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Joulun rippeitä

Kuva: Ipsa
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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 2.2.2022 n:o
1.2022

PÄÄKIRJOITUS

Talven aikaan
Tänä vuonna talvi alkoi aikaisin. Lumipeite saatiin jo joulukuun alkupuolella, jota on
seurannut pakkasjakso toinen toisensa jälkeen. Luoto kiittää, kun on palattu entiseen, jo
lähes unohdettuun vanhan ajan luonnon mukaiseen järjestykseen. Kipakat pakkaset ovat
lisänneet tupapäiviä. Ja antaneet aikaa ajatella. Ajatella alati harvenevia läheisiä ja
ystäviä, joita vielä on jäljellä. Niitäkin, jotka ovat jo väistyneet tästä ajasta, tai jotka
sairauden tai muun syyn johdosta ovat jääneet tavoittamattomiin. Lämpöiset ajatukset
voivat tavalla taikka toisella tavoittaa heidätkin. Ajatusten kokoaminen verbaaliseen
muotoon tulee vuosi vuodelta vaikeammaksi, sitä vaikeammaksi, mitä kauemmaksi sitä
siirtää. Monesti mieli tekisi, mutta kun ei saa aikaseksi. Toisin on nuorilla – puhelin. Ei
voi kuin ihailla nuoria, jotka kahdella peukalolla näpyttelevät viestejä toisilleen – jopa
kadulla kulkiessaan. Ei ne viestit voi kovin pitkiä olla, mutta arvattavasti ne täyttävät
heidän tarpeensa – olla yhteydessä toinen toisiinsa.
Ennen ei ollut kirjoituskoneita eikä tietokoneita, mutta kyniä ja paperia oli. Voisi
ajatella, että tuolloin viestiin kirjoittaminen vei aikaa (verrattuna nykyisin tietokoneen
ennakoivaan tekstin tuottamiseen) ja siten sanomaan latautui paljon tunnetta.
Muistellaanpa vaan tässä lehdessä aiemmin julkaistuja Raili Kosken lähettämiä kirjeitä
sota-ajalta. Käsin kirjoitettuja sensuurin tarkastamia ja Kenttäpostin tuomia kirjeitä
kyläläisille. Kuin myös Raimo Suksian arkistosta saatuja kyläläisten käsin kirjoittamia
VALON-TUIKE lehtiä 1920-1930 luvulta.
Toimitus on tammikuun lopussa palannut kahden kuukauden Espanjan matkalta
entiselle paikalleen. Matka oli koronasta huolimatta antoisa myös lehden tekemiseen. Ja
tulihan siellä tavattua myös Kuohijoen siirtolaisia.
Kevättä odotellen ja tervehtien

Arnold Kirveskoski

päätoimittaja
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Kylällä nähtyä ja kultua
Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
Koronavuosi vaihtui ja vihdoin saatiin pitkästä aikaa oikea talvi, lunta ja pakkasta.
Päivänvalon piteneminen on tämän lehden ilmestyessä selvästi havaittavissa. Näin
tarjoutuu loistava mahdollisuus ulkoiluun.
5.1.2022

Kuva: Juha Sormunen
Lumi on jo peittänyt, kukat laaksosessa…

23.12.2021

Syrjänen jouluvalaistuksessa.

8.1.2022

Ipsan uimapaikka

Tiettävästi Ipsa on nähty tuossa avannossa.

Kuvat: Ipsa
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1.1.2022
Juuri tulleen tiedon mukaan
riistanhoitopiirin alueella oli jäänyt auton
töytäisemäksi 160 kiloinen villisika, joka
oli loukkaantuneena paennut metsään.
Asiaan vihkiytyneiden metsästäjien
toimesta oli lähdetty karjun jäljitykseen.
Samana päivänä se oli tavoitettu ja
metsämiehet tekivät se mikä piti tehdä.
Villisika ei ole vieraslaji vaan uustulokas
oltuaan poissa Suomesta noin tuhat
vuotta.

Pekka ja Tukki lenkillä Kuva: Arttu Karttunen

11.1.2021
Pyynkieppi Niittyläntien varrella avohakkuun
alueella. Yleisesti on tiedossa, että riekko
tekee tuollaisia kieppejä, joita sanotaankin
riekonkiepeiksi. Mutta myös pyy tekee
sellaisia, mikäli on uskomista Risto keinon
ottamaan kuvaan. Ja miksei olisi kun Ripa
kertoi nähneensä pyyn lähellä tuota kieppiä.
Sitä paitsi riekkoja ei tiedetä nähdyn näillä
main.

13.1.2022 Jarmo Viteli sai Kuohijärvestä iskukoukulla lähes 3 kiloisen
mateen.
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15.1.2022 TV … nähtiin uusintana Egeland Kuohijoki

Kulttuuritoimittaja Rafael

Martikainen

Fuengirolasta
Espanjalainen kulttuuri on täysimääräisesti siestaa myöten voimassa myös
Fuengirolassa. Kulttuuriin ovat vaikuttaneet espanjalaisten lisäksi arabit ja myöhemmin
eurooppalaiset turistit. Se tarjoaa runsain määrin nähtävää, omaperäistä syötävää, mutta
myös nähtävää ja kuultavaa, sillä espanjalaiset ovat melko äänekästä väkeä. Aurinko on
kuitenkin se, joka vuosi vuodelta vetää eurooppalaisia tänne. Sitä kun on täällä lähes
jokaisena vuoden päivänä; siel sypressit kukkivat talvellakin talvellakin…
Ruokakulttuuri on se, johon täällä ensiksi törmää, kaupoissa ja ravintoloissa. Hintataso
kaupoissa on huomattavasti halvempaa kuin kotimaassa. Ravintoloiden hintataso sen
sijaan on lähempänä sitä mihin kotomaassa olemme tottuneet. Kalatiski on todellinen
kalamiehen unelma.

Kalatiskiltä löytyy monenlaista meren elävää
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Hinnastoa marketissa

Tämä katu on suomalaisittain Nälkäkatu. Ja nälkä lähtee…

Lihatiski
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Loppiainen on täällä joulun iso juhla ja silloin jaetaan lahjat. Sen jälkeen alkaa
alennusmyynti, joka kestää kuun loppuun. Silloin voi tehdä todella edullisia ostoksia.

Suomalaisten Suomela; yli 30-vuotta Fuengirolassa. Calle las Vinas 54, Edif. Girasol,
Los Pacos
Suomelan jäseneksi voi liittyä tekemällä jäsenhakemuksen yhdistyksen nettisivuilla.
Jäsenmaksu on 35 € vuosi ja se tarjoaa rahanarvoisia jäsenetuja.
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Suomelassa toimii monta harrastuspiiriä
muun muassa seniorikerho, mieskuoro,
jumppa- ja tanssikerho, teatterikerho,
keramiikkakerho ym. Padel harrastuspiiri
vetää puoleensa yhä uusia harrastajia.
Ohessa kuvakaappaus Suomelan Sanomat
lehdestä 12/2021. Kuvassa vas. Paavo
Ässämäki, Ilkka af Ursin, Laura
Taipaleenmäki ja Hanna KytöläLundström.
Suomela julkaisee jäsenlehteä: Suomelan
Sanomat

Autoja ja asuntoja, paikallisista ilmaislehdistä poimittua

Tarjontaa riittää moneen makuun – ja hintaan. Halvimmillaan asuntoja tarjotaan jopa
70000 eurolla. Tavallisimmat kahden makuhuoneen asunnot ovat suunnilleen samoissa
hinnoissa kuin Suoimessa. Mutta tuon Mersun hinta, se kyllä tuntuu varsin
kohtuulliselta, mutta tuo AMG versio ei ole monenkaan Matti Meikäläisen valinta.
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Kalastuksesta
Kalatolimittaja E. Kiviriippa
Kun pakkaset hellittivät 13.1.2022 se sai pilkkimiehet liikkeelle, eteenkin kun
Kolehmainen oli mönkijällä aurannut kulku-uria jäälle. Eipä jäällä silti tunkua ole ollut,
mutta Kolehmaisen lisäksi kuitenkin Ossi, Jouni ja Keku, siinä ne melkein ovat, kun
Ripaa ei ole juurikaan enää jäällä näkynyt.
Mateen kutuaika lähestyy ja se mahdollistaa myös koukkupyytäjille oivallisia saaliita,
kuten kylällä on kuultu. Koukkupyynnissä tulee muistaa, että silakkaa ei saa käyttää
syöttinä, niin hyvä kuin se siihen onkin. Parasta on käyttää lähisyöttejä.
Koukkujen asettelusta muistan Seppo Pakaraisen ohjeet: Syötti lasketaan noin puolesta
metristä yhteen metriin pohjasta, sillä made uiskentelee phjia myöten ja sieltä se iskee
ylöspäin. Koukut lasketaan sellaisille paikoille missä mateen tiedetään perinteisesti
kutevan. Koukkujen väli kannattaa pitää ainakin 10 metrissä jottei siimat pääse
sotkeutumaan keskenään. Verkkoja ei sellaiseen paikkaan kannata laskea, sillä se voi
parhaassa tapauksessa tuottaa niin palnjon, jotta saalista jää haaskoon, eikä se kelpaa
kaille, niin kuin ei Keinumäen Martallekaan. Katiskan sentään voi laskea jos saa
sahatuksi tarpeeksi suren avannon, mutta se tulee merkitä niin hyvin, että kukaan
sivullinen siihen vahingossakaan putoa.
Lukijan palsta

Jouko Vehmas
LOS PACOS SUOMALAISLÄHIÖ ESPANJASSA JO 50 VUOTTA
Fuegirola on eteläespanjalainen Välimeren rannikkokaupunki, joka kuuluu Malagan maakuntaan ja
Andalusian autonomiseen alueeseen. Fuengirola sijaitsee noin 30 km:ä Malagan kaupungista länteen.
Lentokenttä on puolen tunnin automatkan päässä.
Los Pacos on Fuengirolan kaupungin osa.
Pohjoispuolella sijaitsee tuhannen metrin korkuinen Mijasin vuori, jonka rinteellä 400 metrin
korkeudessa on yksi Andalusian pienistä valkoisista kylistä, Mijas.
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Los Pacosista voi monesta paikasta ihailla tätä vuoristokylää.
Fuengirolan asukasluku on noin 80 000. Kesäkuukausina asukasmäärä kolminkertaistuu suuren
turistivirran vuoksi.
Kaikki alkoi, kun yrittäjä Teuvo Hakulinen matkasi Espanjan Fuengirolaan vuonna 1968. Teuvo poti
nivelsairautta ja hän lähti vaimonsa Varpun kanssa etsimään vaivoihinsa lämpöä ja aurinkoa.
Los Pacosin nykyisellä paikalla heitä tervehtivät vain autio laakso, karut mäen kumpareet, joitakin
eucalyptus- ja oliivipuita ja olihan siellä muutamia viinirypäleistutuksiakin.
Hakulinen osti Fuengirolan kaupungilta aluksi 3 hehtaaria maata ja alun perin hänen piti rakentaa
ratsastustalli. (myöhemmin hän osti maata lisää aina tarpeen mukaan)
Tästä suunnitelmasta hän sitten luopui ja aloitti suomalaiskylän suunnittelun. Tarkoitus oli rakentaa
miellyttävä ympäristö lähinnä sellaisille ihmisille, jotka terveydellisistä syistä halusivat hakeutua
lämpimään ympäristöön, missä aurinko paistaa noin 320 päivää vuodessa.
Ensin rakennettiin rivitaloja. Ne valmistuivat 1969. Vuosina 1972-1976 rakennustahti kiihtyi.
Los Pacosin alueelle valmistui 67 omakotitaloa, useita rivitaloja, Parilla ravintola sekä iso päärakennus
El Condor, missä ravintola- toimisto- ja yleistilojen lisäksi oli 48 huoneistoa, suomalainen
terveysasema , kauppa sekä kirjasto. Tämä oli erittäin suosittu paikka Pacosissa asuvien ja turistien
keskuudessa.
Los Pacos sai mainetta puhtaalla vedellä. Alueella oli omat kaivot, joista syvin oli 120 metriä.
Vaikka muualla Fuengirolassa säännösteltiin vettä ei Los Pacosissa ollut huolta tästä. Fuengirolan
kaupungin johtohenkilöt olivat kateellisia, ja kävivät neuvotteluja Hakulisen kanssa siitä, että voisiko
hän johdattaa vettä myös Välimeren ranta-asuntoihin. Vesimonopolin Los Pacocissan saanut Hakulinen
ei tähän suistunut.
Suomesta lennettiin Espanjaan matkatoimistojen välittämillä lennoilla. Vuonna 1970
Keihäsmatkatkin oli mukana. Kävi jopa niin, että Keihäsmatkat, jotka tekivät matkoja Marbellaan,
muuttivat matkakohteekseen Los Pacosin parempien asuntojen ja olosuhteiden vuoksi.
Los Pacosin rauhallinen sijainti, suomalainen terveydenhoito ja kuntoliikunta olivat kolme muihin
verraten täysin ylivoimaista perustetta.
Säännöllinen linja-autoliikenne alkoi Fuengirolan ja Los Pacosin välillä 1976.
Samana vuonna Suomalaiset saivat nimikkokadun Avenida de Finlandia, joka johti Los Pacosiin.
Avajaisia kunnioitti läsnäolollaan kaupungin johdon lisäksi suomen suulähettiläs Heikki Hannikainen
Madridista.
Valuttasäännösten vapauduttua 1980-luvulla yhä useampi suomalainen halusi oman loma- tai
eläkeasunnon ulkomailta. Los Pacos kasvoi nopeasti.
Myös urheilijat tekivät maihinnousun Pacosiin. Em hotelliravintola El Condorin toimitusjohtajaksi
valittiin 1970 luvulla silloinen Suomen urheiluliiton koulutuspäällikkö Tapani Ilkka.
Huippu-urheilijat, jotka valmistautuessaan mm vuoden 1972 Münchenin ja vuoden 1976 Montrealin
olympialaisiin, tekivät Los Pacosin tunnetuksi pitämällä harjoitteluleirejä Los Pacosissa, mistä
lenkkipolkuja ei puuttunut.
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Mm Lasse Viren, Pekka Vasala, Tapio Kantanen, Mikko Ala-Leppilampi, Markku Kukkoaho, Salinin
pariskunta ja monet muut harjoittelivat kuntopoluilla ja suorituspaikoilla. Eikä sovi unohtaa
jousiampujia Tommi Poikolaista ja Kyösti Laasosta.
Sieltä alkoi Suomen yleisurheilun uusi nousu.
Tämän takasi erinomainen ilmasto, terveellinen ruoka sekä hyvät asumisolosuhteet.
Teuvo Hakulinen sai Los Pacosin alueen luojana Fuengirolan Kunniapormestarin arvonimen.

Vielä tänäänkin suomalainen muuttaa mieluusti Los Pacosin lähiöön.
Asuu siellä paljon myös espanjalaisia.
Monet 70- luvulla rakennetut kiinteistöt on purettu ja tilalle rakennettu uusia asuntoja ja
liikuntamahdollisuuksia lisääviä paikkoja.
Aikoinaan urheilijoille rakennettu 90 metrin juoksurata, pituus- ja kolmiloikkapaikka, lentopallo- ja
koripallokenttä ovat jääneet täysin uuden asutuksen alle.

Kuvasta näkyy uima-allas ja Parilla ravintola, mitkä sitten purettu ja rakennettu uusia taloja. Mm.
Vegasol, missä lehden toimituskin nyt pitää majaansa.
On helppo unohtaa kaamosaika, sohjoiset, lumiset ja jäiset kadut. Aina läpi vuoden voi lähteä
ulkoilmaan kävelylle tai harrastaa reippaampaa liikuntaa juoksemalla tai pyöräilemällä.
Erilaisia kuntovempaimia on useita lähipuistossa samoin kuin tenniskenttiä, koripallokenttä ja
suursuosion saaneita Padel-kenttiä.
Eikä merikään ole kaukana. Noin 1-1.5 km:n kävelymatkan päässä.
Fuengirolan 7 kilometriä pitkä hiekkaranta ja rantakatu Paseo Maritimo tarjoaa iloa, nähtävää ja
mahdollisuuksia vauvasta vaariin.
Malagan ja Fuengirolan välillä on nopea junayhteys ja Renfe-asema (juna-asema) on myös
lentokentällä.
Elinkustannukset ovat kauttaaltaan noin 30 prosenttia alhaisempia kuin Suomessa.
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Los Pacosissa on Aurinkorannikon suomalainen koulu lukioineen, Tampereen hieromaopiston
koulutuspaikka ja suomalaiyhteisön Suomelan toimisto ja toimintatilat.
Pacosin lähistöllä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon toimipiste, opetusministeriön tuella
rakennettu Sofian kansalaisopisto ja paljon muita suomalaisia palveluja.
Los Pacosissa, Fuengirolassa ja koko aurinkorannikolla asuu arviolta yhteensä 25 000 Suomalasta.

Kirjoittaja on entinen rikosylikonstaapeli Riihimäeltä ja hän on jo kymmenen vuoden
ajan viettänyt talvet perheensä kanssa Los Pacosissa. Kesäisin hän mökkeilee
naapurikylässä. Porraskoskella.
Kulttuuri ympäröi meitä kaikkia ja kaikkialla. Se on juurikin niin…

Lintuasiaa

Lintutoimittaja Edvard Kuiri

Pöllöhavaintoja on toimitukseen tullut syksyn
jälkeen tullut niukalti. Tämä kertoo siitä, että
myyräkannat ovat heikentynet. Myös
viimeaikojen kovat hanget ovat mitä
ilmeisemmkn vaikeuttaneet pöllöjen saalistusta.
Toisaalta se ajaa pöllöjä pihapiireihin, mistä ne
voivat tavoittaa hiiriä lintujen ruokintapaikoilta.
Toimitus odottaa pöllöhavaintoja.
Oheisen varpuspöllön kuvasi Risto Keino
omasta pihapiiristään.

Lehden ornitologi Antti Autere on viikolla 23 raportoinut lintuhavainnoistaan.
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Ollaan oltu nyt viikko putkeen ja liikuttu päivittäin etupäässä jalkaisin. Siinä sitten
lintuja tarkkaillen; varpuspöllö oli Artsin kuusiaidan ensimmäisen kuusen latvassa,
harmaapäätikka on käynyt talipötköllä muutaman kerran. Kun tultiin, niin tien varrella
oli pari pyytä. Mustarastaita siellä täällä. Ruokinnalla sini- ja talitiaisia, sekä
pikkuvarpusia. Muutama naakkakin on poikennut, mutta kaiken kaikkiaan aika
hiljaista. Kuukauden kuluttua alkaa jo kevään merkit, tosin Niittyläntiellä käpytikat
rummuttavat jo reviiriään sähkötolpan peltiin.

Kunnallisia, kirkollisia, yhteisöjen ja yksityisten ilmaisia ilmoituksia

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

