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PÄÄKIRJOITUS 

 

 
 

Kylän peltoin viljavainiot ne jälleen heilimöi, 

ja kukat niittuin karkeloi, kuin silloin ennen, 

mi muistiini kauan sitten tallentui. 

Pian taipuu tähkäpäät kitaan suuren puimurin,  

kun joutuu syksyn elonkorjuu viljan kultaisen. 

Vahvat on ne jalat olleet, jotk ennen auran peräs  

satoja vuosia on kulkeneet, leivän – elon tuoneet. 

 

 

Hyvää kesää ja pysykää pinnalla 

Päätoimittaja  
Arnold Kirveskoski 

 

 

          KUOHIJOEN  SANOMAT 

 

Puolueista, rahasta ja  ilmoituksista riippumaton aikalaisen ilmainen uutislehti. 

Päätoimittaja: Arnold Kirveskoski, kylätoimittaja Yrjö Järventausta, lintutoimittaja 

Edvard Kuiri, kalatoimittaja E. Kiviriippa ja kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen. 

Logo; Kylän nimikkolintu,  kuva Tapani Lindstedt.  Toimituksen osoite 

Posentie 2, 14980 Kuohijoki, e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi   P0408228192 

kahdeksas  vuosikerta n:o  8 /  7. 8.2019. 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia 
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KESÄDEKKARI (4/4) 

 

EPILOGI 

 Aamulla laivan tullessa satamaan, suoritti Tallinnan poliisi pariskunnan pidätyksen ja 

heidät laitettiin poliisin säilöön, odottamaan maanantaina aloitettavia kuulusteluja. Mielonen lensi 

maanantaina helikopterilla Tallinnaan ja alustavat kuulustelut aloitettiin. Pariskunta kielsi ensin 

kaikki syytökset, joita Mielonen esitti. Mutta kun Mielonen oli näyttänyt valokuvan palopaikalta ja 

kertonut kellosta löydetyn vainajan ranteesta he tunnustivat ryöstön. Ilmeni, että pariskunta oli 

Latvialaisen sirkuksen kahden hengen trapetsiryhmä, ja he olivat kiertäneet sirkuksen mukana Baltian 

maissa ja edellisen kesän aikana myös Suomessa. Suomessa ollessaan olivat saaneet idean 

kelloliikkeen ryöstöön. Kertoivat toimineensa yksin. Suunnitelmat oli tehty jo talven aikana ja 

kertoivat olleensa pari kertaa myös tarkistamassa suunnitelmia paikan päällä tarkistaakseen 

turvakameroiden paikat ja suunnat. Eivät kuitenkaan tienneet kameroiden viallisuudesta. Tapauksen 

kulusta he kertoivat Mieloselle seuraavaa. 

 Aamulla maihin tulon jälkeen kertoivat menneensä junalla Tikkurilaan ja viettäneensä 

aikaa kahviloissa, kunnes illalla murtautuivat teollisuushallin nurkalla seisovaan pakettiautoon ja 

varastivat auton. Vaikka yö oli valoisa ei kauppakeskuksen ympärillä ollut kuitenkaan liikettä, saivat 

rauhassa kiivetä katolle. Kertomansa mukaan leikkasivat lasiveitsellä reilun aukon kattoikkunaan ja 

kiinnittivät trapetsiköyden ilmastointihormin putkeen. Köyttä pitkin alas ja nopeasti koruliikkeen 

ovelle, mursivat lukon ja tie sisälle oli vapaa. Täyttivät mukanaan olevan IKEA:n kassin täyteen 

arvokkaita koruja ja kelloja valikoimatta arvoesineitä sen paremmin. Kassi oli painanut jonkun 

verran, mutta kantoivat kaikki autoon. Lähtivät ajamaan pois Helsingistä kohti Hämeenlinnaa, jossa 

olivat sirkuksen mukana olleet edellisenä kesänä. Kertoivat ajaneensa päämäärättömästi kaupungin 

ohi maaseudulle pois mahdollisten poliisipartioiden piiristä. Tulivat aamuyön aikana tienristeykseen, 

jossa oli tienviitta, Kuohijoki 8. Ei kertonut sekään mitään, mutta kun tie näytti niin huonolta, ettei 

tien päässä voinut olla mitään päättivät ajaa sinne. Jonkun kilometrin ajettuaan päättivät kuitenkin 

pysähtyä tien sivuun pienehkön metsäaukon kohdalla ja nukkua hetken ennekuin jatkaisivat matkaa. 

Puolenpäivän aikaa heräsivät ja päättivät piilottaa ryöstösaaliin parinkymmenen metrin päähän tiestä 

tiheän kuusen alle. Ottivat kuitenkin mukaansa kassista pari kelloa ja muutaman korun. Kertoivat 

ottaneensa kännykällä GPS koordinaatit ylös kassin löytämiseksi myöhemmin. 

 Jatkoivat jonkin verran matkaa ja tulivat ilmeisesti tienviitan nimittämälle kylälle, 

koska ajoivat joen yli. Samalla huomasivat polttoaine mittarin näyttävän tankin olevan kohta tyhjä. 

Huomasivat pian, että tankkaus mahdollisuutta kylällä ei ollut, auto piti saada johonkin piiloon 

ennekuin meno pysähtyy. Kertoivat sattumalta löytäneensä pienen metsittyneen sorakuopan, jonne 

piilottivat auton. Olivat viettäneet helteistä päivää läheisellä uimarannalla ja olivat miettineet miten 

täältä syrjästä pääsisi pois. Linja autopysäkin olivat nähneet kylän läpi ajaessaan. Autoa ei kuitenkaan 

tullut, eikä mitään aikataulujakaan ollut. Taksi ilmeisesti kylällä oli, koska näkivät sen ajelevan kylän 

raitilla. Pysäkin ohi oli kävellyt harvakseltaan ihmisiä ja he kuulivat puhuttavan jostain ravintolasta. 

Lähtivät muiden mukana, ajattelivat saavansa jotain ruokaa.  Jonkin matkaa käveltyään tulivat perille, 

mutta ei löytynyt, juotavaa kylläkin. Päättivät myydä yhden kelloista, saisivat rahaa taksia varten ja 
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pääsisivät Hämeenlinnaan ja junalla Helsinkiin. Kellokauppa oli onnistunut, ostaja kertoi viettävänsä 

ensimmäisiä lomapäiviään ja kertoi olevan lomarahoja sen verran, että kannatti ostaa hyvä merkkinen 

kello halvalla. Sanoi olevansa kavereiden kanssa kalassa. 

 Pariskunta kertoi kellokaupan jälkeen menneensä autolle ja viettäneensä yön autossa. 

Keroivat yöllä kuulleensa hälytysajoneuvon äänen, mutta eivät tienneet mistä oli kyse. Aamulla 

kertoivat kävelleensä keskustaan ja nähneensä paloautot ja poliisiautot tulipalopaikalla. Kun olivat 

tulleet onnettomuuspaikan viereen, näkivät myös vainajan, ymmärsivät heti, että kylältä oli päästävä 

mahdollisimman pian pois. Saivat taksin ja pääsivät Hämeenlinnaa.  

 Tämän selvityksen jälkeen Mielonen kysyi, miten he olivat aikoneet hakea saaliin 

metsästä. Kertoivat myyvänsä koordinaattitiedot saaliin ostajalle, joka saisi itse hakea saaliskassin. 

Mielonen kysyi koordinaatit, jotta poliisi voisi hakea korukassin metsästä. Paikka on pisteessä 

61.288332N 24.761684E. 

 Alustava tutkinta on Mielosen mielestä valmis ja juttu voidaan katsoa ratkenneeksi, 

tutkimuksia jatketaan vielä Helsingissä auton osalta, syytteen nostamista varten ja näytön 

varmistamiseksi.  

 Tutkimuksissaan tulipalosta Pirkanmaan poliisilaitos tuli siihen tulokseen, että palo oli 

syttynyt salamasta ja siltä osilta tutkimus oli lopetettu. Palopaikalta löydetyn miehen ruumiin 

kuolinsyyksi todettiin sydänkohtaus. 

 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi pariskunnan koruryöstöstä molemmat 

kolmenkymmenen päivän sakkoon a`10 € päivä, yhteensä 300 €. Samalla heidän ryöstössä käyttämä 

trapetsiköysi tuomittiin menetetyksi valtiolle ja heidät määrättiin yhteisvastuullisesti korvaamaan 

aiheuttamansa vahingot kauppakeskuksen kiinteistön omistajalle.  

Syyttäjä samoin kuin puolustus eivät aikoneet valittaa tuomiosta, totesivat tuomion 

vastaavan yleistä käytäntöä Suomessa varkaustapauksissa.  

Kirjoittaja on Kuohijoen Sanomien anonyymi kesätoimittaja. 

--- 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

*Suuri pamaus 

Maanantaina 15.7.2019 klo 10.05 aikoihin kuultiin kylällä voimaksa pamaus, joka 

tärisytti maata ja rakennuksia. Sittemmin ilmeni, että kyseessä oli äänivallin 

murtuminen, jonka aiheutti ilmavoimien hävittäjäkone. Pamauksen jälkeen nähtiin 

koneen katoavan nopeasti näkyvistä, joten konetta ei voitu tunnistaa. Sittemmin on 

käynyt selville, että Hornet siinä kiirehti tehtävälle. 
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 Hämeen Sanomat 15.7.2019 
 

 
 

 

*Hyvin hoidettua orapihlaja-aitaa keskellä kylää. 

 

 
 

*Vuotuinen romuralli 9.7.2019. Mistä sitä aina vaan riittää? 
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*Joutsenet; Hannu ja Kerttu joella, mutta vain kaksi poikasta jäljellä 1.8.2019. 

 

 

 

Kulttuuria 

 
Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

 

Aiemman Hattulan Kesäteatteriin tehdyn matkan innoittamana ja Sinikan 

organisoimana teimme 20.7.2019 uuden teatterimatkan Sappeen Kesäteatteriin 

katsomaan  Olavi Virta- musikaalin esitystä. Nimekäs esiintyjäkunta ei tuottanut 

pettymystä. Karin 22 hengen bussi oli täyteen buukattu. Enemmänkin olisi ollut 

tulijoita. 

 

Saamme ihailla lavan täydeltä ammattitaitoa kun Olavi Virran roolissa 
mieleenpainuvia kappeleita tulkitsevat kaksi charmikasta näyttelijää, Jari 
Ahola nuorempana Olavina ja Jani Koskinenvanhempana. 
Naispäärooleissa hurmaavat Petra Ahola ja laulaja Mira Luoti. Upeiden 
tangojen pyörteisiin katsojat vie koreografi Jani Rasimus, tanssiparinaan 
2018 Tanssii Tähtien Kanssa-ohjelman voittajanakin tunnettu Katri Mäkinen. 
Muissa rooleissa mm. Leea Lepistö ja Mikko Huoviala. Nelihenkisen 
liveorkesterin kapellimestarina toimii Jukka Hänninen. 
 
 

 
 

Sappeen matkailukeskus. Loma-asuntoja, erilaisia virikkeitä ja tietysti teatteri. 

 



6 

 

 

 
 

Meitä katsomossa. Rivin päässä tuttu ja turvallinen Kari. 

 

 
 

Oli siellä muitakin, kuten vasemmalla istuva 50-vuotispäiväänsä viettävä herrasmies, 

joka oli saanut vieraakseen joukon Uunoja. Hauskaa sakkia. Vielä oli hetki aikaa 

esitykseen, mutta siitä ei tekijänoikeuksista johtuen saanut ottaa tallenteita. 
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Esityksen jälkeen menimme iltapalalle tuttuun paikkaan. Matkanjohtaja Sinikka 

kertoi illan ohjelmasta, sekä mahdollisista jatkokuljetuksista. 

 

 

 

 

 
 

Pena ja Ulla keittiössä. Pena teki keittiössä etukäteen tilattuja ihania annoksia, jotka 

Ulla tarjoili pöytiin. Me muut Olavi Virtaa muistelemassa ja ruokaa odottelemassa.  
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Maaretin ”matkakertomus” joka parhaiten kertoo matkan fiiliksen. 

 

 

 

Unikeonpäivää vietettiin 27.7.2019 kauniin ja aurinkoisen sään vallitessa.  

Se oli melkoisen iso loiskahdus, se kun Unikeko kellahti, kuin eno veneestä veneestä. 

Ja kukas sieltä paljastuikaan? –  Jouni Räisänen kesäasukkaan vuorolla.  

Tilaisuuden juontajana toimi entiseen tapaan Kuku, eli Markku Kulomaa. Musiikista 

vastasivat muusikot Riikka&Elina. Ainainen köydenveto kyläläisten ja 

kesäasukkaiden välillä ratkesi tällä kertaa kesäasukkaiden hyväksi. Niin taisi olla myös 

edellisenä kesänä. 

 

 

"On Kukkian kainalossa Kuohijoen kylä, jossa 

ihanilla ihmisillä on yhteishenki hyvä. 

Paljon on touhua siellä ja täällä, näin kaikki pysyvät 

hyvällä päällä. 

 Rohkeasti lähdetään myös maailmalle, niin kuin nyt 

tuonne Sappeelle. 

Sinikka on tehnyt työn niin hienon, kun on 

järkännyt  meille tän retken. Lausumme hänelle 

kiitoksen vienon, kun saimme nauttia ikimuistoisen 

hetken. Olavi Virta kun meitä viihdytti ja sydämet 

pakahduksiin kiihdytti. 

 Kariin me voimme taas luottaa, hän meille aina 

hyvän kyydin tuottaa. Kari on niin luotettava 

shafööri, samaa mieltä on koko kööri. 

 Matka taittuu ja maisemat vilisevät, kuohuvat pullot 

ne vienosti kilisevät. Mukana meillä on hyvä jengi, ja 

autossa kaikilla loistava svengi. Nauru se raikaa, on 

tunnelma katossa, ettei vaan olisi juomat jo hatussa. 

 Mahtava ilta jatkuu tästä, Camp Finlakessa nautitaan 

evästä. Herkut ne loihtii Pertti ja Ulla, kohta vatsat on 

pullollaan sulla ja mulla. 

 Vielä jalalla koreasti parketille, jos kulkumme johtaa 

vielä Aslakille. 

 Kiitollinen minulla on nyt olo, täynnä sydämessä 

jokainen kolo. Kun mukana saan olla tässä, 

porukassa niin mahtavassa. 

 Pidetään hauskaa koko ilta, kotiin meitä saattelee kai 

kuun silta." 
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                                       Unikeko 2019 ja soittajat Riikka & Elina                      

           

 

Köydenvetoa. 

 



10 

 

 

Lauantaina 3.8.2019 Kallenaukion parkkipaikka alkoi täyttyä aamusta pitäen. Ilmassa oli 

suuren kulttuurijuhlan tuntua; August Rock. Tapahtumaa vietettiin 20. kerran ja siihen 

myytiin 15 euron hintaisia lippuja 387 kpl, joka on hieman enemmän kuin edellisenä 

vuotena. Tapahtuman tuotto yli 5805 euroa menee kokonaisuudessaan TAYS:in lasten 

psykiatrian klinikalle, joka on jälleen hieno suoritus. Musiikki tekee hyvää. 

 

 
 

 

 
 
 

20. August Rock, joka oli myös Passionin 50-vuotis"taiteilija"juhla ja Distained-yhtyeen 20-

vuotisjuhla onnistui varsin oivallisesti. Tavoitteena ollut kokonaislahjoitussumman kasvattaminen 

yli 50.000 euron toteutui kun Raija Hiito osti lipun jolla summa nousi 50.002 euroon. Tilaisuuteen 
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myytiin yhteensä 387 lippua. Määrä oli August Rock-tapahtuman 4. suurin. Pääsylipputulot 

luovutetaan jälleen perinteisesti lyhentämättömänä TAYS lastenpsykiatrian klinikalle 

vastaanottajille sopivana ajankohtana, ns. "joululahjarahana". 

Kklubin yläkerrassa on vielä Venetsialaisten aikaan nähtävissä valokuvanäyttely Passion-yhtyeen 

50-vuotistaipaleelta. On siellä totta kai myös jokunen kuva Distained-yhtyeestäkin, mutta pääosin 

kuitenkin Passionin "historiaa", valitettavasti vain melko monta originaalikuvaa meni "vanhan 

treenikämpän" palossa.  

Lehmo.crew haluaa välittää kiitokset kaikille asiaan vaikuttaneille tahoille, niin lipun ostaneille 

asiakkaille kuin myös tilaisuuden toteuttaneille lukuisille talkoolaisille, esiintyjille, rakentajille, 

stagehandeille ynnä muille....  

Hyvää loppukesää kaikille, hyvä Kuohijoki!!  

Terveisin Artsi. 

 

--- 

Lukijan palsta 

 

Kesänovelli  

KARANNEEN JÄLJILTÄ.  

  

Torstaina kesäkuun 27 päivä poistui kotoaan tuntemattomasta syystä Gunvald 

Mäkinen. Tuntomerkit; Gunvald on 4 vuotias, muhkeakarvainen ja täysin valkoinen, 

lyhyentanakka, suuri ja vankka. Jalat ovat matalat ja paksut, tassut isot ja pyöreät. Pää 

on leveä ja pyöreä, nenä lyhyt ja leveä, otsa pyöreä, leuka vahva ja posket täyteläiset. 

Silmät ovat suuret ja pyöreät, ja väriltään sinivihreät, tilanteesta riippuen. Kasvojen 

yleisilme on avoin ja suloinen. Tässä vaiheessa tarkennetaan vielä tuntomerkkejä siltä 

osin, että Gunvald Mäkinen on siis kissa.   

  

 Gunvald kyllä tuntee nimensä ja ymmärtää puhetta. Hän on luonteeltaan 

ystävällinen, seurallinen ja sympaattinen, mutta ei juurikaan vastaa nimeltä 

huuteluihin, pitää yleensä päänsä, vastaa ja lähestyy kun sillä päällä on. 

Aristokraattisen luonteensa ja perimänsä mukaisesti tuskin antaa vieraan ihmisen 

lähestyä ja ottaa itseään kiinni. Asiasta jotain tietäviä tai Gunvaldin tavanneita 

pyydetään ottamaan yhteyttä puh. +358 408 228 192.    

 

Taustaa tapauksesta. Gunvald tuskin on tavanomainen kissan nimi joten se vaatii 

hieman selvennystä. Silloin kun Mäkisen nelihenkiseen perheeseen harkittiin 

lemmikin ottamista ja lopulta päädyttiin kissaan, oli myös päätettävä mikä tulee 

uuden perheen jäsenen nimeksi. Perheen vanhemmat olivat televisiossa pyörivän, 

Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön poliisiromanien pohjalta tehtyjen televisiosarjojen 

ihailijoita, ja eritoten rikospoliisi Gunvald Larsson oli heidän suosikkinsa, niin he 

päättivät antaa kissan nimeksi Gunvald. TV-sarjassa Gunvald Larsson ei aina 

toiminut poliisikäsikirjan mukaan, vaan pyrki hieman oikomaan asioissa, jotka 

vaativat ripeää ja tehokasta toimintaa. Hän yleensä päätti toimia oman mielensä 

ohjaamana, samoin kuin kissat eivät nekään tanssi ihmisten pillin mukaan vaan 

pitävät oman päänsä. No Mäkinen on taas tuiki tavallinen suomalainen nimi, mutta 
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silläkin on selityksensä, että nimeä käytetään Gunvaldin yhteydessä. Asia on niin, että 

kissat yleensä ja Gunvald eritoten, ovat sisäsiistejä ja omasta puhtaudestaan 

huolehtivia. Gunvald joka kuunteli mielellään radiota, kun se kerran jatkuvasti 

Mäkisillä oli auki, oli kuullut jossain runo-ohjelmassa runon kissasta joka hiek 

kalaatikolla käyttäytyi erityisen siisti. Siitä lähtien Gunvald oli ollut tarkka 

hiekkalaatikon siisteydestä. Runo oli Lauri Viidan runo;   

  

MORAALI ”Siisti täytyy aina olla” sanoi kissa hietikolla – raapi päälle tarpeenteon  

pienen, sievän santakeon. Kyllä Gunvald paljon asioita seuranneen kissana ymmärsi 

runon moni merkityksellisen viestin lukijalle, mutta hänen kannaltaan, siisteys ennen 

kaikkea.   

Olipa käynyt pari kertaa niin, että rouva Mäkinen, kun se hänen hommakseen oli 

jäänyt, oli unohtanut puhdistaa Gunvaldin hiekkalaatikon jätöksistä. Näistä 

laiminlyönneistä suivaantuneena hän päätti antaa emännälle opetuksen. Eräänä iltana, 

illan jo hämärtyessä, Gunvald oli ikkunan kukkalaudalla kävellessään pudottanut 

tassullaan emännän tarkoin vaaliman kukan. Rahapuuksi emäntä sitä kutsui. Ei se 

muita kasveja kummallisempi makunsa puolesta ollut, oli Gunvald sitä joskus 

pureskellut. Aamulla emännän huomatessa kukkaruukun lattialla, hän oli torunut 

Gunvaldia ja kutsunut häntä teitittely muodossa, lempeästi tosin, ”Gunvald Mäkinen 

mitä te olette mennyt tekemää ”. Siitä lähtien kissaa oli sitten kutsuttu Gunvald 

Mäkiseksi aina kun hän oli tehnyt emännän mielestä jotain epäsovinnaista. No 

kyllähän Gunvald tarkkaavaisena ympäristön seuraajana oli laittanut merkille 

emännän sarkastiset huomautukset myös herra Mäkisestä, ”Jaaha Herra Mäkinenkin 

suvaitsee saapua kotia, mistäs sitä tähän aikaan tullaan”. Kyllä Gunvald tunsi herra 

Mäkistä kohtaan sielujen sympatiaa, Mäkisiä olivat tilanteen mukaan kumpikin.  

No niin Gunvald Mäkinen on siis poistunut kotoaan. Eheeii.., ei Gunvald Mäkisiltä 

mihinkään karannut ole, ei suinkaan. Kyllähän hänellä Mäkisillä hyvät oltavat oli, 

mitä nyt joskus pieniä puutteita, mutta kaikkea ei voi saada. Parin päivän reissu 

hänellä oli vain suunnitelmissa. Asiaa täytyy vähän taustoittaa.  

Hän oli rintamamiestalon ikkunalaudoilla istuessaan tottunut tarkkailemaan 

ulkomaailmaa Mäkisten talon ympärillä, yhdeltä suunnalta näki viereisessä talossa  

 

asuvan vanhemman puoleisen naisen, Virtasen mummon pihalle. Rouva Mäkisen oli 

tapana käydä mummon luona auttelemassa ja pitämässä hänelle seuraa ja kuulihan 

siellä seutukunnan asioita. Toisella puolella Mäkisiä asui eläkkeellä oleva vanhapoika 

ja kuten emäntä kuului sanovan, oli kiukkuinen kuin mikä, kissavihaaja. Oli asian 

kuullut Virtasen mummolta, tiesi, kun oli alueella kauemmin asunut. Tien toisella 

puolella asui perhe, jossa oli kolme lasta, vanhin kuului olleen jo rippikouluiässä ja 

saaneen uuden mopedin.  

Gunvald oli eteisen ikkunalaudalla istuessaan jo pitemmän aikaa seurannut Virtasen 

mummun kissaa, pitkäkarvainen norjalainen metsäkissa, tunnisti Gunvald ja mikä oli 

tärkeintä, tyttökissa. Hän näki, että kissa oli voimakasrakenteinen ja notkea. Vartalo 

oli pitkä ja jalat korkeat. Takajalat olivat korkeammat kuin etujalat. Pää oli kolmion 
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muotoinen, nenä pitkä, profiili suora ja leuka vahva. Silmät olivat suuret, avoimet ja 

hiukan vinot. Kissalla oli valpas ja hiukan “villi” katse. Viihtyi myös ulkona. Näki, 

että naapurin prinsessa oli rotunsa valio. Vaati lähempää tutustumista. Ensimmäinen 

syy laajentaa reviiriä.  

Toinen syy. Koska naapurin mummo oli, elämää jo enemmän nähneenä, paljon 

avarakatseisempi ”prinsessakissansa” suhteen kuin Gunvaldin emäntä, salli hän 

kissan olla myös ulkona. Ongelmaksi oli muotoutunut se, että naapurin mopopoika 

oli hätyytellyt hulvattomalla ja vastuuttomalla ajotyylillä Gunvaldin mielitiettyä 

enemmän kuin on siedettävissä. Gunvaldilla oli suunnitelma, vaati vain toteutuksen.  

 Kolmas syy. Jos mopopojan ajelu suututti Gunvaldin, oli eläkeläisvanhapojan käytös 

vielä törkeämpää. Ei Gunvald sitä kiellä, etteikö naapurin ”prinsessakissan” 

muutamia kertoja tehty tarpeiden teko hyvin hoidetun puutarhan mansikkapenkkiin, 

olisi suututtanut kissavihaajaa. Kerran Ukko oli hätyytellyt pitkällä varrellisella 

rappuharjalla Gunvaldin silmäterää. Kissa oli hädissään joutunut juoksemaan vielä 

vaarallisen tien kautta omalle pihalleen sen kuin rotukissan jaloistaan oli päässyt ja 

vielä piiloutumaan orapihlaja aidan alle, ukon tupatessa huitomaan harjallaan 

mummon pihalle. Rajansa kaikella, jotain on tehtävä.   

 Suunnitelmat siis Gunvaldilla on, nyt pitää päästä vain ulos. Kellari on jo tutkittu, 

sieltä ei ulos pääsisi. Rintamamiestalon tuuletusikkunat oli isäntä Mäkinen varustanut 

hyttysverkoilla, verkot estivät hyttysiä ja muita ötököitä pääsemästä sisään, mutta 

samalla esti Gunvaldia pääsemästä ulos. Miinuspisteet siitä isännälle. Kyllä kissa 

osasi väliovet avata, hyppäsi vain ovenkahvaan ja painoi kahvaa vartalollaan alas ja 

hupsis, ovi aukesi. Tämän oli oppinut, kun oli seurannut, miten talon väki oli oven 

kanssa toiminut. Ulko-ovi on sitten ainoa poistumisreitti, nyt vain tarkkaavaisuutta 

kehiin, kyllä se joltain joskus sen verran raolleen jää, että kissavainulla siitä pujahtaa. 

Niin se päivä tuli, kun lapset menivät ulos leikkeihinsä, Gunvald pujahti heti perässä, 

kun oli mahdollisuutta pitkään kytännyt.  

 Nyt suoraan Virtasen mummun pihalle, tässä kohtaa Gunvald tunsi pientä 

epävarmuutta ja jännitystä. Asia oli niin, että Mäkisen emäntä oli isännälle puhunut, 

että mummun kissa oli ollut pari päivää kadoksissa. Eikä Gunvald myöskään ole 

havainnut ”mielitiettyään” pihalla. Selvitettävä asia kuitenkin on. Naapurin mummun  

 

kissan ruoka astioita oli näköjään sijoitettu rappusille ja syömätöntä ruokaa täynnä, 

mummu odotti uskollisesti kissaansa. Johtopäätös, kissa ei ole käynyt kotona, missä 

hän on? Hyvä kysymys. Karkaamiseen ”prinsessakissalla” ei kuitenkaan ole mitään 

syytä, sen verran hyvät olot mummun hoivissa on. Sen päivän ja yön Gunvald valvoi 

ja seurasi Virtasen pihapiiriä ja ruoka astiaa, kissaa ei vaan näkynyt. Suru valtasi 

Gunvaldin mielen.  

Oli siirryttävä seuraavaan vaiheeseen, mopo pojalle oli annettava vähän opetusta. 

Tien ylitys vastapäisen naapurin pihalle onnistui aamun hämärissä. Pojan mopo oli 

parkkeerattu seinän vierustalle ja Gunvald oli suunnitellut, että hän kusasee mopon 

satulalle oikein kunnon hajut. Kieltämättä poika hoiti ajokkiaan huolellisesti, mutta 
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sääli ei tunne sairautta, niin kuin kissa maailmassa sanotaan. No niin, se homma oli 

hoidettu, toivottavasti poika osaa ottaa opikseen.  

Seuraavat tapahtumat ovat osoitus Gunvaldin älyllisestä lahjakuudesta ja 

strategiakyvystä. Lyhyesti kerrottuna kaikki tapahtui seuraavasti.  

Päivän makoiltuaan marjapuskan alla ja keräiltyään voimia alkuillan toimintaa 

varten, hän lähti liikkeelle. Juoksi nopeasti ukon rappusille, kaatoi pitkävartisen 

rappuharjan pitkää pituuttaan rapputasanteelle ja juoksi sen jälkeen ukon puutarhan 

mansikkapenkkiin ja teki isommat tarpeensa multavan penkin multiin. Ukko oli 

kuullut harjan kaatumisesta aiheutuneen kolahduksen ja meni katsomaan keittiön 

ikkunasta kolahduksen syytä. Naapurin kissa istui ja paskoi hänen hyvin hoidetulle 

mansikkamaalleen, nyt tuli ukolla mitta täysi. Iänikuiset jäykät kumiterä saappaat 

jalkaan ja ulos. Nyt saisi katti ”kyytiä”. Tässä vaiheessa Gunvaldille tuli kiire, 

moraalikäsityksistä viis, jätös jäi peittelemättä. Hän oli päättänyt, että tarkoitus 

pyhittää keinot, kyllä Gunvald oli Machiavellinsä radiosta kuunnellut. Ja niin siinä 

kävi kuin oli suunniteltu, ukko kiukuspäissään juoksi Gunvaldin kaatamaan 

harjanvarteen, kaatui rappusille, mursi nilkkansa ja sai ruhjeita ranteeseensa.   

Nolona ukko konttaili sisälle ja tilasi ambulanssin. Siinä vaiheessa, kun auto oli 

tienvarressa, havahduttiin myös Mäkisillä. Mikäs hätä naapurilla nyt on? Koko perhe 

juoksi ulos katsomaan kun ukkoa nostettiin ambulanssiin. Sen verran herra Mäkinen 

kerkesi kysymään, että mitä oli tapahtunut. Ei ukko mitään puhunut, mulkoili 

ympärilleen ja jurotti omaa jurotustaan.  

Ulko-ovi, se oli suunnitelman viimeinen tärkeä osio. Nimittäin se jäi Mäkisiltä auki, 

niin kuin oli mietitty. Siitä sanakarimme pujahti, kenenkään mitään huomaamatta 

sisälle, käveli suoraan ruokakupille, tyhjä. Ei näköjään Gunvaldia ollut odoteltu enää 

takaisin, toisin kuin Virtasen mummu jolla oli kupit täynnä ruokaa jo rappusilla. 

Asialle on siis jatkossa tehtävä jotain, mutta sen odottakoon vuoroaan. Gunvald meni 

nälkäisenä sohvan nurkkaan makoilemaan ja odottamaan Mäkisten sisälle tuloa. 

Aikanaan perhe tuli sisälle, rouva Mäkinen purjehti ensimmäisenä ja huomasi kissan. 

Ja mihinkäs Mäkisen rouva karvoistaan olisi päässyt, huuti heti 

ensimmäiseksi, ”Gunvald, no missäs se Gunvald Mäkinen on pari vuorokautta 

ollut?”. Mitenpä hän siihen olisi muuten reagoinut kuin laittamalla vihertävät  

 

silmänsä viattomimmilleen ja naukaisemalla, että ”Kiva taas nähdä, on muuten 

nälkä”. Loppuilta olikin sitten yhtä paijaamista ja hellyttelyä. Kelpasi Gunvaldin taas 

elellä. Niin Gunvald jatkoi istumistaan ikkunalaudalla ja seurasi ulkomaailman 

tapahtumia. Enää ei näkynyt Virtasen mummun kaunotarta. Mihin lie hävinnyt, 

lohdutuksena oli, että hän oli saanut muutamien kuukausien aikana seurata kaukaa 

ihailunsa kohdetta. Mopopoika jynssäili moponsa satulaa uskollisesti ja 

haisteli välillä, olisiko haju jo poissa. Eräänä iltana Mäkisten iltapalan aikaan, 

Gunvald istui taas ikkunalaudalla ja havaitsi naapurin ukon klenkkaavan 

puutarhassaan kyynärsauvojensa kanssa, jalka kipsissä ja mulkoilevan Mäkisten 

ikkunalla istuvaa kissaa. Gunvald päästeli suustaan narskuvaa, naukuamista ja 
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vikisemistä muistuttavaa ääntä. Se oli kissan pirulista ja paskasta naurua, siitäs sait, 

senkin kissavihaaja.  

J.K. Lopuksi pahoittelemme hätäistä ilmoitustamme Gunvaldin katoamisesta, hän on 

nyt kotona turvallisesti, hyvävoimaisena ja terveenä, mitä nyt ruokakupilla käyttäytyy 

kummallisesti, jotain temppuja se valmistelee. Samalla kiitämme kiinnostuksestanne 

lemmikkimme takaisin saamiseksi. Mäkiset.   

Myötävaikutti Heikki Wallin  
 

--- 

Kalastuksesta 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

Tavallisesti luotettavista kalamieslähteistä on kerrottu, että kalasaaliit ovat kesäkuun jälkeen 

olleet heikot, niin Kukkiassa kuin Kuohijärvessäkin. Kauhajärvestä on kuitenkin saatu 

kohtuudella siikaa. Myös alkukauden rapusaaliiden kerrotaan olleen heikkoja.  

Kysyimme 4.8.2019 osakaskunnan puheenjohtaja Seppo Pakaraiselta, mistä johtunee heikot 

saaliit: Tähän mennessä näyttää siltä, että alkukauden lämpimien vesin johdosta ravut ovat 

nyt kuorenvaihdossa. Kalapuolella taas kovat tuulet ovat ensinnäkin vaikeuttaneet kalastusta 

ja voi niillä ja lämpötilojen suurella vaihtelulla olla vaikutusta kalojen liikkumiseen.  

--- 

Tietosuojalauseke       

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin tällöin 

sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä soveltuvan 

lainsäädännön mukaisesti. 

Tilaajatiedot 

Tilaajatiedostoon tallennetaan tilaajan tahdon mukaisesti tilaajan nimi ja sähköpostiosoite 

sekä mahdolliset muut tilaajan antamat tiedot kuten puhelinnumero tms. Tietoja ei luovuteta 

muihin tarkoituksiin. 

Tilaajatiedot ja niiden käyttö 

Tiedot kerätään ainoastaan siihen tarkoitukseen, että Kuohijoen Sanomat voidaan lähettää 

tilaajilleen. Tilaus katsotaan suostumukseksi rekisteriin. Tilaajan tiedot poistetaan pysyvästi, 

kun tilaaja on ilmoittanut lopettavansa tilauksen. Lehden lakatessa tilaajatiedosto tuhotaan 

pysyvästi. 

 

Rekisterinpitäjä: 

Raimo Maurola, Minttutie 28 D 27 

01300 Vantaa, puh. 0408228192 raimo.maurola@elisanet.fi 


