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 Juhla laa kahdessa luokka lassa n. 80:lle, yhteensä laa n. 130 m2 

 Ruoka‐ ja kahvias asto 100:lle henkilölle 

 Pöytäliinat 

 Piano, äänentoistolai eet, dataprojektori ja valkokangas 

 Hyvä parkkipaikka 

  www. kuohenmaa.sivustot.fi 
 Kuohenmaan koulu, Rissanrannan e 6, 36200 Kangasala 
 p. 0405337296 
 

Vuonna 2003 Koulun seiniä koristamaan teh in 10 naisen talkootyönä Kuohenmaa‐
seinäteks ili, jonka on suunnitellut Helinä Jaakkola.  
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Kuohenmaa on idyllinen maalaiskylä luonnonkauniissa ympäristössä hyvien palve‐
luiden läheisyydessä. Kuohenmaa sijaitsee n.20 km Kangasalan keskustasta Val‐
keakosken suuntaan. Valkeakoskelle matkaa tulee 15 km, Tampereelle pääset 
puolessa tunnissa. Kylällä on talouksia n. 70, kesäasuntoja on n. 100.  Kyläläisiä on 
n. 200 ja asukkaista puolet on lapsiperheitä.  
Kuohenmaan kylä on rakentunut Roineen rannoille, jonka kuohut ovat antaneet 
kylälle nimenkin. Toiseen suuntaan maisemaa hallitsee luonnon ja maiseman suo‐
jelun kannalta paikallises  arvokas kallioalue Kokovuori. Kokovuorelta maisemat 
avautuvat Roineen yli aina Kangasalan kirkolle as . Roineen lisäksi kylän alueella 
on myös Halkohaavanjärvi.  
Kylän toiminnot keski yvät vuonna 1920 rakennetulle Kuohenmaan vanhalle kou‐
lulle, joka on toiminut jo 40 vuo a kyläläisten harrastuspaikkana. Kyläläiset ovat 
remontoineet koulun viihtyisäksi v. 2003.  Nykyään kylätaloa hallinnoi Kuohen‐
maan kyläyhdistys, joka mahdollistaa kylätalon vuokraamisen myös juhla laksi. 
Kyläyhdistyksen lisäksi kylällä toimivat ak ivises  myös Etelä‐Kangasalan metsäs‐
tysseura ja Kangasalan Kisan Kuohenmaan‐Haapaniemen alaosasto.  
 
Kylätalosta on muodostunut tosi ak ivinen kokoontumis‐ ja harrastuspaikka. Tilai‐
suuksia vuoden mi aan on yleensä yli 200. Säännöllisiä harrastuksia on mm. las‐
ten puuhis‐kerho ja seurakunnan järjestämä pyhäkoulu, jumppa ja kahvakuulailu. 
Tämän lisäksi yksi äisiä kursseja, myyjäisiä, illanistujaisia ja muita tapahtumia on 
läpi vuoden. Kylätalon pihalta löytyy myös jääkiekkokaukalo, lentopalloken ä, 
frisbeegolf ja lasten leikkipaikka. Kylätalon läheisyydessä on uimapaikka, jossa on 
kyläläisten talkoilla rakentama Rissanlaavu. Koulun läheisyydessä on myös 
Kuohenmaan Paviljonki, jossa järjestetään tanssit vähintään kerran kesässä. Lisäk‐
si talvisin kylällä on 40 km hiihtolatuja.  

 
 
Kyläläisten mielestä parasta Kuohenmaassa on 
 Koko tää mahtava enoo, kylätalo ja harrastukset 
 Talkoohenki ja yhteisöllisyys 
 Metsästysmaat ja kalapaikat  
 Marja‐ ja sienimaastot 
 Kylän monen ikäinen väki – monenlaista yhteistyötä ja harrastuksia 
 Mahdollisuus ja lat harrastusten luomiseen 
 Voi osallistua, mu a voi olla myös omassa rauhassa 
 Kyläläiset on tu uja keskenään 
 Kylähistoriikki – etoisuus kylän menneisyydestä 
 Täh taivas ja kuunvalo 
 
Olemme pää äneet yhdessä toteu aa seuraavat asiat: 
 Kylätalolle tehdään eristys –ja lämmitysremon  
 Tapahtumia ja harrastuksia järjestetään kaikenikäisille  
 Markkinoidaan taloa ak ivises  juhla – ja kokous laksi 
 Rakennamme tulevaisuudessa kylätalolle saunan paljuineen 
 Kehitämme ja hyödynnämme Kokovuoren luontoalue a 
 Toimimme niin, e ä kylätalo on kyläläisten oma olohuone 


