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Kuohijärvi 15.1.2023 13.48                                                              Kuva: Nina Tervaniemi 
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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 Kuohijki, raimo.maurola@elisanet.fi   P. 040 8228192. Kolmastoista 

vuosikerta   17.1.2023   n:o 1.2023. Netissä:  Kuohijoen Sanomat  

PÄÄKIRJOITUS 

Kylällä alkutalven sää on ollut tavanomaista leudompaa, lunta tuulta ja vesisadetta, mikä on 

tietänyt hankalia keliolosuhteita ja heikkoja jäitä. Onnettomuuksia ei ole tapahtunut, kun 

kalamiehetkin ovat pysytelleet rannoilla. Muutoin kylällä on ollut tavanomaisen hiljaista ja 

lehden kannalta uutisköyhää. Eipä ole kylätoimittaja saanut minkäänlaista jutun tynkää, ei 

sitten pienintäkään, kuvasatoa sivun täytteeksi sentään. Hiljaista on ollut myös kala- ja 

lintutoimituksessa. Kulttuuripöydässä kuitenkin on jotain tarjottavaa. Sitten loppiaisen 

jälkeen alkoi selkäviikot. Ajan tappamista mökin miehelle se on; kevättä odotellessa ollut.  

Toisin on maailmalla, Daavidin ja Goljatin taistelu, se vaan jatkuu ja pian tulee vuosi 

täyteen. Valtalehdistössä uutisvirta on siitä jokapäiväistä. Hyvä niin, että pysytään ajassa 

mukana. 

Paha-Nuutti 13.1.2023 

Arki sujui vielä rattoisasti, 

aika päivän askareissa, 

juhlapäivät levätessä. 

Kunnes alkoi pelko ihmisillä. 

Paha-Nuutti päivän pilasi, 

tuli tupaan pyytämättä, 

heti vaati maat ja mannut. 

Otti kaiken mikä irti lähti, 

turman pahan aikaan sai,  

kun ihmisiltä rauhan vei.  

 Kaikesta huolimatta, toivotan hyvää kevään odotusta!    

Arnold Kirveskoski päätoimittaja 
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      Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

    Muistikuvia Pikkujoulusta 

 

 
    
                                                                                                                                               Kuva Jaana Jokinen 

     Odotusta juhlapöydissä. Paikalle oli saapunut 44 henkilöä                                                                                                                                              
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Tuttu näky kauhan varressa, Asta.                 Ulla nosti Pukin arpoja.   Kuvat: Jaana Jokinen 

Päävoittona olleen lahjakorin sai Paula Vuorinen 
 
 

                                                   
Sähkön säästäjä                                                                            Kuva: Juha Sormunen 
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Kukkia jäässä 6.12.2022  Kuva: Juha Sormunen          Joki jäässä 27.12.2022 Kuva:: Ipsa 
 
 
 

 Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

Arkistoista kaivettuja ja vähän muualtakin… 

 

Minä näin 

– minä näin 

– sen minä näin 

– aina oikein päin 

– enkä minä 

– muuta nähnytkään 

– kuin sen minkä 

– hyväksi näin    
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       SAPATTI 

 

   Rietu ruununrenki 

virkamies vähäväkinen, 

taatto totinen miesi. 

Talven kulki kumarassa, 

katse kesähän tähysi,  

   kauas kaipasi mieli. 

 

   Rietu ruununrenki 

itseksensä ajatteli, 

tavoitteli toivotonta, 

kummasteli kulkuansa. 

Mistä saisi mielen uuden, 

   vanhan vaivaisen sijahan. 

 

   Rietu ruununrenki 

palvelija pitkän päivän, 

runko rujo runneltuna, 

päätti päivänä yhtenä, 

nyt on aika ajan luvun, 

   aika oma itsellneki. 

 

   Rietu ruununrenki 

kirjoitteli isollensa, 

saneli hän sapattikesästä, 

isonsa ol`myötämieli, 

päästi pitkälle lomalle, 

   tervetulleeks` toivotteli. 

    

 

   

 

    

 

Rietu ruununrenki 

matkasi Keinumäkehen, 

Tawastian takamaille. 

Siellä jouten päivän jutusteli, 

katseli pirkkaa pihalla,  

   riemu täytti miehen mielen. 

 

   Rietu ruununrenki 

rakenteli päivät pitkät,  

pönttöjä pihoille, 

koteja kololinnuille. 

tuulentupia itsellensä, 

   elokisi eläkepäiväin. 

    

Rietu ruununrenki 

rysän rantaan roikotteli, 

viehetteli virran suulla, 

lahnaverkot lahukkaan lateli, 

Kuohijärvellä koukutteli, 

   päivä nousi Kukkialla. 

 

      Rietu ruununrenki  

päärlyt teki prinsessalle, 

lahnan suomuista latosi, 

antoi lahjaksi laajan mielen, 

iloksi itsellensä, 

   saatteheksi sapatille.  

 

Eenokki Vähä-viha 
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Kuka 

 

Ken onkaan mies; tuo karvahattuinen? 

Askel joutuisa, vaik` mies vanhan puoleinen  

ja yht` joutuisa mies on puheissaan.  

Hän tuttu näky kauppa-autoll`on,  

siin` kertoo hän tarinoita mennen tullen, 

mies; tuo karvahattuinen. 

 

Kuulijoita: heit`on aina paljon ympärillään, 

joku korviansa heristää, toinen suutans` peittää, 

tarina kun koskettaapi, haavaa kipeää, 

jot` moni kuulijakin kantanut on mukanaan, 

niin kuin kantanut on mies jalassaan  

haavaa jonk` talvel` saanut oli sotapolullaan. 

 

Vähättele ei hän sankartekojaan, vaan kertoo,  

tarinaansa kuink` nuorna joutui hän sotimaan, 

talven kylmän syleilyyn ja vanjan tuleen ankaraan. 

Vei sotapolku miehen koviin taisteluihin;  

Suomussalmen, Raatteen ja Kuhmon. 

Jäätynyt ei hän pakkasiin. 

 

Rintamien välissä ol` lähde sekä pino puita, 

joita mies lähti seltä noutamaan. 

Samaan aikaan vanja haki niitä omilleen, 

kaks` sotilasta; he kahden puolen rintamaa, 

toisiansa eivät miehet ampuneet. 

Aamulla sitten taas sotaa jatkettiin. 

 

Rintamalla sota kiihtyi lähel` loppuaan, 

Kuhmossa kun käytiin taistoon hurjaan, 

haavoittuneiden huuto hukkui paukkeeseen. 

Haavoittui myöskin mies; tuo karvahattuinen  

Kotiin joutui sieltä toipumaan, muistoks` sai; 

hän jalan särkyneen.                                 
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Vihdoin mies paikattuna kotiin käskettiin 

ja kuntons` mukaan B- luokkaan määrättiin. 

Kotikylässänsä töitä riitti vaivaisellenki, 

kunnes alkoi ne uudet kutsunnat. 

Vastoin tahtoansa vaivans` tähden hylättiin;  

mies tuttu; tuo karvahattuinen. 

 

Kulunut ei kahta rauhan vuotta, 

kun rajoillamme uutta uhkaa torjuttiin. 

Miestä niin monta kotiin kannettiin –   

ja Kirkonkylän multiin haudattiin. 

Nyt riviin päästä pyys` myös B - mies, 

ja pystypäin tarttui hän kivääriin.  

 

Tutuks` tuli siellä aallot Äänisen, 

rannat Laatokan ja pellot Lotinan.            

Vaivannut ei miestä sodan kauhut, 

niin tottui hän aikoihin ankeisiin. 

Korpraaliksi ylennettiin, kun joukkons` 

johtaja sankarhautaan laskettiin. 

 

Sota päättyi aikanaan rauhaan katkeraan, 

tappioita laskettiin ja sotavelkaa maksettiin. 

Työtä riitti, löytyi tontti Liesontieltä 

johon nousi talo uus` ja kasvoi perhe suuri. 

Kera Taunon kertas` hän sotamuistojaan, 

mies; tuo karvahattuinen.                               M. Sinivuokko 

    Ote: Luopioisten miesten sotatie 1939-1945   
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 Merellä                       

 

Seilorpoika valtamerta seilaa. 

Paapuurissa delfiini loikkaa, 

vanteissa on tuulen kaiku, 

ruorissa on kädet vakaat. 

Fokka kotiin osoittaa ja 

maa horisonttiin katoaa,  

kohta kuu merta valaisee.  
Meri muuttaa muotoaan 

Vain kuohut jälkeen jää,  

– kun Kaze jatkaa kulkuaan. 

Seilorpoika valtamerta seilaa, 

kohti omaa kotirantaa.                M. Jokunen                               

    

                                                 Sanat 
                         Älkööt sanas jääneet viimeiseks 

Täs on paikka tulla sanan taitajaks, 

tehdä kynä suuri tunnetuks, 

haltijaksi kielen oman. 

Jos ei luista kynäs, kysy naapuriltas, 

oisko hällä laatikos julktuomatonta.  

Jos ei –  tee pilatukset; pese kätes.         Irja Kurki 

SIKSI 
 

Sanovat minua vanhanaikaiseksi:                       

en tunne itseäni sellaiseksi, 

seikkailumieliseksi kylläkin, 

joskus hieman pikkumaiseksi, 

silti tavan ihmiseksi.  

Sanovat minua vielä humoristiseksi: 

jotkut jopa poikamaiseksi, 

lapselliseksi ei sentään kukaan, 

saatan tulla kummalliseksi, 

joskus aivan turhanpäiväiseksi, 

oloni tunnen silti onnelliseksi.                 

           Matti  Kiema 

 

Rakkaani 

 

Rakkautta on maailma  

täynnä; halpaa ja kallista, 

ostettua ja menetettyä.  

Rakkaani, minulla on enemmän; 

 minulla on sinut rakkaani. 

 –  Rakkaani; katsele, kuuntele, 

koskettele, se mikä ympäröi sinut, 

se on; se rakkaus 

 

      Liisa. R . Alamäki 
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Lintumaailmasta 

          

                                                                    

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

Tammikuun tarjonta lintumaailmasta on harvinaisen hiljaiseloa, ellei 

pikkuvarpusia oteta huomioon, niin lintuja ei ole sitäkään vertaa kuin 

asukkaita kylällä, sanoi Kulman Antti ja jatkoi, että ei niitä ihmisiäkään 

kylällä ole paljon enempää kuin ketulla kynsiä jaloissaan. – Ja Antti on 

sentään niitä BirdLife asiantuntijoita, joten hänen sanoillaan on 
painoarvoa.  
 

                                                          

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  


