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Humiseva harju

Kuva: Jaana Jokinen
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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, GSM 0408228192
E-mail: raimo.maurola@elisanet.fi Kahdestoista vuosikerta n:o 3/8.3.2022.
Aikaisemmat numerot: Google>kuohijoen sanomat - kuohijoki

PÄÄKIRJOITUS
Maalispyryt tulivat niin kuin aina enennenkin. Melkoinen tuuli ryöpytteli kylällä, mutta
ennustettuja rankkoja lumisateita ei tullut. Sähkökatokin oli vain noin kymmenen minuutin
mittainen. Tuulenkaatoja ei ole tullut toimituksen tietoon. Suurimmaksi haitaksi muodostui
teiden liukkaus.
Tuntemukset kylällä ovat olleet samanlaisia, kuin muuallakin maassa. Kasvaneet koronan
tartuntaluvut huolestuttavat. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta, kylä ei ole kerryttänyt
tartuntalukuja. Tulevatko jo osin peruutetut kokoontumisrajoitukset takaisin?
Toteutuessaan sellainen ei tietäisi hyvää jo suunnitelluille kesän tapahtumille.
Silti – pieniä ovat kylän ongelmat, verrattuna siihen mitä on niillä ihmisillä, jota ovat
tuhansittain paenneet kotimaastaan; muun muassa Suomeen. Joidenkin arvioiden mukaan
määrä saattaa nousta jopa kymmeniin tuhansiin. Mihin he sijoittuvat täällä – ja kuinka
pitkäksi aikaa? Jos niin käy, niin Suomi joutuu kohtaamaan toisen kerran itsenäisyytensä
aikana suuren pakolaisongelman. Siitä ensimmäisestä selvittiin hyvin. Niin selvitään
tästäkin. Itsekin evakkona tunnen suurta myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Samaa toivon
meiltä kaikilta. Aihe on kylältä katsottuna ehkä hieman kaukainen – toistaiseksi, mutta silti
se koskettaa meitä kaikkia, halusimmepa sitä tai emme.
Lintujen kevätmuutto näyttää alkaneen, kun 19.3.2022 havaittiin kiuru Antin kulmalla ja
peippo 25.23.2022 Pakaraisen lintujen ruokintapaikalla. Puolikuuta peipposesta. Kyseessä
lienee vain tunnustelija. Varsinainen muuttoinvaasio ajoittunee huhtikuun puolen välin
jälkeen. Kesäaikaan siirtyminen sunnuntain 27.3.2022 vastaisena yönä, tapahtui varsin
talvisessa, jopa myrskyisessä säässä. Siitä kuva jäljempänä.
Kesää odotellessa tervehtien Arnold Kirveskoski

Päätoimittaja
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Lintuhavaintoja
Lintutoimittaja Edvard Kuiri
12.3.3022 Merikotka kylällä. Irene Pakarainen
16.3.2022 Töyhtöhyyppä Kipparinlahden jäällä. Pekka
Kolehmainen

18.3.2022 Lehtopöllö huhuili Mäkelän takana. Risto Keino
19.3.2022 Lehtopöllö huhuili Mäkelän takana. Risto Keino
19.3.2022 Lammintien varrella kiuru, joella kolme telkkää ja kaksi sinisorsaa. Antti Autere
19.3.2022 Mustarastas alkoi laulamaan täydellä teholla. Risto Keino
22.3.2022 Tilhiparvi Känsäntien varrella. Sormunen
25.3.2022 Peippo ja keltasirkku ruokintapaikalla. Irene Pakarainen
Kylällä nähtyä ja kuultua
Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
21.3.2022
Maanmittaustornin jäännökset Toussunmäessä
Maanmittauksella on pitkä historia. Kuningas Kustaa II Adolf
perusti vuonna 1628 laitoksen, jonka oli määrä tehdä selvitys
kartaston laatimisesta silloisessa valtakunnassa. Suomen osalta
kartoitusta varten perustettiin 1633 ensimmäinen
maanmittauskonttori Turkuun, jonka johtajaksi tuli Anders
Bureus.
Varsinaiset mittaukset suoritettiin kolmiomittausjärjestelmällä.
Sitä varten maastoon rakennettiin mittaustorneja kolmion
muotoon. Kun oli saatu mitattua kolmion yhden sivun pituus,
niin voidaan muut sivut laskea kulmien avulla. Samalla saatiin
seuraavien pisteiden etäisyys ja sijainti. Koko maan
kartoittamiseen tarvittiin rakentaa tuhansia torneja. Niinpä
kartoittaminen kestikin satoja vuosia. Tätä tekniikkaa käytettiin
tiettävästi vielä1980 luvulla, joten kuvan jäännöksillä on ikää
ainakin tuollaiset 40-vuotta.

Kuva: Risto Keino
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24.3.2022

26.3.2022

Sää vaihtui muutamassa päivässä aurinkoisesta kevätpäivästä myrskyiseen iltapäivään.
Kuvat: Risto Keino ja Jouni Räisänen

26.3.2022 klo 18.03 Myrsky nousee Kipparinlahdella. Kuva: Jouni Räisänen
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VEPARIN kuulumisia

Veparin hallituksen kokous 17.3.2022 vasemmalta: Tero Jokinen, Arto Virtanen, KaijaLeena Lindstedt Joukko Saarikko (pj), Jarmo Ali-Kippari Kokouksessa läsnä hallituksen
ulkopuolinen Sinikka Peura, tapahtumatuottaja - kolmas vasemmalta. Vuosikokouskutsu.
alla. Kuvat Jaana Jokinen

Tässä joitain poimintoja hallituksen kokouksesta,
kaikki kokouksesta en kirjannut mutta jotakin...
Kirjanpito, tilinpäätöksen ja toimintakertomus
käsiteltiin.
Toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle
2022
Talousarvion valmistelu
Päätettiin muodostaa yhteisörahoitushanke
"Veparin energiatehokkuus" ja hakea Promoottori
ry:ltä avustusta. Kokonaisbudjetiksi arvioitiin
alustavasti 3100 € , johon avustusta haetaan 2000€
(Promoottorin myöntämä max . avustus).
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Mahdollisella avustuksella + yhdistyksen omarahoituksella hankittaisiin ilmalämpöpumppu
sekä uusi jääkaappi Veparille.
Päätettiin tehdä alustava ilmoittautuminen Ihana Pälkäne -messuille 28.5. Messutapahtuma
Aitoon Honkalassa.
Pohdittiin kesän kyläkyselyn -toteuttamista. Mahdollisesti toteutetaan pienimuotoisena esim.
palautelaatikon muodossa.
Markkinointiin liittyviä asioita: Jaana päivittää kylän instagram- sivuja aktiivisesti. Seuraajia
sivuilla on 370 .Kuohijoki fb-ryhmä toimii myös aktiivisesti, jäseniä ryhmässä on 670.

14.5. Kyläyhdistyksen talkoot. Remppakohteita kirjattiin; Veparin
ikkunanpokien alaosien huolto, rappuremonttia, maalauksia, kalustehuoltoa, normaalit
vuotuiset ylläpidot, siivoamiset ym.
Terveisin Sinikka
---

Nyt meillä on sitten tilaisuus näyttää kuinka kylän yhteisöllisyys pelaa
ja toimii perinteisessä talkoohengessä, niin kuin se on aina
aikaisempinakin vuosina toiminut. Ainostaan runsaalla osanotolla
saadaan turvatuksi se, että aiotut tarpeelliset työt eivät jää vain
aikomukseen.
Sitten 16.4.2022 klo 10.00 toivotaan kyläläisten ja mökkiläisten
runsasta osanottoa vuosikokoukseen.
Vielä tulevista tapahtumista
Toukokuun 28 päivä Aitoon Honkalassa järjestettävä suurtapahtuma on saanut
nimekseen Ihana Pälkäne!
Nimi valittiin yleisöäänestyksen perusteella. Tapahtuma sai myös oman logonsa, jossa
Yhteinen Pälkäne -hankkeen logon keskimmäinen pallo on muuttunut sykkiväksi
sydämeksi.
Ihana Pälkäne suurtapahtuman rakentumista ja toteutumista voit seurata tapahtuman
Facebook-sivuilta.
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Tule sinäkin mukaan tekemään Ihanaa Pälkänettä näkyväksi!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!
Päiväys
La, 28.05.2022 - 10:00 - La, 28.05.2022 - 17:00
Osoite Honkala, Aitoo
Kulttuuria

Kulttuuritoimittaja Rafael

Martikainen

Kulttuuripuolella on ollut koronan johdosta hiljaista, eikä uutisoitavaa ole juurikaan ollut.
Lukuharrastusta ja luontotarkkailua se ei sentään ole estänyt. Parempaa kulttuurikesää on
ennustettu, mutta millaista, sen näyttää 27.3.2022 alkanut kesäaika!
Alla on kuitenkin museoista kiinnostuneille arkeologisten tutkimusten esittelypäivä:

PI RKANMAAN M AAKUNTAMUSEO , PL 4 87, 3 310 1 T amp er e
K äynti os oit e: Mus eok es kus V apri ik ki, Al avers t aan r ait ti 5
Puh. 03- 56 56 51 40 F ax: 03 - 56 56 51 41 www.t amp er e.f i/vapr ii kk i

Pirkanmaan alta – Pirkanmaan arkeologisten tutkimusten esittelypäivä
Aika: Lauantai 9.4.2022 klo 12–16
Paikka: Vapriikin auditorio, Alaverstaanraitti 5, Tampere
Vapaa pääsy
12.00 Tervetuloa Vapriikkiin! Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen
12.05–12.35 Uusia tuloksia Museoviraston koekaivauksista Pirkanmaalla 2018-2020.
Tutkija Esa Mikkola, Arkeologiset kenttäpalvelut, Museovirasto.
12.35–13.05 Lempäälän Aimalan keskiaikaisen kirkon jäljillä vuonna 2021. Tutkija Juha
Ruohonen, Turun yliopisto
13.05–13.35 Pirkanmaan ruumishautoja arkistotutkimuksen valossa. Tutkija Ulla Moilanen
13.35 -13.50 Keskustelua
13.50–14.20 Kahvitauko (omakustanteinen)
14.20–14.50 Arkeologisia tarkastuksia Länsi-Pirkanmaalla. Tutkija Vadim Adel,
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Pirkanmaan maakuntamuseo
14.50–15.20 Tursiannotkoa pala lisää esiin kesän 2022 kaivauksissa.
Tutkija Sanni Salomaa, Muuritutkimus Oy
15.20−16.00 Pirkanmaan maakuntamuseon uutiset ja keskustelua. Tutkija Kreetta Lesell,
Pirkanmaan maakuntamuseo
Järjestää Pirkanmaan maakuntamuseo
Lisätiedot Kreetta Lesell, puh. 040 7631841, kreetta.lesell@tampere.fi

Kalastuksesta

Kalatoimittaja E.

Kiviriippa

Hiljaista ollut on myös kalastusrintamalla. Muutama sitkeämpi kalamies on pitänyt
talviverkkoja. Saalistakin ovat kuulemma saaneet.
Keku ja Kole olivat pilkillä Avusojan suulla 26.3.2022. Keku sai kahdeksan savuahventa ja
Kole kaksi. Kole antoi ne Kekulle.

Kunnallisia asioita

Pauliina Pikka
Kunnanjohtaja
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Pälkäneen kunnan kuntastrategia 2030 on julkaistu. Jotta tuo strategia ei jäisi vain paperiksi
tai biteiksi, esitimme kunnanjohtajalle otteita tuosta strategiasta ja pyysimme kommentteja
lähinnä syrjäkylien kyläläisen näkökulmasta.
Kunnanjohtaja Pikka, jonka muistamme Unikeonpäivältä 24.7.2022, on ystävällisesti
vastannut pyytämiimme kysymyksiin.

Poimintoja Pälkäneen kunnan kuntastrategiasta 2030
Johdanto
”Pälkäneen kuntastrategia on tasapainoinen sekoitus tavoitteellista kehittymistä ja arjen
realismia. Haluamme saada Pälkäneellä aikaan asioita, jotka eivät ainoastaan täytä kunnilta
vaadittavia minimitehtäviä, vaan ovat oikeasti kuntalaisille ja sidosryhmillemme
merkityksellisiä ja ne toteutuvat talouden kannalta tasapainoisesti ja oikea-aikaisesti.”
Kysymys: Mitkä ovat tällä hetkellä niitä toteutuvia kuntalaisille ja erityisesti syrjäkylille
merkityksellisiä asioita?
En ehkä halua eritellä Pälkäneen eri osia – palvelut ovat tarjolla kaikille kuntalaisille,
vaikka eivät toki kaikille yhtä lähellä. Yhteinen Pälkäne –hankkeen kautta olemme tuoneet
kyliä lähemmäs toisiaan ja pyrkineet kuulemaan eri puolella Pälkänettä asuvien näkökulmia
ja toiveita. Kunta ei yksinään ihmeisiin pysty, mutta yhdessä kuntalaisten kanssa
moneenkin asiaan. Pyrimme tuomaan esille Pälkäneen moninaisuuden ja antamaan tänne
haluaville vaihtoehtoja – onhan meillä tarjolla hyviä omakotitontteja eri puolilla Pälkänettä,
niin keskustaajaman tuntumassa kuin kylilläkin.

Pälkäneen nykytila
”Suomen kuntien joukossa ja samankokoisiin kuntiin verrattuna Pälkäne sijoittuu
useimmilla mittareilla mitattuna keskikastiin: • YLE:n Kuntatutkassa vuoden 2021
kuntavaalien edellä Pälkäne sai melko hyviä arvosanoja. Kuntatutka mittaa elinvoimaa,
taloutta, ilmapiiriä ja terveyttä. Jokaisessa näistä Pälkäne sai kolme tähteä viidestä
mahdollisesta. 3/5 tähteä ei ole huono suoritus, mutta se myös jättää kehittymisen varaa,
jonka pyrimme hyödyntämään. • Kuntaliiton Elinvoimaindikaattorissa Pälkäne sijoittuu
verrokkikuntiensa (5001 – 10 000 asukasta) listan keskivaiheille. • THL:n hyvinvointia
mittaavassa Teaviisarissa Pälkäne ei millään osa-alueella saanut huonoa arvosanaa, mutta
parantamisen varaa kuitenkin on. Yksi oleellisimmasta kehityskuluista on väestön määrä,
joka on laskenut Pälkäneellä tasaisesti viime vuosina. Pyrimme siihen, että Pälkäneen
vetovoima olisi riittävä houkutellakseen tänne kokonaan uusia asukkaita sekä niin sanottuja
paluumuuttajia. Mielikuvaltaan ja imagoltaan Pälkäne on neutraali. Tämä on nähtävä
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mahdollisuutena: tilanne olisi paljon haasteellisempi, jos yleinen mielikuva Pälkäneestä
olisi kovin negatiivinen.”

Kysymys: Jos väestön määrän lasku jatkuu, niin millä se saadaan käännettyä nousevaksi
myös syrjäkylillä, onko se veroäyrin hinta, kaavoitus tai joku muu keino?
Erittäin hyvä kysymys. Jos tähän jokin hokkus pokkus –keino olisi, niin kyllä joku olisi sen
jo keksinyt. Vuonna 2021 Pälkäneen asukasluku kääntyi pitkästä aikaa nousuun, mikä on
hieno asia. Tämän suuntauksen toivomme toki jatkuvan. Korona-aika on jonkin verran
muuttanut muuttoliikkeen suuntautumista kaupunkien lisäksi myös maaseuduille. Tätä voi
oletettavasti lisätä myös Ukrainan tilanne. Ihmiset kaipaavat nyt rauhaa, turvaa ja puhdasta
luontoa ympärilleen. Meillä tällainen ympäristö on, mutta monipuolisia
asumismahdollisuuksia meidän tulisi vielä lisätä ja toki panostaa markkinointiin ja kunnan
tunnetuksi tekemiseen.

Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen
”Yritys- ja yhteisötoiminnan edellytysten parantaminen Pälkäne on hyvä paikka yrittää ja
tehdä työtä. Pälkäneläiset yhteisöt tukevat kunnan elinvoiman kehittymistä ja positiivista
yrityskulttuuria. Kunnan palvelut ja toimintaympäristöt tukevat asukkaiden ja yritysten
vireää toimintaa. Elinvoimaiset yritykset ja paikallisyhteisöt ovat tärkeä voimavara.”
Kysymys: Miten kunta hankinnoissaan ottaa huomioon oman kunnan yritykset, mikä on
kunnan viesti syrjäkylien yrityksille, asukkaille, kesämökkiläisille, sekä mahdollisille
sotapakolaisille?
Kunta on toki julkisena toimijana velvollinen noudattamaan hankintalakia, mutta
kilpailutuksiin kannattaa satsata ja sellaisiin kriteereihin, joiden kautta voidaan saada etua
paikallisille tarjoajille. Luonnollisesti kunta pyrkii mahdollisimman paljon hyödyntämään
paikallisia toimijoita niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Pälkäneen kunta toivoo, että Pälkäneellä asuvat ja täällä vierailevat viihtyvät kunnassamme,
nauttivat sen upeasta ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista, kokevat täällä olonsa
turvalliseksi sekä saavat olla täällä onnellisia - elää elämänsä parasta aikaa.
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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

