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Pilvimuodostelma täyden kuun aikaan.                                                       Kuva: Keijo Laine 



2 

 

 

 

PÄÄKIRJOITUS 

 

Mökkimies pettyi Pekka Poudan 17.3.2021 antamaan ennustukseen lämpötilan noususta. 

jopa yli kymmeneen asteeseen, kuten viime numerossa kerroimme. No, olihan siinä päivä 

tai pari vähän aurinkoista, mutta mitä lähemmäs huhtikuuta elettiin, sitä 

epävakaisemmaksi ilmat muuttuivat. Jäälle alkoi muodostua uhkuläpiä, joten järvien jäät 

tulivat tiensä päähän viimeistään toisena pääsiäispäivänä 5.4.2021. Kovat tuulet ja 

vesisateet olivat yleisiä viikolla 14. Luntakin satoi noin 5 cm lauantaina 10.4.2021. Niin ne 

kelit vain vaihtelevat,  

 

            
   

           mutta kesää kohti ollaan silti menossa 10.4.2021. Kuva: Antti Autere   

 

         

Kulttuurivajeen on ennustettu helpottavan tulevana kesänä. Koronanasta johtuvia 

rajoituksia ollaan asteittain purkamassa, koska tartuntamäärät ovat lukumääräisesti 

laskeneet. 

 

          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 5/ 12.4.2021 
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Tavallisesti luotettavista kalamieslähteistä kerrotaan, että talvikalastus on ollut tuottoisaa. 

toivottavasti trendi jatkuu myös tulevana kesänä.  

 

   Kuva: Risto Keino 
 

Varma kevään merkki: veneilykausi on alkanut, kun ensimmäinen vene laskettiin 3.4.2021 

joen rantaan.  

 

Toimitus on saanut joitakin lukijoiden kuvia, joita julkaistaan kuvaajan nimellä. Kuvat, 

joissa ei ole kuvaajan nimeä, ovat toimituksen. Toimitus palaa pian etätöistä kiinteään 

työpaikkaansa.  

 

Tervehtien 

päätoimittaja Arnold Kirveskoski 
 

 

Kirjeitä 80-vuoden takaa 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 

 
Jatkamme vielä Raili Kosken lähettämien kirjeiden julkaisua. Ne ovat saaneet myönteistä 

palautetta. 
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Kuohijoki 4.11.41 

Hei Aili 

Mitäs kuuluu. kiitos kirjeestä jonka sain teitiltä sinulta ja sedältä ja impiltä. ja se oli hauska 

kirje. ja minä annon Äidinkin lukea. ja Helmi kirjottaa nyt Taunolle ja isä ahtille. ja olen 

minä jo jälkeenpäinkin jäänyt yhden kerran ja Pertti kaksi kertaa kaunokirjoituksessa. ja 

kyllä Äiti lähettää kolonaa. Mutta ei ole vehnäjauhoa niin ei sovi lähettää niin mekin 

syödään rievää. Mutta jos haluat ottaa ohrajauhoa niin kyllä Äiti lähettää. ja meittiä tulee 

opettamaan ilmi ahokas. kyllä minä olisin tullut niitä impin poroja katsomaan. mutta ei 

Äiti antanut kuuttasataa markkaa vaikka minä pyysin. kyllä minä sinne pohjolaan olisin 

osanut. olisin sanonut autokuskille ja junamiehille että minä olen menossa pohjolaan ja 

minä olisin mennyt Ailin tykö. Muista kirjoittaa minulle niin minä kirjoittelen sinulle. ja 

onkos setä sotamies sanoppas nyt. Terveisin jukka 

 

Kuohijoella 6.11.41 

Terve terve! 

Olen jo melkein unohtanut kirjeen kirjoittamisen, mutta ajattelin että ei taida saadakaan, 

kun ei itsekään kirjoita. Kirjoitin sinulle toissapäivänä kortin ja pyysin niitä sinun rukkasia 

itselleni käytettäväksi, kun ei taho oikein saada lankaakaan että kutoisi tumpit. En minä 

niitä sitten ota aos sinä tarvitsisit niitä itse ja jos ne vaikka lähettäis sinne, kuinkas itse vain 

haluat. Taisin kirjoittaa siihen korttiin väärän osoitteen, enkä tiedä tuleeko se perille. Järvet 

ovat jo olleet jäässä koko pitkän aikaa. Jukan kanssa minä kävin viime pyhänä 

Ankeriasniemessä ja luisteltiin koko päivä jäällä se on niin vahvaa että kai siellä jo 

hevosellakin ajetaan. Kyllä täällä luntakin on Jukalla on jo sukset ja kelkka ollut pitkän 

aikaa käytännössä.  

Koskahan sinä sieltä tulet lomalle käymään? ja kukas se semmonen setä on joka Jukan 

kirjeeseen oli kirjoittanut ja olihan siihen vielä joku toinenkin kirjoittanut. Kun Jukka 

kuuli mitä siinä luki niin se olisi ihan vaikka heti lähtenyt tulemaan sinne ja sano, että 

kyllä hän sinne osaa. Ei minulla taas olekaan enempää asiaa. Kirjoita nyt pian minullekin 

oikein pitkä kirje. Voi hyvin! Taimi 

 

Kuohijoki 6.11.41 

Hei Aili 

Mitäs kuuluu. ei halli ole poikinut. ja palmu poikii pian. ja sitten Minä saan juola paljon 

maitoa kun palmu poikii. ja sitten meidän on poikinut kumpasetkin lehmät. Hei Aili juotko 

sinä poron maitoa kun en minä tiedä. ja jakka Helmi menee kaupunkiin niin se tuo minulle 

semmotten missä on kirje paperia ja minä aina kirjottelen sinulle siitä vaikka sinullekin. 

Tiedätkö sinä Aili että Taimi pääsi koulusta pois eikä tartte käydä edes jatkokurssia kun se 

pääsi pois. ja Taimi kutoo itselleen pikku sukkia ja Helmi kutoo Taunolle kanssa 

pikkusukat. ja se kutoo sille kaulaliinan. ja Äiti teki minulle hiihtohousut ja ne oli hyvät. ja 

meitillä on lomaa ja minä kirjotin sinulle. Terveisin Jukka 
 

11.11.41 
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Aili hyvä  

Lähetän nämä kortit ehkä nämä tulee perille. Kipparin Eva vastoo sinulta kovasti kirjettä 

sillä olis jotakin asiaa lotta neulasta. oletko saanu vai otatko sen täällä. niitä olis nyt täällä 

saatavissa. täällä oli tänä aamuna Ylikipparissa tulipalokin. paloi kuivaus sauna mutta 

saivat varjeltua muut rakennukset. lähetin sen pyytämäsi paketin. jos saat niitä punasia 

lappuja nin lähetä tulis halvemmaks kun ei kenttä postin maksulla kulje muuten. sain tähän 

pakettiin sen Helmiltä kun Tauno oli jo lähettäny . en ole Ahtilta vieläkän saanu kirjettä 

mutta ehkä pian tulee. täällä on ollu se suuri keräys. nyt on tuoneet tänne meille. Helmi ja 

Anni ja Eva on keränny. ei näytä uutta tavaraa paljo karttuneen. Ali Kippari tuli eilen 

illalla lomalta. sanovat olleen niin pitkän parran ettei Helmikän sanonut ensin tunteneensa. 

Kauhajärven Kalle on haavottunu vaikeasti. me kyllä täällä kotona voimme oikeen hyvin. 

terveiset vaan ja Hyvää vointia. Äiti 

 

Kuohijoki 13.11.41 

Heipä Hei! 

Aloin kirjoittaa vaikka en vielä ole saanut vastausta kirjeeseeni ja vaikka onkin nyt enää 

niin lyhyt aika siihen kun posti lähtee. Sinullekin tuli tänne kirje se on Rajalan Viljolta ja 

minä käänsin sen sinne. Useita miehiä on nytkin lomalla ja kai niitä aina uusia tulee ja 

etköhän sinäkin sieltä pian tule edes vähäksi aikaa lomalle. Täällä oli tulipalokin Yli-

Kipparin sauna paloi yhtenä aamuyönä. Isäkin oli sitä sammuttamassa. Isä ja Passilan Yrjö 

ovat käyneet metsästämässä ja eilen saivat sen toisenkin hirven johonka oli lupa. Isä sen 

ampui. 

Minä sain uudet hiihtohousut, kun Helmi kävi kaupungissa ja kyllä ne ovatkin lämpöiset, 

olivat jo kerran jalassani. Tänäkin aamuna oli 22o . Minulla on nyt niin kiire etten ehdi 

kirjoittaa enempää kun postikin lähtee juuri. kuulitko sinä kun Ahti lähetti terveisiä 

radiossa. Muista nyt varmasti kirjoittaa. Voi parhaiten! Monin terveisin Taimi 

 

Kuohijoki 16.11.41 

Hei Aili 

Helmi sai Taunolta tänään neljä kirjettä ja en minä saanut mitään. ja kun Helmin oli määrä 

lumppuja kokoilla ja sitten saatiin kuusitoista säkillistä ja yksi oikein iso. ja nyt meittiä 

opettaa korkeilan rouva ja ilmi ahokas menee pois. ja automiehet veivät niitä lumppuja 

reilusti ja ei meinannut mahtua autoon. ja Ahti lähetti ratiossa terveisiä ja Tauno lähetti 

hämeen sanomissa. ja minä tehnyt kolme päivää puita. ja ylikipparin sauna palo ja miehet 

menivät sitä sammuttamaan ja taivas oli ihan punanen ja isä meni kanssa. ei ole Ahti taas 

pitkään aikaan kirjottanut. ja Terveisiä kaikilta väiltä. eikä Äiti viitti myydä palmua kun se 

jo pian poikii. lypsy ämpäri täyteen ja isä kanssa samalla. ei ole vielä harjuun tehty 

hyppyri jos pääset siksi lomalle. ja sinun sukset on meillä. ja nyt alkaa orava jahti ja Halli 

pääsee oravia hakemaan  ja sulosen viljo pääsee lomalle ja nurmisen Olavi pääsi kanssa 

lomalle. ja käytätkö sinä toisille. ja kun me vietiin niitä lumppuja niin saatiin Helmiltä 

karamelliä. Terveisin Jukka 

 

Kuohijoki 23.11.41 
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Terve vain Aili 

Minä sain tänään kaksi korttia ja minä sain ne kortit Tyyneltä ja Ahtitlta. ja Ahti sanoi että 

kyllä se Impi taitaakin olla kiva Tyttö. ja Ahti kirjotti että ei täällä ole muuta kuin noita 

vanjon Tyttöjä eikä ne ole oikeen mukavia kun niillä on niin lyhyt tukka. ja Ahti kirjotti 

että kyllä minä olisin kirjoittanut Taimillekkin mutta kun ei ole korttia. ja minulla oli 

melkein niin pitkät sukset että ne olisivat joutuneet sotapojille. ja onko Tyyne kirjottanut 

sinulle. ja tänään jo on alkanut orava jahti. ja kun isä meni pellolle ja pyssy selässä ja isä 

jätti Hallin kotio niin sitten halli hyppäs tuolille ja vähän ajan perästä Halli hyppäs 

pöydälle missä syödään ja siinä se katteli ja kilju samalla. ja isä kävi hakemassa ruis 

pahnoja ja sitten meidän latotuli täys. ja Tyyne soitti mäntsälästä meille ja lähetti minulle 

terveisiä . ja ei enää saa livekaloja kun Hämeen sanomissa sanoi. joko pian pääset lomalle. 

monin Terveisin Jukka 

 

Kuohijoki 30.11.41 

Terve vain Aili 

Helmi kävi tänään kaupungissa ja se toi minulle ja taimille lokit ja Helmi toi itselleen 

kanssa lokin. ja minulla on pieni lamppu ja Helmi toi siihen patteria 2. ja Äiti toi silloin 

kun se kävi niin se toi kanssa 2 Mutta ne on jo kulunut. ja Helmi osti yskän lääkettä onko 

sinussa yskää. ja Helmi sai tänään Taunolta kaksi ja Tyyneltä yhden enkä minä saanut 

yhtään mitään postista. isä nylkee nyt illalla oravaa. nyt opettaa meittiä. Rouva Korkeila. 

minä ostin jo joulukorttia kaksi toista korttia. ja täältä kulkee vielä hämeen linnan auto. ja 

Tyyne kirjotti Helmille että minä saan pitää hänen porkat iki omaksi ja ottakaa niistä siteet 

pois ja saatte polttaa ne sukset jos lystäätte. ja me saadaan koulusta ruokaa mutta en minä 

saa ilmasi eikä Ankeriasniemen Esko saa ilmasi. ja minä kirjota Ahtille huommena. kai 

niitä kirjeitä kohta alkaa tulla. ja Taunolle huommena ja ykselle likalle kortin. muista 

kirjottaa ahkeraan niin minä muistelen sinulle. muista kirjottaa Helmille niin se kirjottaan 

sinulle. monin Terveisin Jukka 

 

Kuohijoki 1.12.41 

Hei Aili! 

terveisiä taas kotipuolesta ja kiitoksia kirjeestäsi. Onhan se hauskaa, kun saa kirjeitä, 

taikka eihän sitä minullakaan tahdo olla aikaa kirjoittaa, mutta kuitenkin sitä vartoo aina 

jotain postista. Kirjoitankin kirjettä nyt illalla, koko päivän on ollut sellainen touhu, kun on 

ensimmäinen jakelupäivä, ja kun saa sitä kahviakin. Meilläkin oli sitä aamulla jo niin 

aikaisin, kun vielä oli valot kaupassa, niin kahvi oli jo loppunut. Illalla sitä tuli uutta 

autossa, joten huomen aamulla taitaa olla samanlaiset markkinat. Saahan sitä sokeria nyt 

aika paljon, rasvan kanssa se toista onkin, koska sen saanti loppuu kokonaan sellaisille 

täysi-ikäisille ja terveille ihmisille.  

Äiti käskee kysymään, että oletko sinä saanut sitä kirjattua kirjettä jossa oli ne kortit ja 

joka lähetettiin sinne Kemijärvelle, kun et ole siitä mitään kirjoittanut.  

Kyllä sinulla täällä kotonakin olisi aina hypättävää, niikuin on Helmilläkin kun on täällä 

kotona. Heikkilän rouva soittaa aina Helmille ja taas pitää lähteä kerjäämään, jos jotakin 

joskus lumppuja, joskus jauhoja ja sen sellaista. Viime pyhänä Maiju ja minäkin vähän 
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autettiin, kerättiin Jouluapua kaatuneitten ja sotainvaliidien perheille ja kerättiin lehtien 

tilauksia, kun ei Helmilläkään ollut aikaa. Tuli jo aivan pimeä ja väsy ennenkuin saatiin 

kaikki kerätyksi. Kun sitten pääsin kotiin olin niin mielissäni, kun oli ruoka valmiinakin ja 

ajattelin että laitan heti nukkumaan kun olin niin kovin väsynyt. Mitä vielä! Tämähän oli 

vasta alkua, Heikkilän Rouva soitti taas, että jokaisesta talosta on kerättävä kilo 

vehnäjauhoja, ja jokaisen toimivan ja kannattavan lotan on laitettava kaksi pakettia 

tuntemattomalle potilaalle ja meidänkin olisi vielä sinunkin puolestasi laitettava. Meillä ne 

sitten Helmi leipookin ne jauhot korpuksi, taitaa siitä tulla korppu poikineen niin suuresta 

taikinasta. Sitten vielä samana iltana kun olin koko päivän kiertänyt ja juuri ehtinyt syödä 

oli taas lähdettävä reisuun. Näin tuli käytyä useessakin paikassa kaksi kertaa jopa 

kolmekin kertaa samana päivänä. Ei nyt taas tule mieleeni muuta kerrottavaa ja epäilen 

ettet saa tästäkään selvää. Minä kirjoitan niin mahdottoman huonoa. Jaa, no, niin kirjoita 

nyt minkälainen ja värinen se sinun porolakkisi on, kun se niin kalliskin oli. Hyvää yötä! 

Terveisiä kaikilta. Taimi 

 

 

Vanhoja metsästystapoja  

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

Ansakuoppa, josta on käytetty nimiä: sudenkuoppa, hukanhauta ja rita, on 
metsästyksessä käytetty maahan kaivettu kuoppa, johon eläimen on tarkoitus 
pudota. Sitä on Suomessa käytetty metsästykseen kivikaudelta lähtien, mutta 
ensimmäiset kirjalliset tiedot ovat 1400-luvulta. Sitten 1700-luvulla keisarillisella 
asetuksella määrättiin, että kylissä tuli olla tarpeellinen määrä yhteisiä 
sudenkuoppia. Viimeksi sitä tiedetään käytetyn 1900-luvun alussa.  

Nuo kuopat olivat noin 3 metriä syviä ja saman verran leveitä maakuoppia. Susia 

hämättiin sitten, että kuoppa peitettiin havuilla tai oljilla. Kate tuettiin muun muassa 

keskellä olevalla tolpalla, jonka päähän laitatettiin houkuttimeksi esim. lampaan raato. 

Kun susi astui kuopan päälle, se petti ja susi putosi kuoppaan. Sieltä se ei omin avuin 

päässyt ylös. Sitten kylän miehet kävivät yhteisvoimin sen tappamassa. Pahimpina 

susivuosina tapporaha oli kaksinkertainen.  
 
Toisinaan kuopan ympärille rakennettiin aita, jotta karja ei menisi siihen. Niinpä susi 
ei voinut varovasti lähestyä kuoppaa, vaan sen oli ensiksi hypättävä aidan yli - ja 
silloin meno kohti kuopan pohjaa jo oli varmaa. Kuopan keskelle voitiin myöskin 
rakentaa pieni lava, jolle jätettiin jokin eläin houkuttimeksi sudelle. "Neuvoissa susien 
ja ilvesten pyytämiseen" vuodelta 1881 opastettiin syötin suhteen seuraavaa: 
 
"Sudelle käytetään koiraa, joka on olewa pikkarainen willa-koira tuuhealla turkilla. Palasen 
haaskaa woidaan käyttää sekä sudelle että ketulle." Jos pikkaraista villakoiraa tuuhealla turkilla 
ei ollut käytettävissä, voitiin houkutuseläimeksi asettaa myös ankka, mahdollisimman äänekäs. 
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Kuopan pohjalle saatettiin vaivojen säästämiseksi pystyttää teroitettuja seipäitä, 

jotta kuoppaan pudonnut vaikeasti haavoittunut susi ei pääse pakenemaan 

matalastakaan kuopasta, eikä se sellaisena ole pyytäjälleen vaarallinen. Mutta 

sudelle se tiesi tuskallista kuolemaa. 

Kuoppien tarkoituksena oli suojella ihmisiä ja karjaa, sillä tuohon aikaan susia oli 

paljon. Susien tiedetään tappaneen Turun seudulla vuosina 1880–1881 yhteensä 
22 lasta. Kesällä 1877 Tampereen seudulla vallitsi miltei susihysteria ja paniikki, 
kun susi raateli lapsen. Hämeenlinnan seudulla oli 1800-luvun loppupuolella niin 
paljon susia, ettei niitä saatu omin voin pyydetyksi. Apuun kutsuttiin Venäjältä 
kuuluisat sudenkaatajat: Lukashin veljekset. He saivatkin pian susitilanteen 
hallintaan. 

Lehdet täyttyivät uutisista suden uhreiksi joutuneista lapsista. Pikkulapsi pelastui 
toukokuussa täpärästi suden hampaista Pirkkalassa mutta kesäkuun alussa susi 
söi lapsen sekä Ylöjärvellä että Hämeenkyrössä. Heinäkuussa susi tappoi 
uimassa olleen pojan Ylöjärvellä sekä Pirkkalassa paimenen. Tampereen 
Sanomat totesi 31.7.1877.  

Tällainen pyyntitapa päättyi Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Vanhimmat tiedot 

sudenkuoppien käytöstä Suomessa ovat 1400-luvulta.  

Sudenkuoppia piti aikoinaan olla, joka kylässä, joten niitä on varmaan ollut myös 
Kuohijoella. Arveluja yhdestä kuopasta on kuulunut, mutta arkeologista etsintää ei 
vielä ole käynnistetty.  

Suojelustatus 

Sudenkuopat ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

Susi (Canis lupus)  

 

Tässä Helsingissä viimeksi nähty susi. Kuvakaappaus Iltasanomista 10.4.2021 

Kuva: Timo Toivonen /IS  
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Jokamiehen oikeuksista 

Jokamiehen oikeudet tulevat taas enemmälti ajankohtaiseksi, kun kesäkausi alkaa ja 

luonto kutsuu ihmisiä liikkumaan.  

Jokamiehenoikeus tuottaa, paitsi oikeuksia, myös velvollisuuksia. Joskus 

oikeuksien/velvollisuuksien tulkinta saattaa aiheuttaa yhteentörmäyksen 

jokamiehen ja maanomistajan välillä. Jokamiehelle helpoin tapa välttyä ristiriidalta 

tahattomasta teosta tai vahingosta on: anteeksipyyntö ja mahdollinen korvaus, jos 

korvattavaa vahinkoa tapahtunut. Jokamiehenoikeudella tarkoitetaan tietenkin myös 

naista. 

Seuraavassa on ympäristöministeriön kokoamia jokamiehen oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskevia ohjeita. 

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 

Aleksanterinkatu 7 PL 35, 00023  

Valtioneuvosto Puh. 02952 50000 (vaihde) www.ym.f 

 

Jokamiehenoikeudet lyhyesti  

Saat • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön 

otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset) • oleskella 

tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä 

asumuksista) • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia • onkia ja pilkkiä • kulkea 

vesistössä ja jäällä.  

Et saa • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle • häiritä lintujen pesintää ja 

riistaeläimiä • kaataa tai vahingoittaa puita • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta 

• häiritä kotirauhaa • roskata • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman 

maanomistajan lupaa • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. 
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Jokamiehenoikeuden pääpiirteet •  

Niitä voivat käyttää kaikki Suomessa asuvat ja oleskelevat • käyttöön ei tarvitse lupaa tai 

suostumusta • käyttöä ei saa estää perusteettomasti • käytöstä ei saa periä maksua • käyttö 

ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä • alueen käyttöön 

jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa • eivät koske piha-alueita, 

viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita. 

Luonnonsuojelulaki 36 § Maa- tai vesialueelle ei saa pystyttää sellaista kulkemisen, 

maihinnousun tai muun jokamiehen oikeuden käyttämisen kieltävää taulua, jonka 

asettamiseen ei ole lakiin nojautuvaa perustetta. 

Tilapäinen oleskelu ja leiriytyminen  

Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen, kuten teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpyminen 

on sallittua, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle. 

Hallinnan loukkaus Rikoslaki 28 Luku 11 §  

Joka luvattomasti 1. ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta 

omaisuutta, 2. käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa 

maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla tai 3. ottaa haltuunsa 

toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan, on tuomittava, jollei 

teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, hallinnan loukkauksesta 

sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Hallinnan loukkauksena ei 

kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta (tässä 

vahvennus toimituksen). 

 

Jokamiehen oikeuksista  

Laki rikoslain muuttamisesta 28 luku 14 § Tämän luvun säännökset eivät koske maassa 

olevien kuivien risujen, maahan pudonneiden käpyjen tai pähkinöiden taikka 
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luonnonvaraisten marjojen, sienten, kukkien tai, jäkälää ja sammalta lukuun ottamatta, 

muiden sellaisten luonnontuotteiden keräämistä toisen maalta. 

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta 714/2009 (Ainoastaan osittainen 

luettelo) Koko maassa rauhoitetut kasvilajit  

Lumpeitten punakukkaiset muodot  Nymphaea   

Lehtoukonhattu Aconitum septentrionale  

Kangasvuokko Pulsatilla vernalis  

Kylmänkukka Pulsatilla patens  

Valkolehdokki Platanthera bioflia  

Leinikki Ranunculus glacialis  

Lehtoängelmä Thalictrum aquilegiifolium 

Keminängelmä Thalictrum kemense  

Hietaneilikka Dianthus arenarius subsp. borussicus  

Päivännouto Helianthemum nummularium  

Lapinalppiruusu Rhododendron lapponicum  

Tikankontti Cypripedium calceolus  

Suoneidonvaippa Epipactis palustris  

Tummaneidonvaippa Epipactis atrorubens 

Punavalkku Cephalanthera rubra  

Tunturiorho Chamorchis alpina  

Valkokämmekkä Pseudorchis albida subsp. straminea  

Seljakämmekkä Dactylorhiza sambucina  

Neidonkenkä Calypso bulbosa 

Sääskenvalkku Microstylis monophyllos 

Microstylis monophyllos  

Verikämmekkä Dactylorhiza incarnata subsp. cruent   

 



12 

 

Tulenteko  

Avotulen teko Pelastuslaki 2 luku 6 §  

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn 

takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. 

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen 

pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen 

alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa 

Roskaamiskielto 

Jätelaki 8 luku 72 § Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, 

alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, 

maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen 

loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa 

(roskaamiskielto). Roskaajan siivoamisvelvollisuus Jätelaki 8 luku 73 § Roskaajan on 

poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut 

alue. 

Tiellä ajaminen ja liikkuminen  

Yleiset tiet on tarkoitettu kaikille. Yksityisillä teillä (esimerkiksi mökki- ja metsätiellä) saa 

kulkea jokamiehenoikeudella jalkaisin, polkupyörällä ja ratsain. Yksityisillä teillä voi olla 

moottori- ja hevosajoneuvoliikennettä koskevia rajoituksia. Tällöin tiellä on puomi tai 

liikenteen kieltävä liikennemerkki. Yksityisellä tiellä tarvitaan tieosakkaiden tai tiekunnan 

lupa sellaiseen toimintaan, joka lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia. (Tilapäinen 

liikkuminen autolla esim. marjastukseen tms. ei voi aiheuttaa selvästi 

tienpitokustannuksia. Pysäköinnistä ei tietenkään saa olla haittaa muille. 

Toimituksen huom.!) 

Maastossa ajaminen 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen maastossa Maastoliikennelaki 5 § 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuhteiden 

edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, että vältetään vahingon ja 
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haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle 

sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle. 

 

Vesistössä liikkuminen 

Vesilaki 2. luku 3 § Jollei laissa toisin säädetä, jokaisella on oikeus tarpeetonta vahinkoa, 

haittaa tai häiriötä aiheuttamatta: 1. kulkea vesistössä ja sen jäällä; 2. ankkuroida 

tilapäisesti vesistössä; 3. uittaa puutavaraa vesistössä; 4. uida vesistössä; ja 5. tilapäisesti 

siirtää valtaväylässä tai yleisessä kulkuväylässä olevia pyydyksiä ja muita irtaimia 

esineitä, jotka haittaavat kulkemista tai puutavaran uittoa sekä sellaista väylän 

ulkopuolella olevaa irtainta esinettä, joka kohtuuttomasti haittaa kulkemista tai estää 

puutavaran uiton. 

 

Lintuasiaa 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Kalasääksi. Tässä hyvä tunnistekuva. Sen lähetti Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari 

Häkkinen. 

 

  Kuva: Petri Hirva. 
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Lapinpöllö pihapiirissä 9.4.2021                                                     Kuva: Risto Keino 
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

3.4.2921  Sormunen laittoi uuden telkänpöntön Kauhajärven rantaan. 

9.4.2021 Kylällä on kuluneella viikolla nähty kolmen villisian jäljet. Pekka Kolehmainen. 

Yhteisöjen tiedotteita 

Kuohijoen Osakaskunnan pyydysmerkkejä myy: Kylä-Mukkulan 

Kulttuurikeskus  alkaen viikolla 16.  

Puhelimitse voi varmistaa onko Aaslak paikalla. Puh. 050 3038224 

 

HINNASTO:  1 yksikkö =1.50 €,  verkko 3 yksikköä 4,50 €,  katiska 1 yksikkö 1,50 € ja 

rapu 4 € kpl. 

 

Varaudu maksamaan kortilla tai tasarahalla. 
 
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  

http://www.kylamukkula.fi/aslak-klubi/
http://www.kylamukkula.fi/aslak-klubi/

