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PÄÄKIRJOITUS 

 

Aika rientää 

Kuluvan vuoden viimeiset kesän rippeet saatiin nauttia syyskuun toisella puolikkaalla – sen 

jälkeen kesä oli mennyttä. Kylätoimikunnan järjestämät kesäkauden päättäjäiset pidettiin 

syyskuun 19 päivänä. Siellä sanottiin monet haikeat jäähyväiset, kesälle ja ystäville. Tuohon 

mennessä moni mökkiläinen oli jo kääntänyt veneensä ja laittanut mökkinsä niin sanotusti 

talviteloille. Tosin kalamiehet pitävät veneensä lähtökunnossa aina muikun kudulle asti. 

Kalastus oli kevään jälkeen kuumissa ja tuulisissa keleissä kovin haasteellista – ja Ahdin 

anti niin nuukan puoleista. Puolukkaa ja herukkaa sen sijaan saatiin kohtalaisesti, mutta 

omenia niin runsaasti, että niitä riitti niillekin, joilla ei ole omenapuita. Kiitollisina ne 

vastaanotettiin. Kesällä korona rajoitti kylätapahtumia ja ihmisten yhdessä oloa aina 

syyskuun saakka, jolloin koronarajoitteet pääosin purettiin. Paluu vanhaan normaaliin alkoi 

lokakuun alusta. Korona rajoitti paljolti ihmisten liikkumista ja tapaamisia, mutta se ei 

kuitenkaan poistanut ihmisen ikävää toisen luo.  

 

Enpä muista pitkän elämän aikana nähneeni kylällä yhtään kesää, joka olisi ollut yhtä 

hiljainen kuin nyt mennyt. Korona ja kuuma kesä oli monille vanhuksille totinen paikka. He 

joutuivat kuumuuden johdosta pysyttelemään paljolti sisätiloissa. Siinä kävi monelle aika 

pitkäksi, vaikka näin jälkeen päin ajatellen kesä meni taas liian nopeasti. Nyt näyttää siltä, 

että kylä on selvinnyt ilman yhtään koronatartuntaa. Hyvä niin. Mutta mitäpä tuota koronaa 

liikaa muistelemaan – siihen menehtyneitä kuitenkin muistaen. Eipä aikaakaan, kun taas on 

kevät, ja sitten kuu kiurusta kesään – toivottavasti ilman koronaa. 

 

Varma syksyn merkki on, kun viimeistään muikun kudun jälkeen osa mökkiläisistä  lähtee 

etelän lämpöön – pian lähtee toimituskin. Lehden teko jatkuu siellä, mutta paljolti ollaan 

avustajien ja agenttien varassa.  Siispä toimitus odottaa jutun aiheita: WhatApss ja 

sähköpostiviesteinä. Yhteystiedot löytyvät lehden etusivulta.  

 

Niin se aika rientää, eikä koskaan palaa: irreparâbile tempus. -Vergilius 
 
Syysterveisin 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   GSM 

0408228192. Yhdestoista vuosikerta n:o 11/ 11.10.2021 
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Kulttuuria 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 
Virvoitusjuomatehdas Suksiassa 
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Tässä on juomatehtaan kone, painekattila, hiilihappopulloja, ym. tarvikkeita, Heikki Suksian 

luvalla 

 

Raimo Suksia kertoi, että näillä laitteilla isänsä Toivo Suksia teki limonadia ennen sotia. 

Hän myi sitä ihmisille ja kauppoihin. Kuten tuosta luvasta ilmenee, Toivo Suksia saa käyttää 

valmistuksessa alkoholipitoista esanssia! Luvasta ei kuitenkaan ilmene sitä, kuinka paljon 

valmiste saa sitä sisältää. Ei Raimokaan muistanut sitä, miten esanssi maistui tuotteessa. 

Tuskin kovinkaan paljoa, sillä tuolloin elettiin vielä raittiusaatteen vaikutuksen alaisia 

vuosia. Sitä paitsi lähialueen nuoriso oli ilmeisen edistyksellistä, mitä osoittaa aikaisemmin 

tässä lehdessä julkaistut kirjoitukset; Valon Tuike- lehdessä.  

 

Todennäköisesti Suksian tehdas oli näillä seuduin ainoa laatuaan, joten Toivo sai nauttia 

monopolin tuomista eduista. Luvasta ilmene, että lupa on voimassa toistaiseksi. 

Raimo sanoikin, että hän voisi sen mukaan jatkaa tehtaan toimintaa. Miksei, kun tilat ja 

koneet ovat valmiina. Se olisikin tervetullut lisää kylän vähäiseen teolliseen toimintaan, ja 

saattaisi tehtaan tuotteilla olla hyväkin menekki – jos tuotteisiin ripautettaisiin vähän 

runsaammin sitä esanssia! Se olisi varsinainen kulttuuriteko! 

 

 

                                 Made in Suksia 
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Kulttuuriköyhä kesäkausi päättyi syyskuun 18 päivänä kylätoimikunnan järjestämään 

tapahtumaan Kustaan saunalla. Kylätoimikunta tarjosi makkarat, mutta muutoin toimittiin 

nyyttäriperiaatteella. Oli hirvipullaa, leivonnaisia ja erilaisia juomia. Makkaranpaistajana 

toimi perinteisesti Pekka Kolehmainen. 

• Pälkäne Etusivu Kulttuuri ja vapaa-aika Vapaa-ajanasukkaat 

Vapaa-ajanasukkaat 
Pälkäneen kuntaa voi hyvällä syyllä kutsua mökkikunnaksi, sillä kunnassa on noin 4200 

vapaa-ajanasuntoa. Vapaa-ajanasukkailla on suuri merkitys niin kunnalle kuin kylille, ja 

monissa kylissä pystytään ylläpitämään parempaa palvelutarjontaa vapaa-ajanasukkaiden 

ansiosta. 

Pälkäneen kunnassa toimii vapaa-ajanasukastoimikunta, jonka kautta myös kesäasukkaat 

pääsevät osallistumaan kunnan kehittämiseen. Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja 

vapaa-ajanasukkaiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä tarjota vapaa-

ajanasukkaille mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. 

Vapaa-ajanasukastoimikunnassa vapaa-ajanasukkaita edustavat Hannu Harjula, Sari 

Helminen, Sinikka Hovi, Harri Joki, Martti Kataja ja Paavo Virkkunen. Kunnan edustajina 

toimikunnassa ovat Mirva Kittilä, Pertti Salminen, Outi Viitanen ja kunnanjohtaja. 

 

https://www.palkane.fi/etusivu
https://www.palkane.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/vapaa-ajanasukkaat
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Loppukesän tunnelmia, antimia ja luontokuvia 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

                 
 

Kettu pihapiirissä ja uusi pesäpönttö lähimetsässä. Kuvat: Risto Keino 

 

Kesän satoa 

 

     
 

 

Eräänä päivänä toimittajan mökin verannalle ilmestyi herkkusieniä. Sienestäjätkin 

tunnistettiin myöhemmin. Kiitos. Harju antoi edellisvuodesta poiketen puolukkaa oikein 

mukavasti. Sitä paitsi niitä oli mukava kerätä, kun harjussa ei ollut lainkaan hirvikärpäsiä. 
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Karpaloista 

 

 Kuva: Juha Sormunen 9.10.2021 

 

Puolukat (Vaccinium) on kanervakasveihin (Ericaceae) kuuluva kasvisuku, joka 
käsittää sekä varsinaiset puolukat että mustikat, karpalot ja juolukat. Karpalot 
erotetaan toisinaan omaksi suvukseen Oxycoccus[1]. 

Sukuun kuuluu monivuotisia varpuja, jotka kasvavat toisinaan 
maanmyötäisesti. Lehtiasento on kierteinen, ja lehdet ovat usein 
talvivihreitä. Kukat ovat kaksineuvoisia ja nuokkuvia. Kukkien verhiö on pieni ja 
liuskainen. Teriö on yhdislehtinen, neli- tai viisilukuinen. Marja on sininen tai 
punainen, joskus harvoin valkoinen. Kaikki viihtyvät vähäkalkkisilla mailla.[1] Wikipedia 

 

Tänä syksynä, edellisestäsyksystä poiketen, Isosuo hehkuu punaisena karpaloista.  

Se on varsinainen terveystuote ja nyt poimittavissa kunnes lumi peittää ne. Vanha kansa on 

aina tiennyt, että niillä on parantava vaikutus miesten kaikenlaisiin vaivoihin. Se on myös 

mitä parhain C-vitamiinin lähde.  

Suomessa kasvaa kaksi karpalolajia, isokarpalo ja pikkukarpalo, joista viimeksi mainittua 

tavataan lähinnä Pohjois-Suomessa. 

 

Karpaloiden poiminta vaatii poimijalta enemmän kuntoa ja viitseliäisyyttä, kuin 

esimerkiksi puolukan ja mustikan poimijalta. Usein kylmä sää, vetinen suo ja usein pieni 

pakkanen karsii poimijoita. Koska se kasvaa lyhyessä varressa, se on poimittava marja 

kerrallaan. Monille vanhukselle paljain käsin kerääminen on lähes mahdotonta, kun sormet 

tuppaavat kylmässä kohmettua niin ettei marja pysy enää kädessä. Poimuri auttaa siihen, 

vaikka se kerää samalla myös runsaasti sammalta ja roskaa. 

 

Silti se on keräämisen arvoinen tuote ja sopii erinomaisesti liharuokien kera, mutta myös 

moniin muihin ruokiin ja jatkeeksi erinäisiin juomiin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kanervakasvit
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolukka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karpalo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Juolukka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolukat#cite_note-VF-1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Varpu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehtiasento
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lehti_(kasvitiede)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kukka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Verhi%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teri%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdislehtinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolukat#cite_note-VF-1
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Kuukauden kevennys 

 

 
 

Naapurikylän; Porraskosken suuri poika Aki Riihilahti ja Katri, pääsivät jatkoon, ja vielä   

seuraavana sunnuntaina. 

Kuvakaapaus TV 3. ohjelmasta: Tanssi tähtien kanssa 3.10.2021.  

 

Tähän Aili Vuosisen runoon on hyvä päättää tämä kulttuuriköyhä kesä.  

 

Syksyn tullen 

 

Kun tästä kesä, syksyksi muuttuu  

niin huomaat taas,  

- mitä kaikkea puuttuu? 

 

Valo, lämpö ja kaikki se kirkkaus 

se kukkien tuoksu ja kauneus. 

Siitä nauttiin ehditkö ensinkään, 

syystuulet vie kaiken jo mennessään. 

 

Jos vietit sä päivän kesäisen 

ihan luonnosta nauttien, kuunnellen 

olet onnellinen, kun muistat sen 

kesän lämpö täyttää sun sydämen. 

 

Näin päivä kerrallaan eletään, 

sillä emmehän pysty enempään.  

Ja kesän muistoa kelaten –  

ole kiitollinen, - olet onnellinen. 

  
Aili Vuorinen: Elämäni kynän jäljet 2011. Leo Vuorisen luvalla 
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ILMOITUKSIA JA TIEDOTTEITA 

Yhteisöt, kunnalliset ja yksityiset 

 

Tässä lyhyesti kuulumisia Veparin vuosikokouksesta, joka pidettiin Veparin talolla ke 

6.10.2021. 

- Kokoukseen osallistui 14 kyläläistä ja kesäasukasta. 

- Kokouksessa vahvistettiin 2020-vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus 

tilivelvollisille. 

- Pitkäaikainen kyläyhdistyksen hallituksen jäsen ja entinen puh.johtaja Reijo Anttonen oli 

ilmoittanut, että ikänsä takia hän ei enää ole käytettävissä Veparin hallitusta valittaessa.  

- Hallitukseen valittiin muutoin sama miehitys kuin aiemmin: puh.johtajaksi Jouko 

Saarikko, varapuh.johtajaksi Kaija-Leena Lindstedt, jäseniksi Mika Tervaniemi, Paula 

Suksia ja Tero Jokinen, sekä Anttosen tilalle uutena jäsenenä Arto Virtanen. Varajäseninä 

jatkavat Ulla Kuusniemi ja Jarmo Ali-Kippari.  

- Sihteeri/rahastonhoitajana toimii Jaana Jokinen, ja "tapahtumatuottajana" Sinikka Peura. 

- Varsinaisina toiminnantarkastajina jatkavat Ossi Ali-Kippari ja Keijo Laine, varalla jatkaa 

Antti Autere. 

- Kylän kesäkauden toiminta toteutui hieman normaalia suppeampana koronarajoitusten 

takia. Loppuvuonna toimintaa on vielä vuorossa pikkujoulujen merkeissä. Pikkujoulut ja 

joulutori on tarkoitus pitää Veparilla la 4.12.2021. 

- Kokouksen muissa asioissa tiedotettiin Veparin ja Antti Autereen välille solmitusta 

palotallin vuokrasopimuksesta, kuultiin Kaija-Leenan kertomana Yhteinen Pälkäne -

hankkeen kuulumisia, päätettiin korjauttaa vikaantunut ruohonleikkuri, ideoitiin alustavasti 

mahdollista tulevaa Pomoottorin toiminta-apurahojen hakua, kuultiin markkinointitiimin 

kuulumisia sekä Kuohijoki-kylätuotteiden myynnin tilannetta.  

Parituntinen kokous sujui leppoisissa ja asiallisissa merkeissä, ja oli mukava havaita, että 

myös syksyisenä arki-iltana saatiin kokoukseen koolle mukava määrä osallistujia, 

terkuin Jaana  

Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           


