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Juhannuskokko 26.6.2021 Posen satamassa
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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. Yhdestoista vuosikerta n:o 8/
2.7.2021

PÄÄKIRJOITUS
Kesäkuun sääolosuhteet vaihtelivat laidasta laitaan, kylmään, tuuliseen ja jopa tuskallisen
helteiseen auringon paisteeseen. Yleisesti ottaen maalla nautittiin lämmöstä ja osittain
vapautuneista koronamääräyksistä, mutta järvellä oli todella vähän liikkujia. Kalamiehet
ainakin jäivät rannalle, ja syykin on selvä: helteisellä säällä kala ei liiku, eikä se käy
pyydyksiin. Pirkanmaa oli sentään vailla metsäpalovaroitusta, joten perinteinen
juhannuskokko voitiin polttaa Posen satamassa. Siitä on jäljempänä runsas kuvasato.
Kesäkuun lähestyessä loppuaan koronarajoituksia alettiin purkaa entisestään. Kylällä on
onnistunut selviytymään ilman yhtäkään koronatartuntaa. Mitään onnettomuuksiakaan ei ole
toimituksen tietoon tullut. Suuri ansio siitä lankeaa kyläläisille ja kesäasukkaille, sekä heidän
vierailleen. Niinpä lähiaikoina on odotettavissa helpotusta hali pulaan ja toivottavasti myös
kansallinen syntyvyyden laskeva käyrä saadaan samalla käännettyä nousuun.

Hyvää kesää lukijoille toivottaa
Päätoimittaja Arnold Kirveskoski
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Keskikesän juhlaa
Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
Kesäasukkaat ja kyläläiset kokoontuvat juhannuksen viettoon, jonka kohokohtana oli tietysti
kokon polttaminen. Lasten johdosta kokko sytytettiin jo klo 18.00, ja se paloikin nopeasti
maan tasalle. Viime vuodelta jo tutuksi tullut Tero Välimäki soitti kitaraa ja lauloi kaikille
tuttuja sävelmiä. Lasten mentyä nukkumaan, juhlat jatkuivat…

Innokkaita vapaapalokuntalaisia valmistautumassa sytytykseen. Aleksi 8 v. sai sytyttää kokon.

Sataman ranta täyttyi juhlijoiden veneistä.
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Juhlaväkeä seuraamassa kokon sytyttämistä.

Uudet mökkiläiset: Ulla ja Ari Markkanen: Posentie 5.

Paulus Arajärvi ja Esko Arponen kesää viettämässä!!!

Tero Välimäki ja kitara.
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Posentien tiehoitokunnan kokous 27.6.2021

Kuvassa tieosakkaat vasemmalta: Voitto Vasara, Aapo Kervinen, Heikki Wallin ja Titvi Räisänen valtakirjalla.
Kuvasta puuttuu Raimo Maurola.

Hullukaali

Kylällä on tavattu kuvan osoittama hullukaali. Kiinteistön
omistaja kertoi, että samalla paikalla se on tavattu viimeksi
1950-luvun alussa. Paikalla oli viime vuonna kaivettu
kaapeliojaa, minkä johdosta se on saattanut nousta.
VILLE PISTO
3.8.2015•Päivitetty 3.8.2015 12:37 YLE.FI
Erityisesti historiallisilla asutusalueilla itävä hullukaali on harvinaisuus Suomessa.
Hullukaalin (_Hyoscyamus niger _) siemenet saattavat säilyä maan povessa satoja tai
jopa tuhat vuotta.
Hullukaali saattaa olla myrkyllinen pieninäkin annoksina sen
sisältämistä tropaanialkaloideista johtuen. Useimmiten se aiheuttaa
käyttäjälleen hallusinaatioita, pupillien laajentumista, levottomuutta ja ihon punoittamista.
Harvinaisempia käytöstä aiheutuneita oireita ovat ainakin takykardia, kouristukset,
oksentelu, verenpaineen kohoaminen, hyperpyreksia ja ataksia.lähde?
Pieninä annoksina sitä on käytetty muun muassa hammassärkyyn, mutta suurina
hengenvaarallinen. Annostus on täysin sattumanvaraista ilman laboratorio-olosuhteita,
sillä myrkkyjen pitoisuudet vaihtelevat eri kasvien välillä. Kasvin kaikki osat ovat
myrkyllisiä, mutta erityisen myrkyllisiä ovat siemenet.[4]

Wikipedia
Kuva: 17.6.2021

Toimitus noudattaa kiinteistön omistajan toivetta siitä, että kasvin sijaintipaikkaa ei
paljasteta, sen harvinaisuuden ja myrkyllisyyden johdosta, jotta se ei joutuisi väärinkäyttäjien
kohteeksi. Väärin käytettynä tällä saa pöntön sekaisin. Enpä kehota ketään kokeilemaan, sillä
kokeilu saattaa muuttua hengenasiaksi. Nykyisin on saatavilla oikeita lääkkeitä lähes
kaikkiin vaivoihin, joten on aivan turha lähteä etsimään tätä kasvia.
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Kaksi kuvaa Kukkialta

Kuvat ovat postikorttikuvia, joita myytiin Luopioisissa ennen sotia. Niinpä monet rintamalle
lähteneet miehet ottivat niitä mukaansa, ja lähettivät niitä kenttäpostissa läheisilleen. Niin
teki myös Toivo Suksia, joka lähetti nämä kortit pojalleen Raimo Suksialle, kuten kortin
kääntöpuolelta ilmenee.
Kuka tunnistaa kuvien ottamispaikat?

7

Toivo Suksian kohtaloksi koitui 23.7.1941 kaatua jatkosodan alkuvaiheessa.

Kalastuksesta
Kalatoimittaja E. Kiviriippa
Kalastuksen historiaa
Kalastusta lienee harjoitettu Suomessa siitä lähtien kun täällä on asuttu, eli lähes 10000
vuoden ajan. Se on siis ollut kautta aikain suomalaisten elämäntapa ja lihan ohella tärkeä osa
vanhaa ruokakulttuuria.
Suomi on tuhansien järvien maa. Ne syntyivät jääkauden alkaessa, kun kilometrien paksuiset
jäämassat alkoivat sulaa, ja sulamisvedet täyttivät jäämassojen aiheuttamat isot ja pienet
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painanteet maanpinnalla. Luultavasti mereltä siirtyi kaloja jokia myöten näin syntyneisiin
järviin. Siirtymää on sittemmin tapahtunut myös ihmisten toimesta.
Varaisimmista kalastustavoista tunnetaan muun muassa luinen ongenkoukku, eläinten
suolista tehty onki, pajun oksista tehty merta ja katiska. Kovat ajat koittivat tänne saapuneille
ihmisille, mutta etelämmästä saapuneilla ihmisillä olivat käden taidot jo kehittyneet melko
pitkälle. Uudet kala- ja riistamaat antoivat tulijoille toimeentulon. Jäänteitä kivikautisista
asuinpaikoista löytyy myös Kukkian ja Kuohijärven rannoilta.
Wikipedia
Antrean verkko on Karjalankannakselta, Antrean Korpilahden kylästä, vuonna 1913
löytynyt kalaverkko ajalta noin 8540 eaa. Se on yksi maailman vanhimmista
kalaverkoista.[1] Juha Ylimaunun väitöskirjan mukaan verkko olisi kalaverkon sijaan
hyljeverkko. [1] Verkko ei ole enää esillä Suomen kansallismuseossa, vaan on siirretty
varastoon.
Antrean verkko on osa Antrean löydöksi kutsuttua löytöä. Sen teki syksyllä 1913
maanviljelijä Antti Virolainen eli "Ämm-Mati Antti" kotitilansa Ämmä-Mattilan suoniityllä
syventäessään viemäriojaa, jolloin hänen lapioonsa osui joukko kivi- ja luuesineitä.
Seuraavana kesänä Theodor HYPERLINK
"https://fi.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwindt" HYPERLINK
"https://fi.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwindt" HYPERLINK
"https://fi.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwindt"Schwindt kävi paikalla ja totesi
löytöpaikan tarkemman tutkimuksen arvoiseksi. Sakari Pälsi toteutti paikalla
kaivauksen heinäkuun lopulla vuonna 1914. Kaivauksessa paikalta löytyi 18 verkon
kohoa, 31 painokiveä ja hiukan itse verkkoa. Löydettyihin esineisiin kuului lisäksi kivi-,
luu- ja sarviesineitä, tuohta ja mahdollisesti tulen teossa käytettyjä käävän paloja
eli taulaa. Kaivauksen perusteella tavarat olivat joutuneet paikalle samalla kertaa
yhdessä kasassa. Tavarat olivat kadotessaan ilmeisesti uponneet noin 10 metrin
syvyyteen Ancylusjärven pohjasaveen. Verkko on upotessaan ollut
mahdollisesti puikkariin koottuna.[1]

Sakari Pälsin kuva Antrean löydön kaivauksista vuonna 1914. Edessä verkonkohot,
keskellä verkonkivekset, takana luuesineiden löytökohta.[2]
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Itse verkko on kudottu harmaapajun niinestä. Verkon solmimistapana on käytetty
ns. ryssänsolmua, jota on käytetty vielä paljon myöhemminkin itäsuomalaisella
alueella ja Virossa. Verkon silmäkoko on ollut noin 6 cm, mikä on sopinut
esimerkiksi lahnan ja lohen pyyntiin. Männynkaarnakohojen pituus oli noin 30 cm ja
paksuus noin 1 cm. Nyrkinkokoiset verkon painokivet eli kivekset oli kiinnitetty verkon
paulaan kapeilla tuohinauhoilla. Kohojen ja kivesten lukumäärän perusteella verkon
pituudeksi on arvioitu 27–30 metriä ja korkeudeksi 50–70 cm. Märkänä se on painanut
kolmisenkymmentä kiloa, josta kivesten paino on ollut noin puolet.[1]

Sittemmin aikojen saatossa pyyntimiehet kehittivät tärkeille saalislajeille monenlaisia
pyyntimuotoja ja pyyntivälineitä kuten: kalastukseen erilaisista vesistä, pyyntipaikoilta, eri
kalalajeille sekä eri sesonki- eli kutuaikoina sopivaksi. Monet niistä ovat edelleen käytössä,
kuten esim. kutuaikaiset kalastuspaikat.
Tänä päivänä kalastus on noussut, sekä kansallisesti että kansainvälisesti, suosituksi
urheilulajiksi, eteenkin heitto- ja vetouistelun osalta. Vanhaa kalamiestä ihmetyttää lajissa se,
kun saatu kala päästetään punnituksen jälkeen takaisin! Mahtaako se olla kalalastusta?

Lukijan palsta
Kulttuuritoimittaja

Rafael Martikainen

Vähän nihkeän laisesti olemme saaneet lukijan postia, vaikka kylällä on pitkät kulttuuriperinteet esim.
Valon-Tuike, joista olemme julkaisseet osia monessa alkuvuoden numeroissa. Tässä kuitenkin pari viimeksi
tullutta.

Iltatunnelma Kipparinlahdelta

Kuva: Jouni Räisänen
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Poika ja poiju
kumpikin aalloilla keinu,
merelle kaipaavat,
kotiin enemmän.
Silti ikävä on kaukaista rantaa,
Vihdoin purjeet valkeat,
ja pojalla harmaat hiukset,
ne glamouria nyt miehelle antaa.
Meri kuohuu ja vene matkaa
kohti kaukaista rantaa,
ja mies eli elämäänsä.

Sylvi Jokiranta kirjoitti ja toivottaa samalla lukijoille lämmintä kesää…

Lintuasiaa
Lintutoimittaja Edvard Kuiri

Pauli Mustalahti lähetti oheisen kuvan ja kirjoitti:
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31.5. Lensi lintu mökin ikkunaan ja jäi paikalleen terassilla olevan laatikon päälle. Emme vaimoni kanssa
heti saaneet selville, että mikä lintu on kyseessä. Tuttu ornitologi antoi heti vastauksen nähtyään linnun
kuvan: "Käki naaras punaruskea muoto, melko harvinainen" N. tunnin kuluttua lintu jatkoi matkaansa.
Korjaus
Terveisin päätoimittaja
Nina Saarikko nimenä siivous talkoo

kuvassa väärin. Hän on Hannonen Nina

Talkoissa tehty.

Ryhmään kuuluivat Ipsa-Syrjänen, Nina Hannonen, ja Soili Saarinen. Toimitus pahoittelee virhettä.

Kylän yhteisöjen ilmoituksia
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Lainatut
Oheinen artikkeli Sähkö-Helenin asiakaslehdestä.
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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

