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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 GSM
0408228192. Yhdestoista vuosikerta n:o 12/ 2021

PÄÄKIRJOITUS
Marraskuun alkuun mennessä puiden lehdet, tammea lukuun ottamatta, ovat jo varisseet
maahan. Päivän valo kestää vain vaivaiset kuusi-seitsemän tuntia. Peltotyöt on tehty, luonto
alkaa vaipua lepotilaan, mutta metsän hakkuut jatkuvat vielä. Tämä vuosi vetelee
viimeisiään. Kaksitoista lehden numeroa saimme aikaiseksi tänäkin vuonna – tosin tämä
lehti on syntynyt pääsääntöisesti juttukerjuun tuloksena. Näin toimitus on saavuttanut
tavoitteensa. Kiitos siitä kaikille avustajille.
Korona oli valtamediassa pian päättyvän vuodon leimaa antava aihe – tässäkin usein sivuttu.
Mikäli ns. asiantuntijoihin on uskomista, niin sama jatkuu pitkälle ensi vuoteen.
Toimitus on saanut jo kolmannen rokotuksen…
Mutta mikä on lehden tulevaisuus? Vielä on virtaa toimituksessa, mutta kylää käsittävät asiat
alkavat olla jo moneen kertaan käsiteltyjä. Mistä uusia aiheita? Kerjuulla asiaa ei ratkaista.
Sisällön tuottamiseksi tarvitaan uusia ideoita ja kenties uusia toimittajia!
Tarinoita, niitähän on jokaisella, monilla on myös sellaisia, jotka ansaitsevat tulla
julkaistuksi. Tarvitaan vain tahtoa saattaa tarina kirjoitettuun muotoon, Siis pitää ryhtyä
rupeamaan, kuten eräs vanha insinööri tapasi sanoa. Tarina voi olla kokonaan fiktiivinen
mutta, voihan siinä siteeksi olla jotain tottakin. Tietysti jonkin lainen yhteys kylään tai
lähiympäristöön antaa tarinaan lisää mielenkiintoa.
Toivotan kaikille avustajille ja lukijoille jo tässä vaiheessa omasta ja toimituksen puolesta
RAUHALLISTA JA HYVÄÄ JOULUA
SEKÄ ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Tervehtien

Arnold Kirveskoski
alias Raimo Maurola
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Kylällä nähtyä ja kuultua

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
Kuulopuheitten ja valokuvien varassa tässä on koko syksy oltu. Jotain on sentään saatu
otsikon alle. Luonnosta on joitakin hyviä havaintoja ja kalojakin on saatu, ja mikä parasta,
on havaittu nuoria kalastuksen parissa. Kyllä näissä vesissä riittää kalaa paljon suuremmalle
joukolle. Mitä suurempi joukko kalastaa, sitä suuremmat ovat tulot lupamaksuista, joka
puolestaan turvaa poikasistutukset jatkossakin ja sen, että kalaa tulee riittämään
ruokapöytiin. Tilastot osoittavat, että punaisen lihan kulutuksen vähennettyä, kalan
kaupallinen kysyntä on lisääntynyt, mutta kotimaisen kalan osuus on vain 18 %.
Suomalaiset tahtoisivat kotimaista kalaa, mutta sen tarjonta ei riitä. Niinpä se on
kotimaiselle kalalle ja kalastajille tuhannen taalan paikka – jos vain nuoret siitä
innostuisivat. Työ on kovaa, mutta antoisaa – ainakin näin kotitarvekalastajan
näkökulmasta.
10.10.2021 Kuohijoen Eräpoikien hirvijahti alkoi
13.10.2021 Kuohijärvellä on nähty kaksi merimetsoa. Juha Somunen

19.10.2021 Iltatunnelma Kuohijärvellä. Siellä alkaa kohta muikun mahaa pakottaa. Kuva:
Juha Sormunen
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20.10.2021
naavan
Tossunmäessä

peittämä

kuusi

Naava usnea. Vanhastaan on tiedetty, että naavat
puissa osoittavat puhdasta ilmaa. Naavaa on
käytetty muun muassa haavojen hoitoon. Flunssan
torjuntaan

kotikokit

ovat

ennen

muinoin

valmistaneet naavasta oivallisen lääkkeen. Naavaa
liotettiin

viikkokausia

suljetussa

alkoholia

sisältävässä astiassa, jolloin juoma sai oranssin
värin.

Sillä

piti

sitten

flunssa

vältettävän!

Kokeilemisen arvoinen asia. Ennen kuin ryhtyy
riipimään naavat puista, niin lienee parasta kysyä
siihen metsän omistajan lupa. Kuva: Risto Keino

21.10.2021 Hyvä uutinen on se, että nuoria kalastajia on havaittu Kauhajärvellä; Nina ja
Kalle. Alinakin on kuulemma nähty siellä.
25.102021 Hirviä on kaadettu…

23.102021 Lunta on kattojen yllä…

26.10.2021 Muikkua Kuohijärvestä…
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Kuva: Sinikka Peura

Kuva: Juha Sormunen

28.10.2021 Kuohijärvellä, Nurmisaaren kylän puoleisella alueella on havaittu syksyn aikana
merimetsoja, alleja, mustalintuja ja jalohaikara. Tapani Lindstedt

28.10.2021
Perämoottori löytyi järvestä
Aapo Kervinen kertoi, että hän oli ollut syyskuun lopulla ravustamassa
Sulosen kärjessä. Nostaessaan rapumertaa noin kuuden metrin päässä
rannasta, hän oli tuntenut merran jääneen pohjaan kiinni. Kiskottuaan
kovemmin se alkoi nousta, mutta tuntui kuin jotain muutakin tulisi
mukana. Ja tulihan sieltä perämoottori 2 hp Evindrune, joka lienee ollut
pohjassa useita vuosia, Aapo arveli.

Kunnallisia asioita
Pälkäne – Parasta aikaa

Tavallinen kuntalaisaloite
Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä.
Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai
omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt,
laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa tavallinen kuntalaisaloite
ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialaan se kunnassa kuuluu.
Kunnan asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon
monella eri tavalla.
Äänestäminen kuntavaaleissa on yksi tärkeimmistä tavoista vaikuttaa, mutta vaikuttaa voit
myös päivittäisissä kohtaamisissa kunnan eri palvelupisteissä kuten päiväkodissa ja kouluissa,
toimimalla yhdistyksissä ja osallistumalla talkoisiin.
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Asukkaat voivat myös vastata kunnan julkaisemiin kyselyihin ja osallistua yleisötilaisuuksiin.
Kunta ilmoittaa kyselyistä ja yleisötilaisuuksista muun muassa verkkosivuillaan, SydänHämeen lehdessä ja kunnan Facebook-sivulla.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville
kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä
aloitteita.
Kuntalaisaloitteita on 11.9.2017-27.9.2021 välisenä aikana tehty 12 kappaletta, joista
yksikään ei koske Kuohijokea. Yksi koskee Luopioista (Luopioisten liikuntahallin
ilmankierron parantamien 13.9.2018). Toimituksen tiedossa ei ole, onko ehdotus johtanut
toivottuun tulokseen.
Kesäasukkaille
Pälkäneen kuntaa voi hyvällä syyllä kutsua mökkikunnaksi, sillä kunnassa on noin 4200 vapaaajanasuntoa. Vapaa-ajanasukkailla on suuri merkitys niin kunnalle kuin kylille, ja monissa
kylissä pystytään ylläpitämään parempaa palvelutarjontaa vapaa-ajanasukkaiden ansiosta.
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.
Kunnan 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.
---

Vuodesta 2017 alkaen aloitteita on tehty vain 12 kappaletta, joka on aika vähän ja
kertoo se jotain kuntalaisten aktiivisuudesta tai sen tarpeesta…
Luopioisten alueelta vain yksi aloite – Kuohijoen kylältä ei yhtään.

7

Nyt mökkiläiset osallistumaan ja kehittämään kaksisuuntaista kunnan ja vapaaajan asukkaiden vuorovaikutusta ja tiedon kulkua. Edellä mainittujen
henkilöiden yhteystiedot löytyvän Pälkäneen kotisivulta.

Kulttuuria
Kulttuuritoimittaja Rafael

Martikainen

Pian päättyvä vuosi muistetaan kulttuuriköyhänä, joka teki monia kulttuurintekijöitä ja
kulttuuritapahtumien järjestäjiä köyhäksi. Kylä sentään säästyi siitä kurjuudesta. Mutta Se
tunnettiin myös kylällä, kun Kulttuurimatka Sappeen teatteriin peruttiin jo toisen kerran.
Taiteesta tosin saatiin nauttia – ja aivan ilmaiseksi. Se oli jokaisen tavoitettavissa, kunhan
vain astui luontoon; piti silmänsä avoinna ja aivonsa vaikutteille alttiina. Siitä todisteena
saimme monia kuvia lehtemme sivuille. Pientä tuntumaa yleisötapahtumiin saatiin
Unikeonpäivän ja August Rockin myötä. Siitä kiitokset kuvien lähettäjille ja tapahtumien
järjestäjille. Mutta, mutta ne kirjoitukset, niitä on tullut tosiniukasti. Jopa niin, että olemme
tällä palstalla joutuneet turvautumaan freelance toimittajaan.

Puuta Heinä
Tutkiva toimittaja
Väistökirja Pientä asiaa – exiguus
Painopaikka: Kustantamo Överi Oy 15.10.2021
Ohessa kommentteja aiheesta
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Sanotaan, että pieni on kaunista – mutta mikä pätee yhteen ei välttämättä päde toiseen.
Tenho Metsätaival on väistökirjassaan menestyksellisesti tutkinut asiaa tieteen ja
historian näkökulmasta. Fokuksena on lähtökohtaisesti suuren ja pienen ero, joka on
askarruttanut ihmiskuntaa aikojen alusta saakka. Tutkija on etsinyt vastausta pienen ja
suuren eroon vastakkain asettelun kautta. Apunaan hän käyttänyt monipuolista ja laajaa
lähdeaineistoa, jota tutkija itse arvioi käsitelleensä oikein ja riittävän perustellusti, minkä
perusteella hän arvioi, että tutkimus on saavuttanut loogisen ja objektiivisen
lopputuloksen…
Väistökirjasta ilmenee muun muassa seuraavaa: Pieni ei aina ole pieni, sillä sen pienuus
on suhteessa suurempaan tai vähän suurempaan, jolloin ratkaisevaa on se, kuinka pieni
on pieni… Parvus.
Esimerkiksi nanometri on yhden metrin miljardin osa, ja atomi vielä sitäkin pienempi, eikä
niitä voi paljaalla silmällä nähdä, joten on mahdotonta pitää nanometrin kokoista esinettä
tai atomia kauniina. Sitä, mitä ei paljain silmin näe, sitä tuskin voidaan pitää kauniina. Toki
atomi on kaikista pienin, mutta sen hyöty sekä tuhovoima ovat kyllä erittäin suuret. Siis –
se voi poikkeuksellisesti kooltaan olla yhtä aikaa pieni ja suuri! Toivottavasti tuo atomi
pysyy pienessä koossaan, sillä jos niin halutaan, se saa aikaan hirvittävän tuhovoiman,
eikä sellaista voi mitenkään kuvailla kauniiksi. Toisin on, jos verrataan maapalloa
suhteessa universumiin. Tuossa vertailussa maapallo on pieni ja kaunis, mutta kaikkein
suurin on universumi, ja se vasta kaunis onkin – kauniimpi kuin mikään muu todellinen…
Kala voi olla joko suuri tai pieni. Kumpi on kaunis? Tutkimuksen mukaan se riippuu siitä,
keneltä kysyy. Jos kysyy kotirouvalta, niin vastaus on 8,6 % varmuudella pieni. Jos mukaan
luetaan akvaariokalat mm. kultakala, barbus, tulipyrstö ym. niin 79 % kotirouvista pitää
niitä pieninä ja kaikkein kauniimpina. Kalamiehiltä, eteenkin uistelijoilta kysyttäessä,
vastaus on 93 % varmuudella lajista riippumatta isokokoinen…
Karaatin kokoinen timantti on kyllä kaunis, mutta jos se lohkotaan, vaikka tuhanteen
osaan, niin ei niistä osista kovin kauniita tule, kun niitä ei paljaalla silmällä edes näe…
Ei timantti sinällään mikään kaunis ole. Mutta kun se ripustetaan vitjaan, ja vitjat
asetetaan naisen kaulalle, niin silloin nähdään jotain kaunista. Timantteja on kuitenkin
pieniä ja suurempia, kuten on myös naisia. Pieni nainen, suuri timantti johtaa harhaan –
timanttiin. Isompi nainen, pieni timantti – jää huomaamatta.
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Summa summarum
Ei voida täydellä varmuudella sanoa sitä, kumpi on kauniimpi, iso vai pieni. Pieni on
kaunista, lieneekin vain valtamedian käyttämä sanonta, eikä sille ole löydetty tieteellistä
todistusta. Pikemminkin media on huolimattomasti ottanut käyttöön kansan viljelemän
sanonnan…
Lähteet mm.
Ensyklopedia VII,
Vincent de Beauvaisin teossarja Speculum
Wikipedia

Yhteisöjen ilmoituksia

Kalenterit nyt tilattavissa e-mail: kuohijoki@kuohijoki.fi
Huom. Pikkujoulu: Koronavaraus
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Hinta edelleen 10 € + mahdolliset postikulut

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

