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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 4/ 17.5.2022.

PÄÄKIRJOITUS
Huhtikuu on vuoden neljäs kuukausi. Se lienee saanut nimensä siitä, että vanhastaan
keväthankien aikaan oli tapana kaataa kaski- eli huhtapuut kuivumaan. Kuivuttuaan
kesällä ne olivat sitten valmiita poltettaviksi. Huhta on keskiajalla tarkoittanut kaskiviljelyä.
Kun metsät kaskettiin viljelysmaaksi, niin sen seurauksena metsästä syntyi huhta, jossa
viljeltiin muun muassa naurista, niin kauan kun maa antoi satoa. Sen jälkeen kaadettiin uusi
alue kaskettavaksi. Elämään on jäänyt sanontoja:
”Jos ei maalis maata näytä, ei huhti humauta, eikä touko tomauta ja olla kantona kaskessa.”
Muuan naapuri humautti jo helmikuussa ja monta humautusta on tullut senkin jälkeen, mutta
kovin on sen vastaanottaja ollut kantona kaskessa.
Huhtikuun alussa lumipeite peitti vielä kylän pellot miehen polveen asti. Se oli seurausta
talven runsaasta lumen tulosta. Lumipeite ei ottanut sulaakseen aurinkoisuita päivistä
huolimatta. Siitä piti huolen yöpakkaset. Mutta hienot pilkkikelit jatkuivat aina viikolle 16
saakka.
Huhtikuun alussa tehtiin iloinen havainto kalasääksen saapumisesta vahalle pesäpuulleen, ja
saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositus 14.4. poistaa kolmea poikkeusta
lukuun ottamatta yleinen maskisuositus. Näin sitä sitten mennään kesää kohti.
Sitä odotellessa antoisia kevätpäiviä

Päätoimittaja
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Kalastuksesta
Kalatoimittaja E. Kiviriippa

Kylän kalamiespiireistä kerrotaan, että talven kuhasaaliit ovat olleet erinomaisen suuria.
Vuoden 2021 ennätyskalat on julkistettu. Kukkiasta ja Kuohijärvestä ei nyt ennätyskaloja
näytä saadun. Vuoden suurimmista kaloista ylläpidetään seuraavia sarjoja:
vapavälinein ja muilla välineillä saadut, sekä suurkalakilpailu ja vapautussarja.
Seuraavassa muutamia poimintoja luettelosta.
Vapavälinein
Ahven
Hauki
Järvilohi
Järvitaimen
Kuha
Lahna
Made
Muut välineet
Ahven
Hauki
Järvitaimen
Kuha
Lahna
Made
Siika

2,250
17,200
6,430
5,300
15,300
7,220
5,100

pilkillä
vertigaalijigaus
vetouistelu
heittokalastus
heittokalastus
pilkintä pysty
mademorri

Kesälahti
Mäntyharju
Kajaani
Pieksämäki
Uljuan allas

1,898
15,600
8,535
7,250
3,596
5,560

verkko 70 mm
verkko
verkko
verkko
verkko
katiska

Posio
Rautavaara
Asikkala
Hartola
Oulujärvi
Jurva

3,150

tuulastus

Kontiolahti

Suurkilpailun voitti Hannu Vesaranta (kuha vapavälinein 15,300 kg), kuin myös
vapautussarjan samalla saaliilla.
Vapaa-ajan kalastaja 2.2022
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Kuoreita
Näinä aikoina koittaa aika, jolloin kuore saapuu vanhoille tutuille kutupaikoilleen. Kylällä ne
paikat ovat jo osin unohtuneet.
Kuoreen kutuaika on lyhyt, yksi tai korkeintaan kaksi viikkoa. Usein se ajoittunee kohta
jäiden lähdön jälkeen – huhti-toukokuun vaiheeseen, Kylällä ei juurikaan ole enää nähty
kuoreen liippaajia sen jälkeen, kun Syrjäsen Kalle ja Ylikipparin Kaarlo jättivät kalastuksen.
Nykyisin kutuajan saa parhaiten tietää, kun käy Kangasalla Kaivannon sillalla katsomassa,
joko pyyntimiehet ovat paikalla. Samalla sieltä saanee saalista omaan astiaan. Pyynti
rajoittuu kutuaikaan, mutta myöhemminkin niitä usein tarttuu esim. kuhaverkkoihin.
Kooltaan kuore on noin 7-12 cm. Sen erottaa muikusta pidemmästä alaleuasta ja hajusta
(haisee kurkulle). Kun sen kutuaika on lyhyt, ei sillä kalatalouden kannalta ole juurikaan
merkitystä. Onpahan pieni herkuttelun aika kesän kynnyksellä. Siitä minkäkin olen hyvien
kalakavereiden ansiosta päässyt osalliseksi.

Kuvituskuva: Erälehti.fi

Vapaa-ajankalastuksen lupajärjestelmä
KALASTUSTAPA

18-64

ALLE 18 V.,

VUOTIAAT

65 V. TÄYTTÄNEET

Onkiminen
Maksuton yleiskalastusPilkkiminen

Maksuton yleiskalastus- oikeus
oikeus

Silakanlitkaus
Viehekalastus

Valtion kalastonhoito-

Ei valtion kalastonhoito-

yhdellä vavalla
Pyydyskalastus

maksu
Valtion kalastonhoito-

maksua
Ei valtion kalastonhoito-
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18-64

KALASTUSTAPA

ALLE 18 V.,

Ravustus

VUOTIAAT
maksu ja vesialueen-

65 V. TÄYTTÄNEET
maksua, mutta

Kalastus useammalla

omistajan lupa

aina vesialueen-

kuin yhdellä vavalla

omistajan lupa
Ei valtion kalastonhoitoValtion kalastonhoito-

maksua, mutta

Kalastus erikoiskohteilla
maksu ja vesialueen-omistajan lupa aina vesialueenomistajan lupa
HUOM!
Onginta ja pilkintä sekä viehekalastus kalastonhoitomaksun nojalla on kielletty vaelluskalavesistöjen koskija virta-alueilla. Lisäksi kalastusta voidaan rajoittaa ELY-keskuksen päätöksellä. Katso kalastusrajoitukset
osoitteessa kalastusrajoitus.fi.
Erikoiskohteilla tarkoitetaan alueita, joissa kalastusta on rajoitettu esimerkiksi eräitä Metsähallituksen alueita
sekä vaelluskalavesistöjen virta- ja koskipaikkoja.
Ahven.fi

Lintuhavaintoja
Lintutoimittaja Edvard

Kuiri

2.4.2022 Kalasääksipari Kukkialla on ottanut vanhan pesäpuun haltuunsa. Ossi Ali-Kippari
11.4.2022 sepelkyyhky ja hemppo ruokintapaikalla. Irene Pakarainen
16.4.2022 Lehtokurppa Mustaskorvenlahdella. Risto Keino
14.5.2022 Kalasääksi on pesimispuuhissa Kuohijärvellä. Sormunen
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15.5.2022
Rengastajat; seisomassa Pekka Pouttu
Käsittelyssä urospuolinen härkälintu.

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta

Kuva: Seppo Mustalahti

Kylällä nähtyä ja kuultua
Kylä on saanut kaksi uutta vakiasukasta,
kun Arto ja Tarja Virtanen ovat muuttaneet kirjansa Kuohijoelle; Mäkelän taloon.
16.4.2022 01.00 villisika
Pakaraisen lintujen ruokintapaikalla
Irene Pakarainen

18.4.2022 Posentiellä; leskenlehti
jo kukkaan ehti. Ipsa

14.5.2022 Kuu kummastutti
Kipparinlahdella. Kuva: Kalevi Pöhö
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Veparin vuosikokouksen 16.4. kuulumisia.

Kokouksessa käsiteltiin tuttuun tapaan sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2021 esiteltiin kokoukselle, ja kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jouko Saarikko. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Arto Virtanen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaija-Leena Lindstedt, Tero Jokinen,
Mika Tervaniemi ja uutena Asta Miettinen. Varajäseniksi valittiin Jarmo Ali-Kippari ja
uutena Leo Vuorinen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Ossi Ali-Kippari ja Keijo Laine, ja varalle Antti Autere.
Sihteeri-rahastonhoitajana jatkaa Jaana Jokinen ja tapahtumatuottajana Sinikka Peura.
Markkinointitiimiä ja muita tarvittavia toimikuntia kootaan tarpeen mukaan.
Kokouksessa vahvistettiin myös laaja ja toimelias toimintasuunnitelma kaudelle 2022. Se
tullaan julkaisemaan kylän nettisivuilla www.kuohijoki.fi heti, kun sihteeri ja nettivastaavat
ennättävät saada asiaa koskevat kirjalliset työt valmiiksi.
terkuin Jaana

Kuvat: Jaana Jokinen
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Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa Veparilla tehtiin taas paljon hyviä ja tärkeitä päätöksiä, ja laadittiin
jälleen erityisen toimelias toimintasuunnitelma kaudelle 2022.
Lisäksi muistettiin yhdistyksen aiempaa puheenjohtajaa Reijo Anttosta kiitoksena vuosikymmenten
ansiokkaasta työpanoksestaan kylämme yhdistys- ja vpk-toiminnassa.
Kuohijoen kauden 2022 tapahtumista ja tekemisistä kannattaa kevään edetessä seurata tarkasti ilmoittelua
ja tiedotteitamme osoitteessa www.kuohijoki.fi, ilmoitustauluilla, Instagramissa @kuohijoki sekä Kuohijoki fb-ryhmässä. Sinikka Peura.

15.5.2022
Kylätalkoot
Tällä kertaa talkoisiin riitti porukkaa lähes 30 henkeä Totuttuun tapaan Tero Jokinen jakoi
tehtävät ja osallistui niihin itsekin. Veparin ikkunan puitteita maalattiin, pihaa haravoitiin,
ojien pientareilta kerättiin roskat, opastuskylttejä pestiin, jokirannan portaita korjattiin,
satama, uimaranta sekä grillikatos siivottiin. Paloautokin huollettiin. ym.
Tapahtumatuottaja Sinikka Peura oli erittäin tyytyväinen hyvästä talkoohengestä ja päivän
tuloksista. Siitä hän kiitteli kaikkia talkoisiin osallistuneita. Talkoiden päätteeksi
grillikatoksella oli buffetti, jonka Vepari tarjosi talkoolaisille.
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Kuvagalleria talkoista

Ikkunanpuitteiden maalausta

Iloisia roskien kerääjiä

Haravointia paraatikalla

Portaat on kunnostettu ja laiturin edustaa haravoidaan
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Tauolla grillikatoksessa

Pullaa suussa, kahvia kupissa ja makkarat Kolen tulilla.
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Pälkäneen vapaa-ajanasukastoimikunta
Pälkäneen kunnassa toimii vapaa-ajanasukastoimikunta, jonka kautta myös kesäasukkaat
pääsevät osallistumaan kunnan kehittämiseen. Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja
vapaa-ajanasukkaiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä tarjota vapaaajanasukkaille mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.
Vapaa-ajanasukastoimikunnassa vapaa-ajanasukkaita edustavat Hannu Harjula, Sari
Helminen, Sinikka Hovi, Harri Joki, Martti Kataja ja Paavo Virkkunen. Kunnan edustajina
toimikunnassa ovat Mirva Kittilä, Pertti Salminen, Outi Viitanen ja kunnanjohtaja. Pälkäne
parasta aikaa > Kulttuuri ja vapaa-aika > Vapaa-ajan asukkaat

Palaamme tähän asiaan myöhemmin.
”Hyönteiskatsaus
MTV uutiset 25.4.2022
Suomeen on tullut viime vuosina merkittävän paljon uusia hyönteisiä. Osa niistä voi
muodostua tuholaisiksi, kertoo tunnettu hyönteistutkija.
Suomen hyönteistutkijoita kokoontui viikonloppuna yhteen keskustelemaan
hyönteismaailman uusista tulokkaista ja tutkimuksista Kulttuurikeskus Sofiaan Helsingissä.
Yksi kokoukseen osallistuneista on hyönteisguruna tunnettu hyönteistutkija Reima Leinonen
Kainuun ely-keskuksesta. Hän kertoo, että Suomeen on tullut uusia hyönteislajeja jopa 2 000
kappaletta, mikä on todella paljon.
Tutkijan mukaan osa hyönteisistä on tullut ilmaston lämpenemisen myötä Suomeen, mutta
osa on löytynyt sen takia, että tieto lisääntyy ja on löytynyt lisää keinoja määritellä uusia
lajeja. Uusien määriteltyjen hyönteisten joukossa voi Leinosen mukaan sellaisia lajeja, jotka
voivat muodostua tuholaisiksi.”
Oho! Kuinkahan mahtaa kylän hyönteismaailma muuttua? Kysyimme sitä lehden
hyönteisasiantuntijalta Arto Tyrniltä.
Kyseinen tapahtuma, josta Reima asiasta kertoi, oli SPS:n kevätkokous. SPS taas on Suomen
Perhostutkijain Seura. Toki ko. seurassa nykyään muitakin hyönteisryhmiä käsitellään.
Mutta, jos lähdemme tarkastelemaan tilannetta Kuohijoen osalta, siitä tuossa hieman
myöhemmin. Perusteista sen verran, että ”hyönteismaailman” Lajiston lisääntymiselle on
seuraavia syitä. Aktiivinen elinalueen laajentaminen eli ekspansiiviset lajit, satunnaiset lajit
eli useimmin ns. vaeltajat, jotka saattavat kovinkin säännöllisesti ilmaantua, säännölliset
vaeltajat toki harvoin sitä lajimäärää lisäävät. Sitten on tietenkin myös satunnaislajeja eli
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loikkareita, importteja eli ihmistoiminnan takia saapuneita tai sitten täysin uusiakin lajeja.
Viime mainitut tosin nykyisin etupäässä johtuvat jonkun aiemman lajin jakamisesta uusiin
lajeihin määrityksen tarkennuttua.
Tosiaan, olin yhtenä kirjoittajana vuonna 2017 julkaistussa ”Luopioisten perhoset”
paikallislajiluettelossa, josta seuraavassa lainausta. Tässä vaiheessa on aivan ehdottomasti
mainittava, että nämä lajimäärät ovat siis ainoastaan ns. ”suur- ja pikkuperhosia” koskevia.
Ja todellakin, koska julkaisu oli vuodelta 2017, havainnot loppuvat vuoteen 2016.
Tarkasteluajanjakso ko. julkaisussa käsitteli vuosia 1975-2016. Lajiston muuttuminen näkyy
tarkasteltaessa eräiden perhoslajien esiintymistä ennen ja jälkeen vuoden 1975. Uusia
suurperhoslajeja (Luopioisten kunnalle siis!) oli kokonaista 77 kappaletta. Mainittava
tietenkin on, että lajistossa oli myös 29 sellaista lajia, joita ei tarkastelujaksolla ole enää
havaittu ollenkaan. Suurperhosten kokonaislajimäärä Luopioisten paikallislajistossa 2016
oli 592 eri lajia.
Tuon mainitun julkaisun jälkeenkin toki on lajimäärä hiukkasen elänyt. 2017 kokonaista 8
uutta lajia, 2018 sitten 3, 2019 2 lajia, 2020 4 lajia ja 2021 3 uutta lajia. Vuoden 2021
lajeistahan oli kahdesta Kuohijoen Sanomissa juttua, eli niistä häiveperhosista.
Jännityksellä sitten odotamme, mikä on tämän tulevan havaintokauden tilanne. Arto
Onhan tuo 2000 uutta lajia aikamoinen määrä. Toimitusta jäi mietityttämään, mihinkähän
ne oikein mahtuvat, jos ne kylälle tulevat. Voivatkohan ne syrjäyttää täällä olevia muita
lajeja? Niin, ja voisivatkohan se sekavoitua meidän omiin lajeihin, ja minkälaisia mutantteja
niistä voisi tulla. Kenties vaarallisiakin – isoja jättiläisiä…! Hyönteissota – rottasodan lisäksi.
Se tässä kaiken muun keskellä nyt vielä puuttuisi.
Toki on lupa odottaa, että luonnonvalinta pitää huolen hyönteisten invaasiosta ja noista
sodista, niin kuin se on aina aikojen saatossa tehnyt. Koostaan riippumatta voimakkaampi
syö aina heikompansa. – Kyllä se siitä!
Kulttuuria

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen
Kyläyhdistys Vepari on paikkaamassa kulttuurivajetta parin koronavuoden jälkeen. Se tulee
kesän mittaan järjestämään erinäisiä tapahtumia. Organisaatiossa on sikäli tapahtunut
muutoksia, kun kulttuuriporomoottorin asema on muutettu tapahtumatuottajaksi. Siinä jatkaa
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Sinikka Peura. Veparin vuosikokous on hyväksynyt tulevan kesäkauden ohjelman, mutta sitä
ei tätä kirjoitettaessa ole vielä saatu julkaisumuotoon. Siitä on kuitenkin aiemmin julkaistujen
tapahtumatietojen lisäksi, saatu ennakkotietoja. Muun muassa Kukkian Kävely,
Unikeonpäivä, Venetsialaiset ja Avoimet kylät päivä. Kesäkauden ohjelma julkaistaan
kokonaisuudessaan yhdistyksen sivuilla: www.kuohijoki.fi

Paremman puutteessa olemme saaneet viihdyttää itseämme seuraamalla jääkiekon MM otteluita.
Kuvakaappaus TV 1:n lähetyksestä Suomi-USA, jonka Suomi voitti kirkkaasti 4-1.

Tiedotteita
Luopioisten kappeliseurakunta
Seuraava jumalanpalvelus Luopioisissa on 29.5. klo 10.
Pälkäneen kirkkoherranvirasto ja Luopioisten seurakuntatoimisto palvelevat puhelimitse puh.
040 712 0560 (ei tekstiviestejä) ma 10-13, ti 10-16, to 10-13, pe 10-13 ja sähköpostilla
palkane.srk@evl.fi.
Luopioisten toimistossa voi asioida paikan päällä ma ja to klo 10-13.
--Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry osallistuu myös Ihana Pälkäne tapahtumaan!
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Munkki ja Rinkilä avataan kesäkuussa
ennen juhannusta

"Kuohijoen leidit käärivät hihat ja ryhtyivät messuosaston suunnitteluun! Muista tulla tutustumaan
osastollemme Honkasali Y7 !" Kuvassa Sinikka Meriläinen , Asta Miettinen, Tarja Virtanen, Jaana
Jokinen ja Sinikka Peura. (kuva Jaana Jokinen)
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MENNÄÄN TAXISILLA
TURVALLISESTI
Pälkäne - Luopioinen -Pälkäne-Tampere alueella.
Käytössä on kaksi taksia sekä 2 pienoislinja-autoa.
Taksit ovat 1 + 6 hlöä ja 1 + 8 hlöä, linja-autot on 1
+16 hlöä ja 1+19 hlöä
Soittele, 0400 - 237 239 Taksi Kari Saarinen
Yhteystiedot 4980 Kuohijoki 0400 - 237 239
karin.taxi@saunalahti.fi www.karintaksit.fi

Ulla Kuusniemi
Akademisch geprüfte Übersetzerin (BDÜ), Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Avustie 210 FI-16900 Lammi, Tel. +358-400-159128, E-Mail: office@kuusniemi.de
www.kuusniemi.de

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

