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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. kahdestoista vuosikerta 3.6.2022 n:o
5/2022. Aikaisempia numeroita voi lukea Google >Kuohijoen Sanomat –
Kuohijoki. Levikki: 196 tilaajaa.

PÄÄKIRJOITUS
Ihana Pälkäne suurtapahtuma 28.5.2022 keräsi suuren joukon ihmisiä, eikä turhan vuoksi, sillä
katsottavaa ja kuultavaa oli moneen makuun. Näytteille asettajia oli lähes jokaisesta kunnan kylästä ja
paljon muualtakin. Näyttelyn avauspuheenvuoron piti kunnanjohtaja Pauliina Pikka, joka puheessaan
mainitsi monien muiden ohella myös Kuohijoen.

Näyttelyn vaikuttavuus tulee ulottumaan Pälkäneelle ja laajalti sen
vaikutuspiiriin ja yli kuntarajojen. Oikeastaan on aika hämmästyttävää,
että paikalle oli saapunut niin paljon ihmisiä, huolimatta epävakaan
sään ja Suomelle tärkeän jääkiekon MM ottelupäivästä. Se kertoo
onnistuneesta markkinoinnista ja tietenkin yrittäjien, yhteisöjen ja
tapahtuman järjestäjien osaamisesta.
Ilahduttavasti kahden voimanaisen, Jaanan ja Sinikan, luotsaama
Kuohijoen osasto sai osakseen runsasta hypetystä. Jaana ja Sinikka ovat jatkaneet kylän
voimanaisten pitkää perinnettä. Olen seurannut kylän tapahtumia vuodesta 1980 lähtien.
Aikanaan jo edesmenneet Lea Tervaniemi ja Leila Palo, olivat se voimakaksikko, joka
saattoi erinäisin ponnistuksin kylän siihen pitkään kylien helminauhaan, jollaisena
tunnemme kylän nyt.
Kenties pienimpänä, vaan ei vähäisempänä, viidenkymmenen savun Kuohijoen kylä pärjäsi
siinä missä isommatkin kylät. Mutta ei se ilmaiseksi ole tullut. Se on vaatinut pitkäjänteistä
pyyteetöntä työtä kylän yhteiseksi hyväksi. Kiitos siitä lankeaa Jaana Jokiselle, joka
vuosikausia on jaksanut oman vaativan työnsä ohella käytännössä vastata kyläyhdistyksen
toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tapahtumatuottajaksi valittu Sinikka Peura on nyttemmin
ottanut siitä osavastuun. Ihana Kuohijoki ja yhtä ihana Jaana Jokinen.

Ihanaa kesää toivottaen Arnold Kirveskoski, päätoimittaja
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Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
Ihana Pälkäne
”Pälkäne suurtapahtumasta
Olipa meillä messupäivä, ihan huippua!🎉💚👏🏻👏🏻 @ihanapälkäne -tapahtuma oli aivan
täydellisen onnistunut, ja meidän oman osastomme suosio ylitti villeimmätkin odotuksemme!
Miljoonat kiitokset kaikille osastollamme vierailleille, ja pahoittelumme että väenryntäys yllätti
meidät ja niin tietovisakupongit kuin esitteetkin (ja suklaanamut) loppuivat kesken🫢 Tietovisan
voittajaksi arvottiin Eveliina ja kakkossijalle Mirko, onnittelut voittajille💐 Kiitokset myös
osastollamme häärineille unikeko Sepolle ja messuleideille.
Jaana Jokinen”.

--Tilaisuuden juonsivat pälkäneläiset isä ja poika; Kalle ja Pyry Vaismaa. Eveliina Virtanen
säesti laulujansa kanteleella. Musiikista huolehti Pit Bois. Pian lavalle astui Hahmot,
seitsemän tunnettua pälkäneläistä, jotka olivat pukeutuneet erilaisiksi hahmoiksi, jotka
sittemmin arvuuttelun jälkeen paljastuivat seuraavasti:
Minitalo johtaja Sari Päätalo, Luuranko päätoimittaja Jani Oksanen, Mansikka, yrittäjä
Miikka Utoslahti, Lumpeenkukka kunnanjohtaja Pauliina Pikka, Rölli-peikko pastori
Kemppainen, Laskettelija Teemu Järvenpää, Aapiskukko Anssi Kukkonen.
Siinä olikin arvuuttelemista, että kuka kukin on? Näyttelyn sulkeuduttua salissa alkoi karaoke. Sitten klo
21 jälkeen pistettiin tassiksi, jotka jatkuivat yli puolen yön. Ihana Pälkäne ja yhtä ihana kunnanjohtaja.

Kuvasatoa näyttelystä
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Yleisöä alkoi tulvia, kun kello oli vielä vajaa 10.00

Kuohijoen osastolla Kuva: Jaana Jokinen

Pirkko Syrjänen

Lähempää tutkistelua

Messumaskotit

Kyläseppä

Reserviläisjärjestöt olivat näyttävästi edustettuna. Kuvassa Arto Tyrni ja Kari Keino
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Kuohijoen osasto. Kuvat: Jaana Jokinen

Lankamannekiini
Kuvassa Hilma&Olgan opissa oleva Milja
Mukkulainen näyttävässä megapuikoin
tehdyssä hätkähdyttävässä luomuksessa.
Milja kertoi ottavansa kesäkaudeksi Pytingin
kahvion hoitaakseen.
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Kyllä puu muokkautuu monenlaiseen muotoon. – Pälkäneen Kokoomus esittäytyi ainoana
poliittisena puolueena. Kuvassa vasemmalta: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer
Zeitlin ja sihteeri Virva Läärä.

Hahmot
Lumpeenkukka Pauliina Pikka.
Hän lauloi meille kaikille omaksi
tulleen tutun Kukkian valssin. Pikka
kertoi tästä laulusta, että hän oli
kuullut sen ensikerran viime kesänä,
oltuaan vasta valittuna
kunnanjohtajana vierailulla
Kuohijoella Unikeonpäivänä.
Ihastuttuaan tähän lauluun, hän oli
heti opetellut se sanat ja sävelen. Ja
hyvinhän tuo näytti sujuvan.
Aploditkin olivat sen mukaiset.
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Hahmot
Ylhäällä vasemmalta: Laskettelija Pyry
Vaismaa, Rölli-Peikko kirkkoherra Jari
Kemppainen, Aapiskukko kauppias Anssi
Kukkonen.
Muista hahmoista ei ollut kuvia
toimituksen käytettävänä.
Kuvien lähde: Sinikka

Meidän oma…
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TIEDOTE
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Kylällä nähtyä ja kuultua
28.5.2022
Kulttuuripersoona Leena Vilenius juhli syntymänsä muistopäivää KyläMukkulassa.
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Toimitus onnittelee Leenaa.

Kuvan ottaja ei ole toimituksen tiedossa. Lähde: Leena

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,
raimo.maurola@elisanet.fi
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