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    Joutsenperhe iltauinnilla 23.7.2021  (Hannu ja Kerttu!)                              Kuva: Jenni Maurola 

 

Kuohijoen Sanomat 10.2021 
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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. Yhdestoista vuosikerta n:o 10/ 

25.8.2021 

 

PÄÄKIRJOITUS 

 

Helle taipui normaalilukemiin elokuun puolessa välissä. Mutta kyllä sitä hellettä kestikin. 

Ilmatieteenlaitoksen mukaan pisin yhtämittainen hellejakso oli18.6.-18.7.202, eli 31 

päivää. Huh hellettä… 

Tätä kirjoitettaessa on 15.8. ollaan siirrytty jo normisäähän. Nyt odotellaan sateita siinä 

toivossa, että sateet pelastaisivat metsämarjojen sadon, muutoin käy kuten viime vuonna, 

puolukat ja mustikat jäivät pääosioin saamatta. Näillä näkymin ennuste marjasadosta on 

huono. Mustikat jäänevät pippurin kokoisiksi. Puolukasta on vielä hieman toivoa jäljellä. 

Jos marjasato ei ilahduta, niin kylän keskellä  oleva kukkaniitty kuitenkin.  

Kesä on jo niin sanotusti taputeltu ja syksy on edessä. Sitä ennen on kuinkin käytävä 

Venetsialaiset, jonka kylän voimahahmot ovat jälleen aikaan saaneet. Pian monien 

mökkien valot sammuvat ja ainoat pihoilla liikkujat ovat rusakoiden ohella kauriit, joita 

onkin runsain mitoin nähty kylällä. Eivät kylä ja sen ihmiset mökkiläisiltä unhoon jää, sillä 

mielissä ne seuraavat pitkienkin matkojen taa. 

Mutta – mutta monen vanhemman mökkiläisen mieltä askarruttaa; vieläköhän jaksan 

lähteä ensi kesänä, tai jaksanko edes enää kalastaa… 

Jos ei jaksa mitä sitten? Edessä on mökin luovutus tai myynti. Mutta löytyykö ottajaa tai 

ostajaa, se on arvoitus, josta valtamediassa on kirjoiteltu sitä sun tätä. Jopa sellaista, että 

mökit ovat ongelmajätettä. Vuosikymmenien aikana olen nähnyt täällä monien mökkien 

vaihtaneen omistajaa. Niin tulee käymään jatkossakin, sillä isännätöntä kiinteistöä ei voi 

olla olemassa. 

 

Syksyisin terveisin  

Arnold Kirveskoski 

Päätoimittaja 
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Kalastuksesta  

 Kalatoimittaja E. Kiviriippa 
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Tässä valintavinkki aloitteleville muikunpyytäjille. ET terveys7/2020 

               

Kuohijoen osakaskunnan vesialueen kokous pidettiin lauantaina elokuun 7 päivänä 

Veparilla. Paikalle saapui yhteensä kahdeksan henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi Reijo Anttonen ja sihteerinä Jouni Räisänen. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten mm. tilivuoden tilit, tilinpäätöksen 

vahvistaminen, lupamaksut, kalastussäännöt jne. Valittiin toimihenkilöt sekä hoitokunnan 

jäsenet, muutoin entiset, mutta uudeksi varamieheksi valittiin Keijo Laine. 

Pyydysmerkkien maksut pysyvät entisellään. Niitä myydään edelleen Kylä-Mukkulan 

kulttuurikeskuksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä Kylä-Mukkulassa ja 

hoitokunnan pöytäkirjat puheenjohtajalla. 

Kaikki päätökset ja valinnat olivat yksimielisiä. 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Kylillä nähtyä ja kuultua.   
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Kuohijoella kastettiin ja rokattiin. Porraskoskella pärskittiin. 

 

24.7.2021 klo 9.00 Unikeonpäivä Kuohijoella 

 

    

Kuvassa kunnanjohtaja Pikka, taustalla unitirehtööri Kuku ja kylän kulttuuriporomoottori 

Sinikka. 

 

 

Unikeon päivät sai uutta ilmettä, kun 

Pälkäneen kunnanjohtajaksi 4.2.2021 

valittu Pauliina Pikka vieraili 

tapahtumassa. Edellisestä kunnan 

edustajan vierailusta onkin vierähtänyt 

joitakin vuosia, kun silloinen 

hallintojohtaja Tuomas Hirvonen 

vieraili juhlassa. 

 

Tervehdyspuheessaan Pikka ihasteli 

kylämme yhteisöllisyyttä ja 

toimeliaisuutta. Hän kertoi 

tavoitteenaan olevan vierailla kunnan 

jokaisessa kylässä. Viehättävällä ja 

asiantutijan olemuksellaan hän sai 

yleisön varauksettoman huomion 

osakseen. 
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Köydenveto meni kuten monta kertaa aiemminkin; mökkiläisten voittoon. 

     

Unikeoksi kastettiin Tarja Virtanen. 

 

31.7.2021 August Rock 
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 6.8.2021 Pihlajat täyttyivät marjoista. Happamia ovat, sanoi… 

 
August Rock 22  (Ocean's 22 työnimeltään) 

Lippuja myyty 305 kpl 

Tämän vuoden 2joululahjarahat" TAYS Lastenpsykiatrian 

klinikalle siis 4600 euroa. Osa lipun ostaneista halusi maksaa 

hieman enemmän lipustaan, joten summa on pikkuisen isompi kuin 

lippumäärän perusteella. 

Tähän astinen kokonaislahjoitussumma onkin sitten 62792 euroa, 

tavoitteena ollut 60000 tuli täyteen jo "hyvissä ajoin", ja tuon 

merkkipaalun ylittäjä oli Juha Lehtonen. August Rock-organisaatio 

muisti häntä Kuohijoki- ja August Rock-aiheisella tuotepaketilla ja 

upealla kunniakirjalla. 

 

Esiintyjäpuolella ylitettiin myös yksi "kilometripylväs", illan 

päättänyt Crooked Souls-yhtye oli 60. esiintyjänimi August Rockin 

historiassa. 

 

Arto Tyrni 
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24.7.2021 klo 13.00 Porraskosken pärskeet 

           

   Soittilan isäntä heitti läppää soiton ja laulun välissä – ja Pauli möi teoksiaan. 

    Antsun makkarakioski. 
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Yleisöä riitti niin, että istumapaikat olivat harvassa. 

 

Rallia Kuohijoella 14.8.2021  

Järjestäjä: LAHTI HISTORIC RALLY RY 

KV, EM 

Paikka: Lahti 

Moottorin pärinä ja pakoputkien paukahdukset säestivät päivän alkua Kuohijoen raitilla. 

Äänet peittivät alleen vaimeat ukkosen jyrähdykset. Alkamassa oli rallin pikataipaleen 

osuus Liesontiellä. Sateinen keli verotti katsojamääriä aamupäivästä, mutta iltapäivällä 

alkanut auringonpaiste alkoi koota yleisöä. 

Katsomista riitti niin aikuisille kuin lapsillekin. Vanhaa rattimiestä vähän ihmetytti moinen 

meno. Vielä riittää harrastajia ja katsojia näillä bensan hinnoilla. Niin, ne päästöt ja 

ilmaston lämpeneminen – pistää miettimään… 

Ei vanha rattimies tällaista vastusta. Onpahan kuitenkin sitä mieltä, että pian tulee aika, 

jolloin rallinkin on muututtava – sähköön. 

Rallin tuloksia 

 

Final results Lahti Historic Rally 2021 
https://www.ewrc-results.com › final › 68126-lahti-hist... 
 

1.  

1 #101 Silvasti Ville; - Pietiläinen Risto ZMN-492 4; E6 1:21:06.9 108.1 

2 #104 Kivenne Kari; - Kemppinen Hannu AUA-2 4; E6 1:22:00.7 106.9; 0.37 

3 #106 Grönholm Jarno; - Kojo Joose  3; D4 1:24:43.8 103.5; 1.48 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj909_-7cnyAhWmR_EDHeC7A0EQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ewrc-results.com%2Ffinal%2F68126-lahti-historic-rally-2021%2F&usg=AOvVaw0fVU6fPlZUoPHUFYR0p14p
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj909_-7cnyAhWmR_EDHeC7A0EQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ewrc-results.com%2Ffinal%2F68126-lahti-historic-rally-2021%2F&usg=AOvVaw0fVU6fPlZUoPHUFYR0p14p
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj909_-7cnyAhWmR_EDHeC7A0EQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ewrc-results.com%2Ffinal%2F68126-lahti-historic-rally-2021%2F&usg=AOvVaw0fVU6fPlZUoPHUFYR0p14p
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj909_-7cnyAhWmR_EDHeC7A0EQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ewrc-results.com%2Ffinal%2F68126-lahti-historic-rally-2021%2F&usg=AOvVaw0fVU6fPlZUoPHUFYR0p14p
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4 #105 Latvala Jari; - Mursula Jarmo KUE-388 4; E4 1:25:47.9 102.2; 1.92 

 

Rallikuvia Kuohijoelta 

   

Ladan renkaanvaihto ja roiskeita Riihimäen kohdalla. Renkaanvaihtajien puhe kuulosti 

venäjältä. 

     

Lähtölupaa pikataipaleelle odoteltiin Liesontien risteyksessä. 
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14.8.2021 Niittykukkia; kylän kaunistus ja sitten myrkkypylväitä  

 

      

Niittykukkia poimin vain sulle…                         Kaapeloinnin jäljiltä pellon reunassa! 

Tämä kukkaniitty on pysäyttänyt monia ohikulkijoita ihmettelemään ja ihastelemaan; 

mistä ihmeestä johtuu, että kokonainen peltotilkku on ryhtynyt kukkimaan? 

Samaa ei voi sanoa noista pylväskasoista, joita löytyy kylältä useampia. Miksi ihmeessä ne 

ovat vielä maastossa? Ovatko ne unohtuneet tänne, tahallaan jätetty tai muuten vain 

hylätty?  

 

 

Lintuasiaa 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Jos on linturintamalla tappioita, kalasääksen pesän hylkääminen ja joutsenten poikasten 

katoaminen, niin on myös yksi valopilkku; jalohaikara. Vaikka se on vieraslaji, niin siitä ei 

liene haittaa muille täällä asuville lajeille. 
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20.8.2021 nähtiin Hannu ja Kerttu ilman poikasiaan, joita 23.7.2021 oli neljä (ks. 

kansikuva), vähän myöhemmin kaksi, nyt ei enää nyhtäkään. Kesäkuussa poikasia oli 

viisi. 

 

30.7.2021 Harmaahaikara joen rannalla. Kuva: Petri Räisänen. 
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Lähes kurjen kokoinen kosteikoilla viihtyvä täysin valkoinen 

jalohaikara tulee Suomessa yhä useammin lintuharrastajien 

kiikariin. Sen havaintomäärät ovat viime vuosina selvästi 

kasvaneet. Tänä vuonna jalohaikaroita on havaittu erityisen 

paljon. 

Lintuharrastajien Tiira-lintutietopalveluun kirjaamien 

havaintojen valossa jalohaikaran runsaus on 

moninkertaistunut vuosikymmenessä. Vuonna 2006 Tiiraan 

kirjattiin 21 havaintoa ja vuonna 2010 jo 44 havaintoa 

jalohaikarasta. Vuodelta 2018 havaintoja kirjattiin yli 1500. On 

ilmeistä, että vuoden 2019 havaintomäärästä tulee vielä 

suurempi. 

Tämän vuoden ensimmäinen suurparvi havaittiin jo keväällä, 

kun 24 haikaran parvi ilmaantui Suomen ilmatilaan Porvoossa 

toukokuun puolivälissä. Parvi jatkoi rannikkoa itään Venäjälle. 

Syksyllä kiikaroitiin jälleen ennen näkemätöntä, kun Kotkassa 

ja Haminassa havaittiin sama 44 jalohaikaran parvi elokuun 

kuudes päivä. Tänä syksynä upeasta jalohaikarasta tulee 

tutumpi yhä useammalle suomalaiselle, sillä niitä voi havaita 

pitkälle syksyyn. BirdLife Suomi. 

 

   

15.8.2021 Päivi Oksa kuvasi tämän valkean linnun Valkealahdessa, joka on uusi 

tulokaslaji Kukkialla; Jalohaikara.  

Lukijan kamerasta. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

30.7.2021 Petri Räisänen oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa, kun hän sai kuvatuksi 

väsähtäneet oravanpoikaset ja oravaemon hellät opetukset yhdelle poikaselleen.  
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11.8.2021 

Tämä kesä oli todellinen perhoskesä. Tässä vain osa laajasta perhoskirjosta. Kuvat: Marja-

Liisa Lehtimäki 

       

    Amiraali                                Nokkosperhonen              Neitoperhonen 
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karttaperhonen, syysmuoto     Keisarinviitta koiras      Siniritariyökkönen  (ent. 

sinivyöritariyökkönen) 

 

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  

 

 


