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PÄÄKIRJOITUS 

 

 

Huhtikuun puoliväli tarjosi aurinkoisia päiviä, ja mikä parasta – höllennettyjä 

koronarajoituksia. Lukijat kovin odottelevat, että Ullan terassi avataan niin pian 

kuin mahdollista.  

 

Kevään tuloa kuvastaa Aili Vuorisen runo: Sinivuokolle – Elämäni kynän jäljet 

 

 Vuokko pieni, ensiairut kevään 

 sinisilmäis säteilyyn mä herään. 

 Mistä saitkaan värin loistokkuuden 

 aina yhtä heleän ja uuden? 

 

 Ihme suuri, alta roskan, roudan 

 nostat pääsi, kesken kevätpoudan 

 joukkoon lumen, jään ja kylmyyden 

uskallat sä kukka pienoinen. 

 

Kuihdut pois, kun toiset vasta herää 

lehtesi vain vihreyttä kerää 

mutta tullessa taas ensi keväimen 

kukkaloistoa mä jälleen ihailen. 

                                                                                        
                                         

Keväisin terveisin Arnold Kirveskoski 
päätoimittaja 

 

          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 6/24.4.2021  
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Kulttuuria 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

Julkaisemme vielä Raili Kosken lähettämiä kirjeitä, jotka ovat ihastuttaneet monia. 

Olemme saaneet lukijoilta kuvia ja juttuvinkkejä, joista suuri kiitos lähettäjille. 

Ilman lukijoiden kiinnostusta toimituksen on vaikeampi saada lehteä näinkin usein 

kokoon. Toivomme edelleen kuvia ja tarinoita kylältä ja naapurikylistä. 

 

                 
 

Risto Keino kirjoitti: 

 

Tässä katoavaa kansanperinnettä. Luonnon mukainen rakennuskanta palautumassa 

takaisin luontoon. Ei jää vanhoista rakennelmista jäljelle kuin muutama ruosteinen 

naula. 

Pitkän työn historiat painuvat vaivihkaa unholaan. Arvo Hippeläisen ladon nurkka 

vetelee viimeisiään. Pelkistettyä käsityötä, joka teki sen mitä noilta rakennuksilta 

vaadittiinkin. Yksinkertaista ja tarkoituksenmukaista. Kaikki tarvittava saatiin 

ilman rautakauppoja. Saha ja kirves riittivät moneen… 
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Kirjeitä 80-vuoden takaa 

 

Kuohijoki 9.12.41 

Terve vain Aili 

 

 

       
 

Lähde: Isänmaan puolesta: Luopioisten sotaveteraanimatrikkeli. 

 

 

Minä olen nyt kipee ja olen koulusta pois. ja joko pian pääset lomalle. Äiti kävi 

eilen tampereella ja toi minulle uusia kirjekuoria. ja kiitos niistä lakrissa piipusta 

jotka lähetit. ja minä tehin tänään joulu kuusen koristeita ja meille hajetaan pian 

joulukuusi. Mutta ei meillä ole yhtään kynttilöitä. Mutta mistäs me saadaan kun ei 

ole kaupassa. Minä kirjoitan Ahtille ja Taunolle tänään ja tässä vielä sinulle. Äiti 

sai vähän kankasta ja Taimille tehdään yhdestä kankaasta hame. Eilen sato paljon 

lunta ettei meinannut autot päästä ja ne meni perä jonoo tampere edellä ja 

hämeenlinna perässä. ei Taimi oikeen viittis käydä puotissa. ja kun minä kirjoitin 

Ahtille niin se paloi takaisin kun se oli näin 5036. ja se luuli että tämä on näin 

laitettu 50 35 niin se luuli kuutosta viitoseks. monin terveisin Jukka muista 

kirjottaa pian  

Kuohijoki 13.12.41 

Heipä hei Aili 

Terveisiä täältä Kuohijoelta. kiitos siitä kirjeestä jonka lähetit. Mutta ei siinä 

kirjeessä ollut näin että Helmi osti lakin vaan Helmi osti lokin ja huomenna on 

hautiaiset Helmi ja Taimi ja Hilma. ja sillon oli osoite näin 8029 Kpk 8. ja tää on 

vanhaa kirjotusta tässä toisesa. Mutta muista niitä punasia Kenttäposti lappuja 
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lähettää Kirjeessä edes 2 jos on. kun ei saa kohta enää lähettää kirjeitä kun 

Kenttäposti lapulla. mutta minä ja isä käytiin yh aikaa saunas. minä sain nyt 

postissa sinulta kirjeen ja Taunolta kortin ja Äiti Ahtilta. kylä täälläkin on ollut 

kylmiä ilmoja ja lunta paljon. ja Nurmisen poikien isä tuli kotiin ja toi niille 

puukot. ja meitiä opettaa Aija Korkeila ja minä kirjotin koululla Ilmi Ahokas. 

Mutta eikö se ryssä Ammunnut teittiä. Monin Terveisin Jukka 

 

 

Kuohijoella 15.12.41 

Aili kiltti! 

Sydämelliset terveiset meiltä täältä kotoa. Kiitos kirjeestäsi, sain sen tänä iltana, se 

oli kymmenes päivä kirjoitettu, joten se oli tullut aika sukkelaan. ihan tulee vesi 

kielelle kun kerrot niistä herkuista, joita siellä on, ei niitä sellaisia kurkkuja osaa 

ollenkaan kuvitellakaan, ne ovat kaikki parhaimpia herkkuja ne pikkuleivät joita 

lähetimme sinullekin. Kyllä ihmiset nyt ovat sentänkin tyytyväisempiä kuin ennen 

hyvään aikaan. Jokainen on hyvin mielissään vähemmästäkin. Nyt loppuu 

karbiirikin, niin että kai kohta saamme olla aivan pimeässä, mutta kaikkeen pitää 

tottua. Se olisi vain hyvä kun pitää tottua. Se olisi vain hyvä kun leipä riittäisi, ei 

muusta niin olisikaan väliä. Ei sitä silloin hyvään aikaan huomannutkaan että se 

leipäkin voisi vaikka loppua, mutta kyllä sen nyt huomaa.  

Niin, kiitoksia vieläkin siitä paketista, jonka lähetit kyllä se oli hauskaa, säästämme 

kaikki jouluksi Me lähetimme aivan samanlaisen karamelli pussin sinulle kun sinä 

meitille säästimme sitä juuri siihen pakettiin, sillä eihän täältä saa karamellia 

ostaakseen, jos joskus sattumalta. 

Se on kyllä hyvä, että meillä on kaksi lehmää, sillä saahan niistä maitoa ja sitten 

voitakin. Pikkulehmäkin antaa jo ilman naruja lypsää. Jaa huomennahan se on jo 

16 päivä ja voin jakelukin alkaa ja kestää vuoden loppuun ja sitten loppuu 

kokonaan. Jokainen jolla on rasva kortti saa sata viisikymmentä rammaa rasvaa. 

Jos ottavat Osuuskaupasta meijeri voita toisen puolen sen seitsemänkymmentäviisi 

rammaa sitten ostavat meiltä toisen puolen margariinia, niin minun täytyy punnita 

sitten sillä kirje vaakalla, eihän sitä nyt sentän kai niin tarvitse tehdä, mutta sanoin 

muuton, kun se on niin pieni annos eikä meillä ole semmoisia punttia. 

Älä nyt ihan hermostu, kun minä aina kirjoitan kaupasta ja kortista, mutta kun 

minun täytyy sitä aina tehdä, niin en voi muusta kirjoittaakaan. laitan jo 

nukkumaan kun on niin myöhäistä. Kirjoita pian. Hyvää vointia! toivoo Taimi 

 

Kuohijoki 15.12.41 

Terveiset täältä kotoa ja kiitos paketista jonka sain viikko sitten. olin silloin 

Tampereella käymässä ja paketti oli tullu sillä aikaa. annoimme  jukalle niitä 

latriska piippuja. se anto Sepolle ja Pertillekin. eihän me olis sinulta varrottu 

mitään pakettia vaikka ne lapset aina pyytelee ja kirjottelee. kyllä tämä joulu on 

erilainen kun entiset. eipäs saa pullaakan jos ei käy talosta taloon pyytelemässä. ja 

eihän ole nekän kerkeitä antamaan mutta hyvä näinkin. onhan meitillä leipää ja 
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voita ja maitoa itsellä ja lihaa ja uutta kasvaa. saamme sentän jouluksi lipeä 

kalaakin kun jäi viime jouluna vähä. mitäpäs niistä ruoka asioista kirjotan. Täällä 

oli tänään Sankari hautajaiset. siunattiin 5 sankarivainajaa Risto ja Kalle Toivonen 

Laineen Väinö sieltä Purasen Haljasta muistatko Ailin veli. toisia en tietä. ensi 

pyhänä pitäis taas olla. täällä lakkas Autot ajamasta tuli lunta nin paljo. pakkasta 

on 26 astetta. Täällä kuoli yksi siirtolainen Hämäläisen pappa jotka asuivat 

Keinolla oli sydän vika. toiset väet on Mäkisellä Toivosen Kallen Hautajaisissa. me 

Helmin kanssa ollaan kotona. olenko kirjottanu että Mäkisen Arvi on kanssa kuollu 

oli viime pyhänä hautajaiset. ei meiltä oltu siellä kyllä oli käsketty. Sain Ahtiltakin 

kirjeen lauvantaina. sano saaneensa sinulta paketin ja kirjeen. sano lähettäneensä 

vähä rahaa. minäkin ostin Tampereelta itselleni Lakin ja Silmälasit että kyllä pään 

puoli on kunnossa. ei ollu enää Tampereellakan ostettavaa. mitään pumpuli 

kankasta ei saa paitsi vistraa ja silkkiä. toin kyllä vähä kankaita sen mitä annettiin. 

paljo ei mistään anneta. Helmi teki kaikki Lehmän huusolit lypsikin siks kun tulin 

kotiin. nyt on taas uusi kutsunta pojilla. joutuu jo Lehdon Arvo ja Syrjäsen Ahti 

Ahosen Veikko en muista muita. Heikkilän Erkki on joutunu Sairaalaan on nin 

pahaa yskää. Esa Pakarainen on vielä Riihimäellä. Muistatko sitä Haikon jussia 

joka sinua kätestä hyvästeli. se on nyt lomalla ja sen on kersantti. sanon noin ohi 

mennen siltä terveisiä. Tervaniemen Olavi oli myös lomalla. Rauha meni mukana 

Helsinkiin. en tietä jäikö se jo pikkuista vartoomaan. Tervakoskeen tulee taas 

joulun aikaan uutta väkeä. kylläpä tämä kirje on pelkkää turhanpäiväistä täyteen 

mutta eihän sitä asiaa nin ole. Kiitän nyt vaan siitä paketista ja Toivon Hyvää 

Joulua Äiti 

 

Kuohijoella 28.12.41 

Terve Aili! 

Kiitos taas kortista. Kuinka sinä nyt olet voinut. Ahtihan on taas sairaalassa 

Oulussa. Kirjoitti että hän oli ampumassa ryssän korsua ja oli sitten saanut 

sellaisen täräyksen, oli sattunut rinta, mutta ehkä hän siitä sentään pian paranee. 

Varmaan nyt pääse lomallekin, kun vain sinäkin pääsisit, kun täällä on niin hyvät 

suksikelitkin. Minäkin olin tänään hiihtämässä. joko siellä on niin paljon lunta, että 

voi hiihtää? täällä on nyt taas aika lailla pakkastakin, ei kyllä niin paljon kuin 

siellä. Tänäinkin kun olin ulkona niin poskeni palelivat tulivat ihan valkoisiksi. 

minkälainen joulu siellä sinulle oli? Meitillä oli melkein samanlainen Joulu kun 

ennenkin, kyllähän sitä vähän jotain puutteita oli, mjutta en minä välitä muuta, kun 

vain lipeäkalaa on. Ei sitäkään kyllä olis ollut, mutta kun viime vuonna ei kaikki 

kalat menneet kaupaksi niin oli sitten niitä viime vuotisia kaloja. Eihän sitä ollut 

sellaisia, kun riisiä, luumuja, rusinoita, omenia kuusen karamellia ja sen sellaista 

mutta ei yhtään niitä osannut edes kaivata. Kun ei ollut kynttilöitä, niin tehtiin 

paperista sellaisia törttöjä, niin nekin kävivät. Tapaninpäivänä minä kävin 

Korkeilassa, Rouva soitti ja käski menemään, kun Heikkikin oli kotona ja oli siellä 

paljon muitakin saman kokosia. Ai niin, kävihän meillä pukkikin, ja kyllä sillä oli 

tumista, vaikka on sota-aikakin. Rantasen tätikin oli meillä aatto yön. Joko sinä 
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olet saanut sitä korttia jonka Korkeilan Rouva sinulle yhtenä päivänä? Täällä on 

Passilan Paavo Rouvansa ja tyttärensä kanssa j Martti ja Yrjö ovat täällä Passilassa 

ja on vielä Kyllikkikin. Kävivät meilläkin Paavo sen tyttärensä kanssa ja Martti. 

Meinaskin jäädä kirjoittamatta, minähän sain uudet sukset. Ei minulla nyt sitten 

muuta asiaa olekaan. 

Voi hyvin! Terveisin Taimi 

 

Kuohijoki 28.12.41 

Terve vain Aili 

Mitäs kuuluu. kyllä pukki toi se rahapussin ja veitten. Hei Aili oletko sinä sanonut 

pukille että tuo minulle lokin kun se toi.  ja minä kirjoitan nyt tästä lokista ja pukki 

käski laulamaan ja minä lauloin. ja pukki toi minulle ilma pallon ja 2 paitaa ja 

housut. ja kiitos niistä lakrissa piipusta. ja minulla on rahaa jo 40 mk. Halli sai 

pukilta pullan ja Hiivaleipä korpun. Ja Helmi oli silloin Mäkisellä kun pukki tuli ja 

Helmi sai matkalaukun. ja Helmi anto minulle 2 valokuvaa että minä saan 

rahapussiin. ja minä sain kortin syväniemen Arvolta. Minä kirjotan sille kortin ja 

Pertti sanoi että kirjottaa sinulle kortin. Ja joko pian pääset lomalle. ja Ahti on 

Oulun sairaalassa. Isä kirjottaa Nurmisen Arvolle. ja minä tehin pienen kynttilän ja 

minä laitan sen joulukuuseen. Ja tiedätkö sinä mikä Ahtin osoite on se on K.p.k. 

9.5. B.5346. ja kirjoita joskus Ahtille kortin. monin Terveisin Jukka 

 

Ailin veljen Ahdin kirjoittamia kirjeitä 

 

19.9.41 Täälä korvessa 

Terve Sisar! 

Aloin kirjoittaa heti kun mulla on aikaa. Ryssä vähän hyökkäilee, mutta aina on 

verisesti torjuttu. Lähetän osoitteeni sinne sairaalaan, jos olet lähettänyt sen paketin 

minkä lupasit, kyllä se sieltä perässä tulee. Mutta kuule, jos sinulla on sellainen 

tilaisuus että voisit kutoa minulle sellaiset villaset polven suojukset. Kun täälä 

juoksuhaudassa tahtoo polvet vähän käydä kylmiksi. Kyllä minulla muut varusteet 

ovat hyvät. Voisit siinä samassa paketissa lähettää vähän jotain hyvää jos sinulla 

sielä jotain sattuu olemaan. Ei minulla mistään niin puute ole mutta olisi mukava 

saada tänne korpeen paketti. Kun täältä rahalla ei mitään saa. Kyllä minä 

puolestani täälä ryssää selköitän ja taistelen Suur Suomen puolesta niin kauan kun 

voin, ja ehkä nyt säilyn paremmin kun ensimmäisellä lenkillä, vaikka eihän se 

ryssä silloinkaan minuun pahaa osumaa saanut, kun nyt jo taas täälä olen. Voi 

oikein hyvin. Jään odottamaan pakettiasi. Siis monin terveisin Ahti 

osoitteeseen ei tänne saa laitta Pans. Jääkäri vaan Stm. 

siis osoite on Stm. Ankeriasniemi A. Kpk. 9. 5036. 

Kerro terveiset niille lotille Sama 

 

1.10.41 Kiestinkin korvessa 

Terve hei Sisar! 



8 

 

Sain äsken paketin jonka olit minulle lähettänyt. Se oli oikein tervetullut tänne 

korpeen. Täälä kun ei mitään hyvää saa rahalla. Maistelimme poikain kanssa 

korppuja äsken kahvin kanssa ja hyvältä ne maistuivatkin. Täälä kun on sellainen 

tapa että jos joku saa paketin niin kaikki kaverit siitä pääsevät vähän maistamaa ja 

loput jää omistajalle kyllä minulla nyt on täälä hyvää sillä sain tänään kotoakin 

paketin meitä on tässä teltassa 12 poikaa ja kaikki pyysivät minua kiittämään niistä 

korpuista ja makeisista ja omasta puolestani myös kiitokset sillä itsehän siitä 

suuremman osan sain. Melkein joka päivä meille sivilistä paketti tule ja kaikki siitä 

vähän saa maistaa. Meitä on oikein mukava porukka tässä teltassa, kaikki vieraita 

poikia, mutta silti ollaan kuin veljeksiä. Vieläkö sinä olet samassa hommassa kun 

ennenkin vai oletko muuttanut hommaa. Joko se sinun reserviaikasi pian loppuu 

vai meinaatko jatkaa siellä oloasi. Minulla on nyt toistaiseksi taistelu lähetin 

tehtävä, tämä ei ole kovin vaarallinen homma, multa silti tykkään tästä sillä onhan 

jännää tähteä yöllä viemään viestiä maastossa jossa ryssän partiot vaanivat. Olisi 

hyvä jos saisin pitää tämän homman sillä tässä saa joskus huiliakin, vaikkakin sitte 

täytyy lähteä keskellä yötäkin kun tarvis tulee. Luultavasti saan olla tässä 

pitempäänkin vaikka komppanian päällikkö sanoi, että toistaiseksi. Kyllä täälä 

minulla hyvin on asiat käsi on jo aivan terve. Siis ei tällä kertaa enempää vaan 

monet kiitokset vieläkin paketista ja kirjoita jakka Sinulla on aikaa. 

Taisteluterveisin Ahti 

 

8.10.41 Kiestinkin korvessa 

Terve hei! 

Terveiset täältä korvesta Sinulle sinne jonnekin. Kiitos paketista jonka tänään sain. 

Kirjoitit että et ole saanut minulta kirjettä. laitoin sinulle heti kirjeen kun sain 

ensimmäisen paketin, kiittelin siinä niistä kaikesta hyvästä mitä siinä oli. Hyvältä 

maistuivat täälä korvessa. Kirjoitin että olen nyt lähettinä täälä tämä on oikein hyvä 

homma! Minulla on itselläni oma musta ratsu. Sillä kuljetan viestejä paikasta 

toiseen. Paljon on minulla myös vapaa aikaa. Keittelen korviketta teltassa ja ruokin 

mustaani. En tietä, vaikka minun täytyisi muuttaa tuonne toiselle teltalle sillä sieltä 

haavoittui lähetti käytessään tuolla etulinjassa. Hyvä minulla on täälä nyt käynyt 

tuuri en ole saanut naarmuakaan. Kyselin sinnä kirjeessä joko sinun reserviaikasi 

pian loppuu vai meinaatko olla sotan loppuun asti. Vaikka tämä pian loppuukin 

sillä ryssän puolelta tuli yksi vanki joka kertoi että heillä on leivästä ja tykin 

ammuksista kova puute. Nämä polvisuojukset ovat oikein hyvät. Siis vieläkin 

kiitokset näistä paketeista. Ja kirjoitahan taas jakka on aikaa. Kaihan tämä kirje nyt 

tulee perille jos toinen jäikin matkalle. Siis voi oikein hyvin ja kirjoita jakka tämä 

tulee perille. Monin terveisin Ahti osoite sama 

 

20.10.42 Kankasvaara 

Terve vain! 

Kiitos kortista ja kirjeestä. Aloin kirjoittaa heti kun sain osoitteesi! Nyt olet sinäkin 

päässyt maastoon, kyllähän tämä kivaa on olla maastossa. Meillä oli joku päivä 
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lepoa, nyt olemme taas täälä ryskeessä tässä joku päivä meiltä meni monta hyvää 

kaveria kaksi vain kuoli mutta paljon haavoittui itse olen aivan hyvässä kunnossa. 

Kuule jos sinulla sattuisi olemaan mitään mahdollisuutta lähettää minulle jotain 

hyvää niin lähetä. Olen aina kyllä saanut kotoakin paketin mutta olisi hauska jos 

voisit jotain makeisia järjestää muutahan ei kai saa lähettääkän. Lähettäisin Sinulle 

rahaa jos vain tarvitset kirjoita vain minulle niin laitan heti postiin. Lähetin kotiin 

600 mk ja kai huomenna laitan taas 300 mk mutta kyllä sitä Sinullekin riittää jos 

vain tarvitset. Sillä itse en sitä täälä voi mihinkään käyttää. Kyllä täälä vanja saa 

lujasti selkäänsä, mutta aina niitä vain riittää. Mutta kyllä se sentään niin on että 

jos vanjaa näin menee kun tähänkin asti niin ei niistä enää Joulun aikaan ole viestin 

viejää jäljellä. No ei nyt sitten muuta kun terve vain ja voi oikein hyvin monin 

terveisin Ahti 

 

23.10.41 Täälä jossakin 

Terve vain! 

Terveiset taas täältä korvesta. Ja kiitos kirjeestä ja paketista. Sain ne tänään. sain 

samassa postissa kotoakin paketin. Hyvin tuli molemmat perille. Isä on kaatanut 

hirven ja sain hirvipaistiakin. kai sait kirjeen jonka lähetin ja jossa pyysinkin 

pakettia kyllä pienet paketit ovat aina tervetulleita. En ole enää Kiestinkissä 

läksimme hipsomaan kohti Moskovaa, en tiedä tuleemmeko tässäkän paikassa 

olemaan piremmälle mutta hauska on mennä eteenpäin kun vain vähänkin on 

mahdollisuutta. en jouda tällä kertaa enempää kirjoittaa kun on tässä touhua niin 

paljon. 

siis terve vain ja pikaisiin kuulemiin. Ahti 

 

2.12.41 Täälä jossakin 

Sisko hyvä! 

Monet terveiset täältä korvesta Sinulle. Ja kiitos paketista jonka tänä iltana sain. 

Aloin heti kirjoittaa kun nyt on sopivaa aikaa, olemme kyllä vielä etulinjassa mutta 

nyt on melko rauhallista. Olemme olleet jo melkein kuukauden etulinjassa, mutta 

pian meidän pitäis päästä levolle. Lepo onkin jo melko tarpeen sillä kunnon yötä 

emme ole kuukauteen nukkuneet. Olemme tehneet siivotonta jälkeä näillä main 

tässäkin pienellä suolla makaa noin 500 kaatunutta ryssää. En ole enää lähettinä 

olen tykillä ampuja olin vähän aikaa lataajana mutta ampuja joutui lähtemään 

sairaalaan ja jouduin hänen tilalleen. Ammumme tällä piistykillä korsuja nykyään 

hajalle kun ei ole näkynyt hyökivaunuja. Kyllä sitä vähän saa ihmetellä että tuo 

henki matkassa pysyy, sillä kyllä täällä välillä on aika roiske. Yskää minussa vähän 

oli mutta se on jo parantunut, käteni on jo aivan terve. Koetan Jouluksi lomaa 

mutta vähän on toiveita päästä. Jos sitä on sellaista kivanlaista lottaa niin kuin 

minulle sopivaa niin anna minun osoitteeni ja pyydä kirjoittamaan jos haluavat. 

Täälä olisi niin hauska lukea kirjeitä. laitan Sinulle 200 mk tämän päivän postiin 

voi tulla pikemmin kuin tämä kirje. olisi se hauska päästä joskus ihmisten ilmoille 

muuten täälä kasvaa sellainen metsä ihminen joka pelkää toisia ihmisiä. Kyllä täälä 
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tahtoo kasvaa sellainen raaka luonto jos ei mistään mitään välitä. Vaikka tämä sota 

onkin vain pelkkää kärsimystä en kuitenkaan ole katunut vaikka läksinkin 

vapaaehtoisesti. Sillä nyt saan olla mukana siinä Suur Suomen luomisessa, joka 

tämän sotan jälkeen on syntyvä. Siis terve vain ja pikaisiin kuulemiin. Ahti 

Kerrohan niille lotille terveisiä kirjeet ovat tervetulleita.  

Tämä musta on vain kanttiinista tullutta nokea ei sen kummempaa ole. (pieni 

nokitahra) 

 

Kuohijoella 7.12.41 

Aili hyvä! 

Tuhannet kiitokset kirjeestäsi, se tuli eilen illalla perille. Sain Ahtiltakin kortin, 

joten pitää hänellekin kirjoittaa, mutta onhan sitä näin pyhänä hyvää aikaa. Täällä 

on taas pakkasta ja tuuli puhaltaa kovasti. Isä on nytkin taas orava metsässä ja 

onhan se jo aika monta oravaa saanutkin, että kyllä niistä saa aika suuren rahan, 

kun maksavat niistä ainakin 25 mk yhdestä nahasta. Äiti taas tienaa kovasti kun se 

saa niin paljon lehmistä voita, kun molemmat lehmät ovat maidossa. 

Jaa, no, kerranhan sinä kysyit, että onko sensuurissa pyyhitty pois mitään jota olet 

kirjoittanut, eivät ole vielä muuta katsoneetkaan, paitsi nyt viimeisen kirjeen olivat 

katsoneet ja lyijykynällä oli mustattu se paikan nimi siitä kirjeen alusta, mutta ei 

muuta. Niin muista sitten kirjoittaa siitä sedästä, kun lupasit, en minä sitä 

kenellekään näytä jos kerran sitä ei saa näyttää. 

kirjoitan tätä loppua nyt maanantai iltana. Kello on jo kahdeksan, eikä äiti ole vielä 

tullut Tampereelta, en tiedä, saako sieltä sitten mitään tavaraa, kun ei 

Hämeenlinnastakaan tahdo saada. Postikin tuli jo, ja kun ei äiti ollut kotona, niin 

minä menin jakamaan postin, mutta ei tänään tullutkaan paljoa postia kai sillä kun 

oli itsenäisyyspäivä. Eihän sen kyllä väliä ole vaikka ei lehtiä eikä paljon kirjeitä 

tullutkaan, tulihan sinulta paketti, emme kyllä vielä tiedä mitä siinä on, sillä 

emmehän me voi sitä avata, kun se on äidin nimellä. Monet tuhannet, tuhannet 

kiitokset siitä jo etukäteen. 

Tänään oli koululla pyhäkoululaisten juhla, ja vaikka olenkin käynyt ahkeraan 

pyhäkoulussa en kuitenkaan päässyt sinne juhliin, kun isä eikä Helmi ymmärrä 

juuri mitään korttien päälle, kun ei ollut äitikään kotona se nyt sentään ymmärtää, 

kun täytyy niitä laskeakin. Lopetan tämän nyt tähän, että ehtii edes tähän postiin, 

kun viimekerralla jo jäi postista.  Kyllä sitä on täälläkin oikein tosissaan kiirettä 

arki päivinä. Kirjoita nyt taas minulle, kun joudut. Ai niin, lähetin minäkin sinulle 

pienen joulupaketin, se on kyllä pieni ja vaatimaton, mutta lähetin kuitenkin, 

ajattelin, että onhan se edes vähän mukavampi kuin ihan ilman. Voi oikein hyvin! 

Terveisin Taimi 

 

 

28.12.41 Sota sairaalassa (uuden vuoden kortti) 

Hei vain Sisko! 
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Terveiset täältä sairaalasta Sinulle sinne jonnekin ja kiitos kirjeestä jonka tänään 

sain. Se paketti ja ne toiset kirjeet eivät ole vielä tulleet tänne. Mutta toivottavasti 

perässä tulevat. Olen ollut ällä sairaalassa jo melkein kolme viikkoa. Olen jo melko 

hyvissä voimissa. Ja luultavasti pääsen täältä toipumislomallekin. Voihan hyvin 

monin terveisin Ahti 

Tuskin jaksan pitää enää silmiäni auki, kun väsyttää niin kovasti. Muista nyt taas 

kirjoittaa. Taimi 

 

 

Lintuasiaa 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

Sinitiainen 13.4.2021 

 

                  
 

Risto Keino kirjoitti. 

Mulla on jo toisena kesänä pyörinyt nurkissa häiriintynyt sinitintti. Se hakkaa 

peilikuvaansa viikko tolkulla. Jouduin peitteleen kaikki auton peilit vanhoilla 

sukilla, kun tekee pahaa kattella sen taistelua peilikuvansa kanssa. Mikä ihme sitä 

vaivaa, kun kuitenkin samaa rotua on pihassa yllin kyllin tappelukaveriksi. 

Onkohan muilla tämmöisiä havaintoja sinitiaisista. Muilla lajeilla olen kyllä 

kuullut vastaavaa. 

 

Erikoinen tapaus. Olisikohan vain ihastunut itseensä, vai olisiko kenties kyseessä 

soidinmeno väärän objektin kanssa? Toimituksen huomio. 
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta   

 

        
 

14.4.2021 Metsänhaltijan valtaistuin.    18.4.2021 Pirunportti on auki.    

Itetaiteilija löytyy kylältä.                       Kuva: Kalus Gynther 

 
 

   pp 
 

18.4.2021 Jäät lähtivät Kukkiasta 9 päivää myöhemmin kuin edellisenä vuonna. 
Kalus Gynther 
 

19.4.2021. Tiedoksi, että Kukkian Lehtisaaren selkä on tänään auennut. Kesä on 

saapunut, koska kuikka pariskunta on liikkunut ja huudellut parin päivän ajan. Asta 

Miettinen. 

 

19.4.2021 Varovaisuutta Elotarhan tienoilla, siellä liikkuu paljon hirven mullikoita. 
Ulla Kuusniemi 
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Vielä sudenkuopista.  

 

 

 
 

Lasse Lääveri esitteli 14.4.2021 paikkaa Kuohijoella, Niittyläntien ja Haikaaantien 

välisellä osuudella, jossa hänen mukaan ennen oli ollut sudenkuoppa. Lasse kertoi, 

että hän oli tullut vävyksi Mukkulaisen taloon 50- vuotta sitten.  Tuolloin kuoppa 

oli ollut vielä näkyvissä. Nyt luonto on jo ottanut omansa! 

 

 
18.4.2021 Sudenkuoppa naapurikylässä Padankoskella.  
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Kuoppa löytyi toimituksen saamalla vihjeellä. Se osoittautui noin neljä metriä 

leveäksi ja puolitoista metriä syväksi. Todennäköisesti se on ollut paljon syvempi. 

mutta aikojen kuluessa se on pikkuhiljaa alkanut täyttyä. Sudenpyynnin kannalta 

paikka on ollut mitä parhain. Korkea paikka ja hyvä näkyvyys moneen suuntaan. 

Syötiksi asetetun kukon tai muun elävän eläimen ääni kantautui kauaksi, mikä 

tietysti houkutteli suden paikalle, missä se joutui kuoppaan pudottuaan kyläläisten 

tappamaksi. Se, joko keihästettiin, ammuttiin tai sitten sen kaulaan ujutettiin 

kepillä hirttosilmukka, jolla se vedettiin taintuneena kauemmaksi tapettavaksi. On 

kerrottu sudenpyyjäjien uskomuksesta, että kuoppaan tapetun suden veri sai aikaan 

sen, että niitä ei enää kuoppaan mennyt. Noina aikoina jokainen susi, joka ei vielä 

ollut joutunut kuoppaan, oli uhkana ihmisille ja kotieläimille, kuten edellisessä 

numerossa olemme kertoneet.  

 

Koska kohde sijaitsee asutulla tontilla, emme julkaise tarkempaa sijaintipaikka 

asukkaiden kotirauhan turvaamiseksi. 

 

Muinaismuistolaki 17.6.1963/295 

Kiinteät muinaisjäännökset   

1 § 
Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta 
asutuksesta ja historiasta. 

Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen 
kielletty. 

2 § 
Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat: 
1) maa- ja kivikummut, röykkiöt, kivikehät ja muut kiveykset ja kivilatomukset, jotka ovat 
ihmisten muinoin tekemiä; 
2) pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, myös sellaiset, joista maan pinnalla ei ole 
merkkejä; 
3) kivet ja kalliopinnat, joissa on muinaisilta ajoilta kirjoituksia, kuvia tai muita piirroksia tahi 
maalauksia, hiomauria tai muita hionnan tahi hakkuun jälkiä taikka uhrikuoppia; 
4) uhrilähteet, uhripuut, uhrikivet ja muut palvontapaikat sekä muinaiset käräjäpaikat; 
5) muinaisilta ajoilta peräisin olevat asumusten jäännökset sekä asuin- ja työpaikat, niin 
myös muodostumat, jotka ovat syntyneet sellaisten asumusten tai paikkojen käyttämisestä; 
6) muinaisaikaiset hylätyt linnat, linnamäet, linnoitukset, linnakkeet, vallit ja vallihaudat sekä 
niiden jäännökset, kirkkojen, kappelien, luostarien ja muiden huomattavien rakennusten 
rauniot sekä muinaiset hautapaikat, jotka eivät ole seurakunnan hoidossa olevalla 
hautausmaalla; 
7) kivet, ristit ja patsaat, jotka muinoin on pystytetty jonkun henkilön tai tapahtuman 
muistoksi tai uskomuksellisessa tarkoituksessa, samoin kuin muut sellaiset muistomerkit; 
8) muinaisten huomattavien kulkuteiden, tienviittojen ja siltojen sekä vartiotuli- ja muiden 
sellaisten laitteiden jäännökset; sekä 
9) kiinteät luonnonesineet, joihin liittyy vanhoja tapoja, tarinoita tai huomattavia historiallisia 
muistoja. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#a295-1963
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#a295-1963
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Kalastuksesta 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

Jäät pakenivat 18.4.202, rannat aukesivat ja katiskat täyttyvät hauista. Hauen 

kutuaika on alkanut. Luonto tarjoaa parastaan silmille ja sielulle, kuin myös 

ravintoa kaikille maan eläville. Silloin on oikea aika heittää katiskat pyyntiin, sillä 

saalis on varmaa. Sitä paitsi – hauki on mainettaan parempi ruokakala. Hauen 

pyynti on myös kalanhoitotoimenpide. Mikäli haukikanta pääsee liian suureksi, se 

uhkaa ns. arvokalan lisääntymistä. 

 

 
Kuva: 18.4.2021 Sormunen 

 

 

   

Toimittaja tapasi 22.4.2021 kalastajan, joka juuri 

oli tunnut rannalta kottikärryineen. Saalis näytti 

melkoiselta, mutta mies väitti sitä tavanomaiseksi. 

Kysyttäessä mistä päin tuo saalis sattui verkkoihin, 

mies vain viittoili kädellään Kukkian suuntaan. 

Oikeaa nimeään hän ei tahtonut vähemmän 

tunnettuna ihmisenä paljastaa, mutta nimesi itsensä 

Armas Kivikankaaksi. Kovin vaatimattomalta 

tämä kuhamies vaikutti, vaikka saalis oli 

vaikuttava. Mitä mies aikoi saaliilla tehdä? No, 

kyllähän näille on käyttöä aina löytynyt. Sitten 

mies totesi, että kuha näyttää lisääntyvän täällä 

luontaisesti, koska näissäkin kaloissa on isot 

mätipussit, mikä näkyy nyt kuvastakin. On se vaan 

kuhamies tämä kärrääjä, mutta tuskin ainoa!  
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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.  

 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  

 


