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Kylällä Nähtyä ja kuultua 

 

 

 

  

 Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

10.2.2022 klo 22.00 

Uunituore raportti Kuohijoelta, suoraan ulkoa. 
Kännykkäkuva, käsittelemätön, eikä kuvauspaikka paras mahdollinen, mutta näin Lapin 

tyttönä voi sanoa, että kyllä oli komeaa tanssia Kuohijoellakin! Ja taitaa olla ensimmäisiä 

kertoja kuin tällaista esitystä pääsi seuraamaan tältä pihalta (10.2.22 n.klo 22)  terkuin 

Outi” 
 

 

Outi on Antin kulmalla usein vieraileva Outi Autere. 

 



25.2.2022 Postilaatikko 

 

Tässä meidän kylän kirjelaatikon viime aikojen vaiheet: 

Perjantaina 25.2. iltapäivällä alkoi kylällä kulovalkean tavoin levitä huolestunut keskustelu: 

Padankoskentien ja Mäntypolun risteyksessä vuosikymmenet sijainnut Postin kirjelaatikko oli kadonnut! 

Vain metallinen tyhjä tynkä oli jäljellä. 

Murtunein mielin kylän väki arveli, että nyt oli viety Kuohijoelta viimeinenkin "julkinen palvelu" ja 

kirjelaatikko poistettu lopullisesti. Toki lähtevän kirjepostin määrä on viime vuosina varmasti vähentynyt 

reilusti, mutta selvää kuitenkin on, että kirjeitä, kortteja, tervehdyksiä lähtee edelleen myös perinteisessä 

paperisessa muodossa. 

Suurta kiukkua aiheutti ajatus siitä, että Posti oli poistanut laatikon tiedottamatta, varoittamatta, ennalta 

ilmoittamatta. Vähin, mitä postipalveluita karsittaessa pitäisi tehdä, olisi edes tiedottaa asiakaskuntaa 

tulevista muutoksista perusteluineen. Eihän meillä ollut edes käsitystä siitä, missä jatkossa lähimmät 

kirjelaatikot sijaitsevat. Hauholla? Luopioisissa? Tuuloksessa? 

Viikonlopun aikana kyläyhdistyksessä keräsimme puhtia ja addrenaliinia, ja niin oli aika maanantaina 

ottaa yhteys Postin asiakaspalveluun ja antaa kitkerän katkeraa palautetta. Tuttuun tapaan yleisen 

asiakaspalvelunumeron neitonen ei osannut sanoa asiaan mitään, mutta lupasi sentään selvitellä. 

Muutamaa tuntia myöhemmin puhelin soi, ja yhteyttä otti meihin nyt Postin Hauhon seudun jakelun 

esimies. Ja nyt olikin iloisen yllätyksen vuoro: hänellä oli meille erinomaisia uutisia! 

Kirjelaatikon lukitus oli tyhjennyksen yhteydessä rikkoutunut, eikä postinjakaja saanut sitä korjattua. 

Niinpä hän oli 25.2. jakelukierroksellaan irrottanut kirjelaatikon, ottanut sen mukaansa jakeluautoon ja 

kuljettanut korjattavaksi. Laatikko palautuisi entistä ehompana, kunhan lukitus saadaan korjautettua! 

Tänään tiistaina 8.3. on Mäntypolun risteyksen oranssi Postin kirjelaatikko palannut onnellisesti 

paikoilleen. Lukko on uusittu, ja laatikko on entistä ehompi! Postilaatikon tyhjentää postinjakaja 

päivittäin jakelukierroksensa yhteydessä. 

Nyt vain kaikki kuohijokilaiset lähettämään kirjeitä ja kortteja entistäkin aktiivisemmin, jotta 

kirjelaatikko ei ole meillä tyhjän panttina ja pysyy meillä vastaisuudessakin! 

terkuin Jaana  

Leenan jumppa – iloa elämään Kuohijoella 

Tarja Virtanen 



Syksystä 2021 on Kylä-Mukkulassa kohennettu lihaskuntoa. Leena aloitti itsekseen ja 

huomasi pian tarvitsevansa kavereita rasvanpolttoon. Aloitettiin tanssisalissa navetan 

vintillä. Oli jo melkoisen kylmä, mikä pisti vauhtia naisiin. Vielä siinä kohtaa jumpassa oli 

vain naisia. Tarkastajakoira Irjakin kun on naispuolinen.  

Kohta sitten siirryttiin sisätiloihin. Huonekalut saivat väistyä liikunnan tieltä ja salista tuli 

oikein viihtyisä jumppapaikka. Oletteko ennen katselleet kattokruunua lattialla 

jumpatessanne, mikäli nyt yleensä jumppaatte? Saliin saimme myös miesvahvistuksen. 

Leenan jumpassa yhdistyvät liike ja kauneus. Kyllä, ympäristön lisäksi mekin olemme 

todella kauniita taivutusasennoissa viipyessämme.  Aivonystyröiden rasvaus siis hoituu 

tanssin muodossa. Välillä tuskastumme askeleiden paljouteen, mutta aina päästään 

yhteisymmärrykseen ja liikkeet ovat sakin mukaan sopivia.  

Meillä on jumpassa ihan todella hauskaa ja kivaa. Kyllä me kaikki inhoamme ”ikkunoiden 

pesua” takakenossa lattialla istuen, mutta kolme kertaa viikossa saa lihakset kehittymään 

ja kohta se voikin olla mukavaa. Selkäliikkeetkin aloitettiin melkein nollalihaksilla ja nyt 

nousee jo rinta kaarelle ja reidet irti lattiasta. Se tekee meidät aika leuhkoiksi itsestämme. 

Lihasten lisäksi huumorin viljely ja -taju kehittyvät huippuunsa. 

   

 Ojennus                     Kuva: Tarja                                  Jumpparyhmä                Kuva: Leena 

  ”Voimaa on meillä näissä sormenpäissä” 

Tässä yleinen vahvuus 5 osallistujaa. Ryhmässä on kaikkiaan 11 jumpasta innostunutta ja 

vetäjä Leena. 

Tällaista yhteisöllisyyttä voi olla vain Kuohijoella. On se hyvä, kun meillä on Leena, 

joka  jaksaa meitä virkistää.  



 

 

 

 

 

 

Kulttuuria 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 

Hallitus raotti hieman kulttuurin ovia 4.2.2022 alkaen. 

Ravintolat saivat luvan toimia klo 24.00 asti. Kylälle 

sillä ei juurikaan ole ollut merkitystä. 

Kokoontumisrajoituksia höllennettiin 18.2.2022 alkaen. 

Kokoontumisrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 18. 

helmikuuta. Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva 

määräys jatkuu Pirkanmaalla kuitenkin vielä helmikuun 

loppuun. 

Kylän kesäteatteritoiminnan hiivuttua 2016, saimme 

sentään nauttia vielä muutaman vuoden Hattulan- ja 

Sappeen Kesäteatterista, kunnes korona torppasi nekin.   

Unikeonpäiviä ja hirvipeijaisia jäi ainakin kahtena 

vuonna pitämättä. Joten kulttuurivelkaa on kerääntynyt 

monen vuoden ajalta. Mutta nyt tulevana kesänä 

Sappeen Kesäteatterilla on kolmas yritys esittää Eino 

Grön musikaali. Toivon mukaan korona saadaan 

tapetuksi hyvissä ajoin, jotta pääsisimme kuuntelemaan iki-ihania Eikan lauluja. Kylän 

kulttuuripromoottori Sinikka on jo järjestelemässä lippujen hankintaa ja kuljetusta. Ehkäpä 

halipulakin alkaa vähitellen hellittää! 

Kalastuksesta 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

Kalaa on kaupoissa nyt runsaasti tarjolla. Näin mateen kutuaikoina huomioni kiinnittyy 

sen hintaan. Pääkaupunkiseudulla mateesta pyydetään supermarketissa11,95 € kilolta. 

Vertaa: kotimaisesta kirjolohesta 7,99 €. On se sen verran kova hinta, että madetta, tuota 

suurta kotimaista suurta herkkua, kannattaa todellakin pyytää.  



 

 

Pilkkimiehet pitämässä taukoa. Kuva: Ipsa. 

 Lintuhavaintoja 

    Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

20.2.2020 Viirupöllön ääniä on kuulunut jo useampana iltana. Risto Keino. 

Viikonloppuna 5-6.3 kylällä saatiin nauttia aurinkoisista ja tuulettomista kevätpäivistä. 

Jäällä oli väkeä. Kerrottiin, että Kukkian jäällä ei ole koskaan aiemmin nähty yhtä paljon 

ihmisiä. Ihmisiä oli liikkeellä tietysti jalan ja suksilla, mutta myös moottorikelkoilla ja 

mönkijöillä. Jäällä liikkumisen teki helpoksi noin 10 cm kohvakka lumikerros. 



 

5.3.2022 Tiettävästi tämän kevään ensimmäinen havainto joutsenesta joella. Kuva. Jouni 

Räisänen 

11.3.2022 Metsähanhi joella hakeutui hetken emmittyään joutsenten seuraan. Tapani 

Lindstedt 

14.3.2022 Mustarastas ja kanahaukka satamassa. Tapani Lindstedt 

 

Nyt on aika hankkia linnunpöntöt. 

Ennen kun ryhdyt rakentajaksi, klikkaa alla olevaa linkkiä, niin saat ohjeet ja mallit. 
 

Mallit ja mitat - BirdLife Suomi  
 

Jos sinulla ei ole oikeita työkaluja tai aikaa ryhtyä rakentamaan, niin voit tilata 

lahjapönttöjä ja samalla tukea Bird Lifen arvokasta toimintaa lintujen hyväksi. 

 

Lahjapönttö on paras lahja linnuille ja lintujen ystäville. Hyväntekeväisyyslahjan avulla BirdLife Suomi 

kerää varoja linnustonsuojelutyöhön ja linnunpönttöjen rakentamiseen. Auta lintuja ja tilaa joululahjaksi 

BirdLifen lahjapönttö. 

Kololinnuilla on pulaa pesimäpaikoista, sillä nykymetsissä on liian vähän lahopuita ja luonnonkoloja. 

Lintujen asuntopulaa voi onneksi helpottaa pöntöillä. Ilman pönttöjä moni lintulaji olisi nykyistä 

harvinaisempi. Hyvin rakennettu pönttö kestää vuosikausia ja tarjoaa turvallisen kasvupaikan monelle 

lintupoikueelle. 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-nJ_HjMb2AhUBmYsKHZCjBLkQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.birdlife.fi%2Flintuharrastus%2Flinnunpontot%2Fmallit-ja-mitat%2F&usg=AOvVaw1n3O4cvzI4UaME-XhWGySH
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-nJ_HjMb2AhUBmYsKHZCjBLkQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.birdlife.fi%2Flintuharrastus%2Flinnunpontot%2Fmallit-ja-mitat%2F&usg=AOvVaw1n3O4cvzI4UaME-XhWGySH


Lahjapöntöillä kerätyillä varoilla BirdLifen lintuharrastajat rakentavat pönttöjä ja vievät ne metsään 

puolestasi. Lahjapönttöä ei siis lähetetä tilaajalle eikä lahjan saajalle – vaan linnuille sinne, missä tarve 

on suurin. Lahjapönttöjen tuotto käytetään linnustonsuojelutyöhön. Pönttöjä rakennetaan vuosittain 

tilattuja lahjapönttöjä vastaava määrä. 

Lahjapöntön tilaajalle lähetämme valinnan mukaan pöllöaiheisen postikortin (korttimalli 1) tai 

taiteltavan jouluisen pönttökortin (korttimalli 2), jonka voit antaa ystävälle merkiksi lintujen saamasta 

tärkeästä lahjasta. 

• Pönttökorteissa on teksti: “Teidän puolestanne BirdLifen asiantuntijat ovat rakentaneet 

linnunpöntön ja vieneet sen suomalaiseen metsään.” 

• Jouluisen pönttökortin (malli 2) voi pystyttää vaikka ikkunalaudalle tai pöydälle joulunajan 

koristeeksi tai sen voi ripustaa joulukuuseen. Sen mitat ovat 20,5 cm x 7 cm x 7 cm. 

• Jouluisen kortin voi postittaa A4-kirjekuoressa (kuori ei sisälly hintaan). Tavallinen pöllöaiheinen 

kortti on normaalin postikortin kokoinen. 

 Tilausohjeet ja hinnat 

Soita (010 406 6200, arkisin klo 10–15) tai lähetä meille viesti osoitteeseen toimisto(at)birdlife.fi 

tilataksesi pönttöjä. Muista mainita viestissä nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi, tilaamasi 

pöntöt (tyypit ja lukumäärät) sekä toivomasi pönttökortit. Lahjapöntöt maksetaan laskulla, 

jonka lähetämme tilaajalle pönttökortin mukana. Pönttökortteja lähetetään pönttöjä vastaava 

määrä. 

• Pikkulinnunpönttö (20 euroa/kpl) 

• Kottaraispönttö (30 euroa/kpl) 

• Telkänpönttö (50 euroa/kpl) 

• Tuulihaukanpönttö (60 euroa/kpl) 

• Pöllönpönttö (75 euroa/kpl) 

 Rahankeräyslupa 

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. 

https://www.birdlife.fi/liitytaitue/rahankerayslupa/

