
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Tämä vuosi alkaa olla lopuillaan. Pian on kylän tilinpäätöksen aika, ja silloin kysytään.  

Mitä jäi viivan alle?. Kylän ongelmat ovat saman kaltaisia kuin maamme  muillakin 

pienillä kylillä, joista väki vähenee kun nuoret lähtevät muualle. Sen seurauksena 

ihmisten ikärakenne muuttuu ja palvelut vähenevät tai peräti loppuvat. Pakko kysyä; 

kuihtuuko kylä, vai onko meillä jotain enemmän kuin muilla kylillä? On! Meillä on, jos ei 

nyt ainutkertainen, niin ainakin kaunis ja vielä osin hyödyntämätön eri vuodenaikojen 

luonto, joka nousi muun ohella keskeiseksi teemaksi 4.10.2017 Veparilla Pälkäneen 

kunnan aloitteesta pidetyssä strategiapalaverissa. Luonto yhdistettynä matkailuun ja 

puhtaaseen ilmaan, ei kuitenkaan yksin riitä. Mutta miten kylälle saataisiin uusia 

asukkaita? Avainsanat  siihen ovat: asunto, työ ja markkinointi.  Viimeksi mainittu on 

ehkä helpoiten toteuttavissa, seuraavaksi ehkä etätyö, mutta kuka rakentaisi tänne 

asunnon? Kas siinäpä pulma!  Loma-asuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, 

voisi olla osaltaan edistämässä maalle muuttoa, mutta sen ratkaisun avaimet ovat 

kunnan käsissä. Paljon on esillä ollut verotulojen jakaminen asuinkunnan ja loma-

asuntokunnan kesken. Se taas on taas valtiovallan käsissä. Sellainen voisi toteutuessaan 

kuitenkin ohjata maallemuuttajia pikemminkin kirkonkyliin.  

Toivo kylän elinvoimaisena pysymisestä on, paitsi kunnan, myös kylän asukkaiden ja sen 

visionäärien käsissä. Olen tuntenut täällä asuvia ihmisiä vuodesta 1960 lukien, kuin myös  

täältä lähteneitä ja tänne palanneita, ja nähnyt kuinka vahva tunneside näillä ihmisillä 

on omaan kyläänsä.  Jos jotain kylän eteen voidaan tehdä, niin ainakaan se ei jää 

kylläisistä kiinni. Vahva tunneside kylään ja  yhteenkuuluvaisuus, joka ilmenee muun 

muassa talkoohenkenä ja naapuriapuna, on se kantava voima mikä voi viedä asioita 

eteenpäin. 
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Tästä kaikesta käytiin strategiapalaverissa hyvin monipuolinen keskustelu. Toivo, ei tosin 

yksin riitä. Muuttotappio pitää saada estettyä, tai ainakin pysähtymään, kunnes  uusi 

auvoinen aika tulee koittamaan Kuohijoelle.  

Sitä päämäärää tämäkin lehdykkä tulee omalta osaltaan ylläpitämään ja edistämään.  

Asian eteenpäin viemiseksi lehti perustaa kaikille avoimen; Ideapankin. Jos sinulla ei ole 

ideaa, niin keksi se, ja lähetä se sähköpostina toimitukselle. Pienikin idea voi olla ison 

alku. Viestin asia kohtaan merkintä Ideapankki. Toimituksen osoite ja yhteystiedot 

ilmenevät etusivulta. Toimitus lähettää saapuneet ideat edelleen kyläyhdistykselle 

arvioitavaksi mahdollista jalostamista varten. Kuohijoki ensin  

                                                       IDEAPANKKI  

Kylällä nähtyä ja kuultua 

          

* Risto Keino lähetti 5.11.2017 oheisen kuvan  Sepänniityn mäessä naavaa kasvavasta 

kuusesta, jonka oksalla roikkuu vähintäänkin Joulupukin parran kokoinen naavatukko. 

Metsäalan ammattilaisena hän on pannut merkille, että naava on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana lisääntynyt metsissä, jopa niin paljon, että  vanhoissa kuusimetsissä tapaa 

lähes kauttaaltaan naavan peitossa olevia puita. Tutkimusten mukaan naava indikoi 

ilman puhtautta, ja se on hyvä, paitsi metsälle, niin myös metsän eläimille ja linnuille.  
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*Kylän laajat vuosikausia kesannolla olleet peltovainiot Padankoskentien ja     

Kuohijoentien eteläpuolelta tulevat jälleen viljelykseen Sarkasen tilan toimesta. 

Maalaismaisema palaa takaisin rikastuttamaan kylämaisemaa. Hyvä uutinen. 

*Lehden luontoagentti Juha Sormunen ilmoitti nähneensä lauantaina 14.10.2017 

maakotkan Kulopalontien varrella. Se on 10 pisteen havainto. 

 

*Kipparinlahti meni 2.11.2017 jäähän, mutta jää suli seuraavalla viikolla. 

 

*Pääomat pinossa.  Ja hyvä niin. Viikolla 44    nähtiin Liesontien varrella Hippeläisen 

kohdalla  lähes kilometrin pituinen pöllijono.  

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 



Muistoja kalastuksesta     4 

 

 

Kuvakollaasi: Kylällä nähtyjä kalamiehiä ja saaliskaloja vuosien varrelta.  

Monia kalamiehiä on näillä vesillä nähty. Saaliitakin on nähty ja kuultu 

monenlaisia tarinoita suurista ja pienistä saaliista, jopa valituksia kalan 

vähyydestä. Parhaat saaliit ovat mahdollisesti jääneet vain kalamiesten 

tietoon, niin kuin kalamiespiireissä vanhastaan on tapana ollut.  

 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 



Teatterimuistoja                                     5 

       

Kuohijoen Kesäteatterissa ei tänä vuonna ollut lainkaan näytäntöjä. Siksi onkin 

tyytyminen muistelemaan vanhoja näytöksiä. Alla on satunnaisesti valittuja kuvia 

joistakin näytelmistä. 

Kerpeikkari  v. 2004 

Aslak Christianssonin perustaman Kuohijoen Kesäteatterin ensimmäinen näytelmä. 

     

Näytelmän ensimmäinen versio esitettiin 24.7.2004 ja sen jälkeen siitä tehtiin vielä kaksi 

versiota. Näytelmä perustuu tositapahtumiin vuodelta 1849. Vasen kuva:  Asko ja Sami. 

Oikeanpuoleinen kuva edessä:  Asko ja Jarmo. Taustalla Anne ja Pekka. 

 

             

Väliajalla. Martti Kalliala, Veikko Salmi, Kaija-Leena Lindstedt, Heta Kotiranta ja Arto Tyrni. 



Clory  v.2012                                                6 

Clory Leppänen (28.11.1901-26.10.1979) Pariisissa syntynyt  suomalainen 

näyttelijä, teatteriohjaaja, elokuvaohjaaja ja kirjailija. Näytelmä on fiktiivinen kuvaus 

Cloryn Kuohijoella viettämästä ajanjaksosta.   

       

 Tyyne. Mitähän tuo mahtaa miettiä?                 Vas. professori Savolainen ja Glory. 

Maallemuuttajat  v. 2008 

Hulvaton komedia tänään hyvin ajankohtaisesta aiheesta. 

              

                                    Kaksi diivaa: Noora ja Tuulikki. 



Vikatie 3  v. 2006                      7 

     

Näytelmä lapsille ja lapsenmielisille. 

    

      Aili ja Kuku                                                                                Noora, Jarmo ja Asko 

          

        Näyttelijäjoukko yhteiskuvassa. Edessä sirkustirehtööri Aslak Christiansson. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Toimitus kiittää  kuluvasta vuodesta uskollisia lukijoitaan, kuin myös 

yhteistyökumppaneita, lehden avustajia, asiantuntijoita ja luontoagentteja, sekä 

kommenttien antajia saamastaan mukavasta palautteesta, ja toivottaa näillä Aili 

Vuorisen sanoilla:  

HYVÄÄ  RAUHALLISTA  JA  MUISTORIKASTA  JOULUA    

                    Joulua odotellessa                 

 

 Marraskuu, niin pitkä kuu, 

 päivät melkein uppoutuu 

 kahden pitkän pimeen joukkoon 

 ne on jääneet niin kuin loukkoon. 

 Kuinka kauan riittää tätä 

 yötä niin pitkää pimeätä? 

 

 Pimeen ajan kun vain voittaa 

 valon aika kohta koittaa 

 poistuu syksyn masennus 

 alkaa uusi odotus. 

 Joulun valot pimeen poistaa 

 nehän kohta meille loistaa 

 Adventin kun aika saa, 

 kaikki valot, - palakaa. 

 

 Talvi tekee tuloaan 

 lumi nyt jo peitti maan. 

 Mutta, - mutta kuitenkin 

 - tätäkö mä odotin? 

 Pitkän - pitkä tulee tästä 

 talviajan elämästä. 

 Talvi tuli yllättäin 

 puihinkin nuo lehdet jäi. 

 

Aili Vuorinen: Elämäni kynän jälki  s. 112 
 



 

 

Arvoisa lehden tilaaja.  

Tässä tämän vuoden viimeinen lehti. Lehden postituksessa on 

kuluneen kesän aikana ollut ongelmia. Tämän johdosta viestiin 

sisältyy vastaanottokuittaus, jotta voimme selvittää ovatko kaikki 

lähetykset tulleet perille. Tämän johdosta pyydämme, että kuittaat 

viestin  vastaanotetuksi. Kiitos. 

Toimitus muuttaa 8.12.2017 Fuengirolaan ja palaa 8 päivä 

helmikuuta. Toimituksen Yhteystiedot ovat entiset. 

Päätoimittaja 

 

 


