Tuohitun kyläyhdistyksen historiikki
Tapahtumia Tuohitun kylän elämästä 1978 – 1990 välillä
Tuohitun koulu lopetettiin 1976. Posti muutti Tuohitun lakkautetulle koululle huhtikuussa 1978.
Entinen posti oli toiminut Aarre ja Kerttu Rinteen kotona ja Kerttu Rinne hoiti postia jääden
eläkkeelle vuonna 1978 alkuvuodesta. Uudeksi postin hoitajaksi tuli Helmi Salomaa Tuohitusta.
Lääkekaappikin saatiin postiin, jossa se kylän asiakkaita postin lopettamiseen asti. Yleisöpuhelin
tuli postiin 1982.
Ensimmäinen kyläkokous koululla pidettiin 17.11.1978. Kyseessä oli kyläkaupan pelastaminen,
Osuuskaupan toimitusjohtaja Sulo Laakio lupasi vuoden jatkoaikaa eteenpäin, kun kauppa uhattiin
lopettaa. Se oli kylän yhteistoiminnan tulosta. SSO:n kyläkauppa loppui kyllä 1982 alkuvuodesta.
Kun Osuuskauppa lopetti tuohittulaiset laittoivat kokouksen pystyyn ja päätettiin, että kauppa on
oltava kylässä! Niin sekin saatiin yksissä tuumin kylälle. Uusi kyläkauppa avasi ovensa 4.3. 1982.
Ensimmäinen kylätoimikunta perustettiin 12.04.1981 kylän asioita hoitamaan. Siinä olivat Unto
Lehtonen, Aarno Leirola ja Helmi Salomaa. Tuohitun kylätoimikunta oli ensimmäinen Perniössä
perustettu kylätoimikunta.
Kansalaisopiston toiminta alkoi syksyllä 1978 naisten voimistelupiirillä, joka toimi 1990
alkuvuosiin asti. Miesten kuntoliikutakin oli jonkin aikaa toiminnassa, samoin eläkeläisten
kuntoliikuntakerho ym. toimintaa ja toimintaa on edelleenkin vielä tällä hetkellä. Kansalaisopiston
muutakin toimintaa oli paljon, mm. englannin opiskelua, Punaisen Ristin ensiapukoulutusta (kurssit
1-2) ja sienikurssi.
Kyläkokouksia pidettiin usein, kun asiaa oli paljon ja joukolla oltiin mukana aina. Joulu- ja
kesäjuhlia sekä äitienpäiviä vietettiin, kaikenlaista yhteistä toimintaa ja koko kylä oli mukana
talkoilla aina. Saapaskin lensi kilpaa kesäjuhlilla!
24.6.1982 Kylätoimikunta otti askeleen eteenpäin, kun perustettiin vesiyhtiötä ja nimiä kerättiin
heinäkuun puoleen väliin, postissa oli nimilista sitä varten. Ensimmäinen nimi listassa oli Unto
Lehtonen ja koko idea ja unelma siitä oli hänen alulle panema asia. Kylässä oli kaivoja melkein
tyhjänä, kun oli kuiva ja lämmin kesä. Se oli Unton unelma ja toteutettiin lopulta suurena
hankkeena kylän hyväksi! Kunta löi monta kertaa kapuloita rattaisiin, kuten sanotaan. Arkisto näistä
asioista on olemassa kyläyhdistyksellä. Paljon tehtiin talkootyötä sen asian edestä, koko kylä oli
mukana ja ympäristökylätkin osittain. Vesiasiaa selvittivät myöskin Viljo Kurppa, Leo Pitkänen ja
Kalle Lamminen. Perustettiin Vesiosuuskunta, erinäisiä vaiheita oli, rahoitusta ynnä muuta.
Maapohjan veden ottamolle Vesiosuuskunta sai lahjoituksena Liisa ja Aimo Reposelta, lahjakirja on
päivätty 1.5.1984. 1984.8.6. Tuohitun Vesiosuuskunnan raha-asioita koskeva kunnan päätös saa lain
voiman.
9.9.1984 valettiin pumppaamon perustukset ja upotettiin lasipullo (vanha lonkeropullo), ei ollut
hopealieriötä ja viestinä pulloon: "Tämän vesilaitoksen pohja valettiin 8.9.1984 kunnan
vitkutteluista huolimatta. Sää kirkas, kunnan asiat sekavat, mutta mieliala korkealla. Talkootyönä."
Tuohitun Vesi-osuuskunnan pääurakoitsijoina olivat Niilo Rinne ja Yrjö Sorvakko.
Elementtiveteraanit Sorvakko & Rinne-nimisen talkooyhtiön käsialaa olivat myöskin pumppaamon
seinäelementit, jotka rakennettiin Salomaan suuressa hallissa ja puutavarasta, jonka lahjoittivat Anja
ja Unto Lehtonen sekä muut tarvittavat parrut ja tarvikkeet lahjoittivat Liisa ja Aimo Reponen.

13.9.1984 Tuohitun osayleiskaavankin luonnos valmisteltiin ja Tuohittu oli ensimmäinen Perniön
kylistä, jonne osayleiskaavaa laaditaan.
25.10.1984. Kunnalisvaalitkin olivat ja yksimielisyys siinäkin asiassa toi kaksi vaalipaikkaa.
Tuohitun ehdokkaista kaksi pääsi valtuustoon, Aimo Reponen ja Leo Pitkänen. Ehdokkaita oli
muitakin ja lähellä oli kolmannenkin läpi meno. Aikaisempina vuosina oli ollut yksin vain Kaarlo
Riski edustamassa Tuohittua.
1986-1987 Sorakin rahisi Tuohitun kylän yhteistyössä.
8.10.1984 Kyläsuunnittelun opintopiirikin perustettiin: seitsemän henkilöä mukana, Turun Yliopisto
Terhi Pajusen kera teki suunnitelmia Tuohitun kanssa. Rivitalokin oli ohjelmassa mukana ja
Postipankki mainosti sitä myöskin.
1984 huhtikuussa Perniön jokikin tulvi taas kerran. Kirkolla vesi tulvi rakennusten kellareihin.
1985-86. Talviriehaa kylien kesken oli luuta sählyä, hiihtokilpailuja ym. Talviset kylien väliset
ottelut jatkuivat niin kauan kuin lunta saatiin maahan ja loppuivat joskus 1995-6 lumen vähyyteen.
Voittopokaalikin on olemassa Tuohitun kaapissa.
31.1.1987 Tuohitussa tehtiin ja harjoitettiin menestysravureita, kuuluisimpia olivat Cocoa Hanover,
Spin Bunter, Lady Patriot ja Claytmere, jotka ovat tuttuja valtaosalle suomalaisille raviharrastajille.
Tallin omistaa Naarjärven rannalla liikkeenharjoittaja Jaakko Mäkelä.
1.3.1987 Laskiaisriehaakin oli, hevosia, koiria, paloautoja. Kuninkaan Poika oli Tuohitun tähti.
5.3.1987 Lopullinen Tuohitun osayleiskaava hyväksyttiin, aikaa siihen kului liki kolme vuotta.
12.3.1987 Musiikin opiskeluakin Tuohitussa oli ja opettajana toimi Simo Oksanen.
4.6.1987 Opettaja Simo Oksanen jäi eläkkeelle Mussaaren koulusta, jonne hän oli siirtynyt, kun
Tuohitun koulu lopetettiin 1976. Tuohitun opettajana hän toimi 1953-1976.
14.11.1988 Tuohitussa ihmeteltiin kalakuolemia, kun Naarjärven laskuojaan niitä ilmestyi ojan
täydeltä!
1988 Tuohitulla oli kummikyläkin, Suomussalmen Pyhäkylä. Vierailulla käytiin puolin ja toisin,
vietiin omenoita ja poronhoitoa katseltiin. Talkoilla maalattiin koulu Tuohitussa
1988-90 Monenlaista toimintaa kuitenkin kylällä oli.
28.3.1990 Tuohitun posti loppui. Sen jälkeen se siirrettiin kaupan yhteyteen.
Tuohitun kylätoimikunta toimi perustamisesta lähtien vuoteen1997. Sen jälkeen se rekisteröitiin
viralliseksi Tuohitun kyläyhdistykseksi. Tuohitun kylän yhteistoiminta ja yhteen hiileen
puhaltaminen tuotti tulosta: juhlilla arpajaisilla ja avustuksella saimme koottua rahaa ja ostettua
kahvinkeitimen, kahvikuppeja, ja lopuksi sähköurut. Ne kaikki ovat käytössä edelleen ja kylän
juhlissa tarpeellisia. Toiminta oli hyvin vilkasta ja kaikki olivat innolla mukana. Sanonta oli:
"Täällähän me asumme, toimikaamme yhdessä!"

