste aikaisemmin 10 vuoden aikana pidetyistä esityksistä. Sen 

ohjasi Noora Virtanen, joka itsekin esiintyi useimmissa osissa. Oli yksi näytös ja täysi 

katsomo. 

Sää suosi toisia, toisia ei. Vähäsateinen, mutta tuulinen ja viileähkö kesä suosi tietenkin 

kesäasukkaita ja lomalaisia, mutta ei esim. kalamiehiä. Kalansaaliit olivat heikkoja, kala ei 

käynyt uistimeen eikä juuri uinut verkkoon. Muikunkutu jäi jään alle. Runsaat rapusaalit 

eivät korvanneet saaliskaloja. Marjasato sentään pelasti kesän. Syksyllä pitkään jatkuneen 

kuivuuden johdosta veden pinta joessa ja järvissä jäi kovin matalalle. Paljastui aivan uusia 

pintakiviä.  

Koulujen alkaessa elokuun lopulla kävi, kuten aina joka syksy, kesäasuntojen veräjät 

alkoivat sulkeutua ja elämä kylällä palata normaaliin uomaansa. Ei kylä kuitenkaan ihan 

uinahda, onhan täällä noin 50 vakinaista asukasta, vaikka Eija ja Wilfried ovatkin talven 

Kyproksella. Hirvijahti pitää kylän erämiehiä liikkeellä mahdollisesti aina joulukuun 

puoleen väliin saakka. Jänisjahti helmikuun loppuun. Sitten alkaakin pilkkikausi, joka tuo 

myös kesäasukkaita kylälle. Niin, ja onhan Lehtovaarassakin jotain elämää. Rock. 

Epäilemättä kaikilla kesäasukkailla on talvella mielessään oma kesäasunto, kylän läpi 

virtaava Kuohijoki, tuo humiseva harju, kauniit maisemat järvineen ja tietenkin kylän 

ihmiset, joiden kesken on eletty symposiumissa. Arvata sopii, että tunne on 

molemminpuolinen. 
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Kaino Nurmisen haastattelu osa 2    2. 

     

Kahden sodan veteraani                              Talvisodan korpraali 

Kaino Nurminen 86 v. kotonaan 2002    

 

Jos oli värikäs hänen elämänsä rauhan aikana, niin sitä se oli myös sodan aikana. Niistä 

asioista hän on vain harvoille kertonut, kuten veteraanit yleensä.  Tämän haastattelun 

kirjoittajan lisäksi kylätoimittaja on eräs harvoista. 

  

 
 

       

Tässä Avustien varrella sijaitsevassa talossa Kaino Nurminen asui sodan jälkeen aina kuolemaansa 

saakka, minkä jälkeen kiinteistö on vaihtanut omistajaa ja talo on maalattu kauniisti ja muutenkin  

remontoitu. 
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Jatkuu seuraavassa numerossa. 
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Viimeinen kyläkauppa Kuohijoella 

       

 

 

Tähän mennessä viimeisin kyläkauppias Jukka Ankeriasniemi, Jussiksi sanottu. Kauppa lopetti  

toimintansa 1990 -luvun lopulla. Kaksi muuta kauppaa olivat lopettaneet jo aiemmin  (kuva Anne 

Ylikippari). Huomaa hyllyjen järjestys, kuin apteekissa aikoinaan. 

 
Kauppias Aleksi Ankeriasniemi tulossa 
Puutikkalasta kauppatavaran hakumatkalla. 
Mitähän mahtoi olla etualalla näkyvässä 
peltikanisterissa?  

Huomaa perämoottori ja nahkasaappaat. 
Moottori näyttäisi olevan yksisylinterinen, 
mutta merkkiä ei voi varmuudella 
tunnistaa. Perämoottori  saattaapi olla Sea 
Gull. 

Alempana kuva kaupan nurkalta, missä 
kaksi miestä ilmeisesti odottelee 
kauppiasta. Isompi miehistä on tunnistettu 
Jokisen Einoksi ja pienempi 
Ankeriasniemen Sakariksi. Huomaa kaupan 
nimikyltti A. Niemi. Olisikohan niin, että 
säästösyistä on kirjaimia leikattu? 

Kuvat Anne Ylikippari 
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Helsingin Sanomat uutisoi Kuohijoen kyläkaupasta 5.7.1984 

 



Runobaari       7. 

             

Julkaistu: Kukkian-Kesä 1988. Kaarina Tervaniemi on Sakari Tervaniemen äiti. 

 

Oikaisu "Hiiripöllö". 

    

 

Lehden edelliseen numeroon oli lipsahtanut 

painovirhepaholainen. Kylän ornitologi Antti Autere oli valppaana ja havaitsi oitis 

virheen. Kyseessä on siis Tuulihaukka. Toimittaja kiittää havainnosta ja pahoittelee 

virhettä. Errare humanum est. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

 

                Aino 
Aino istui sileällä kivellä,  

- ajatteli nuorta elämäänsä, 

katseli väikkyvää järven pintaa. 

Sadepisarat tanssivat aaltojen yllä. 

Sydän ootti sulhasta: 

ritaria - komeata miekkamiestä. 

Takana on gigoloita, huijareita, 

kaikki tahtoo kähmiä, 

- vaan kukaan ei rakasta. 

 

Tämän pikku runon lähetti 

 

Tytti Takamaan- Lahdenpohja 19 v. 
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Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 
Vihdoinkin on tullut tieto, että Suomen 

Elokuvasäätiö on tehnyt myönteisen 

päätöksen  Kerpeikkari -elokuvan 

käsikirjoitusta varten. 

Aslak on ollut yhteydessä vanhaan 

ystäväänsä Peter Franzeniin ja kertonut 

hänelle mitä täällä on Kerpeikkari- asiassa 

aikoinaan tehty, eli näytelty Kuohijoen 

Kesäteatterissa samasta aiheesta ainakin 

kolmena kesänä. 

 

Mikäli aiottu elokuva etenee 

kuvausasteelle, niin olisi hienoa, jos 

kuvauksista edes pieni osa suoritettaisiin 

Kuohijoella. Sitä toivokaamme. Liittyyhän 

aihe läheisesti myös Kuohijokeen, 

Tervaniemen katanoon. Aloite ainakin on 

ammattilaisten käsissä. 

 

Alla kuva Kerpeikkari- näytelmästä 2005. 

Myllärin tytär Anna Kustaava (Noora 

Virtanen)  ja mylläri Hagberg (Sakari 

Tervaniemi) v. 2005. 
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Lauantaina 5.11.2016 Aslak ja Leena järjestivät Kuohijoen Kesäteatterin näyttelijöille 

perinteisen illallisen. Tarjolla oli Aslakin kokkaamaa tosi maukasta kanakeittoa. Se oli A-

luokan tuote. Leena kattoi näyttävän pöydän  osallistujien tuomista nyyteistä; lihapullia, 

juustoa, kakkua ja muita herkkuja.  

Kahvin aikana Aslak kertoili ystävästään Peter Franzenista, joka kanssa hän kertoi olleensa 

yhteydessä tekeillä olevasta Kerpeikkari-elokuvasta. Franzen oli ilmaissut hänelle 

mielenkiintonsa täällä aikoinaan esitetystä Kerpeikkari-näytelmästä.  

 

Klubi loisti kauniisti laitetussa iltavalaistuksessa ja kirpeässä pikku pakkasessa. 

   

Sisällä oli lämmintä ja lämminhenkinen tunnelma. 

Kulttuuritoimittaja Michael JääräEi  kaupallinen ilmoitus.   
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                                                            Kuollut kauris Alikipparin pellolla. Jäljistä päätellen se on joutunut 

                   ilveksen saaliiksi. Kuvan lähetti Leo Vuorinen. Pekka Kolehmainen 

                   kertoi vastaavan laisesta raadosta  Kuivasojantien läheisyydestä.                            

                   Olisiko liikkeellä ollut useampi ilves? Sääli kaurisraukkaa, mutta 

                                        ilveksenkin pitää syödä. Sitä paitsi luonnossa kaikki ovat aina 

                                        jonkun ruokaa. 

 

Pikku-uutisia kylältä 

Majaanlahdessa oli 1.11.2016 jääriite. Siian- ja muikunkutu lähestyy ja alkaa heti kun räntäsateet tulevat. 

S.Pakarainen.  

Kukkiassa- ja Kuohijärvessä on jälleen piilevä runsastunut niin paljon, että verkot ovat nostettaessa kuin 

ne olisivat olleet tervahaudassa. J.Sormunen. 

Kuohijoen Eräpojat on saaneet hirviä sen verran nurin, että peijaiset voidaan pitää 19.11.2016. Pekka 

Kolehmainen.  

Suppilovahverot ovat olleet hakusessa pitkään jatkuneen kuivuuden ansiosta, ja paikoin myös 

metsähakkuiden johdosta. Lintuhavaintoja on kuluvalta vuodelta vain tavanomaiset 80 kappaletta, ei 

mitään harvinaisuuksia, mutta harvemmin nähty pyrstötiainen pongattu Kulopalontien päässä. Antti 

Autere. 

Ensilumi satoi torstaina 3.11.2016, joutsenet kailottivat ja Kipparinlahti jäätyi 6.11. 2016 vastaisena yönä, 

sillä yöllä oli 10,2 astetta pakkasta. Martti Jokinen. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

                                                

 


