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Himmetä ei muistot koskaan saa.

KUOHIJOEN SANOMAT 7.2021
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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, email: raimo.maurola@elisanet.fi P. 0408228192. Yhdestoista
vuosikerta n:o 7.2021/ 24. 5.2021. Levikki 196 tilaajaa.

PÄÄKIRJOITUS
Kaatuneitten muistopäivää vietettiin Luopioisissa 16.5.2021 koronan johdosta pienimuotoisin, mutta silti
juhlallisesti ja perinteisin menoin. Tapahtumaa oli tullut seuraamaan arviolta vähän yli kaksikymmentä
henkilöä. Juhla alkoi seppelenauhojen luvulla kirkon rappusilla.

Kuvassa eturivissä: vasemmalla Kirsi Saarinen, Pertti Salminen, Risto Wallenius ja Jarkko Pihkala.
Vasemmalla takana: Timo Ailio, Tero Ahlqvist, hänen takanaan Liisa Mäkinen ja Perttu Pohjanperä.
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Pertti Salminen ja Kirsi Saarinen laskivat sodissa 1939-1945 kaatuneitten muistomerkille
Pälkäneen kunnan seppeleen.

Risto Wallenius ja Jarkko Pihkala laskivat vapaussodassa kaatuneitten muistomerkille
Pälkäneen kunnan ja kansalaisjärjestöjen seppeleen.
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Lisäksi Timo Ailio ja Tero Ahlqvist laskivat seppeleen Karjalaan jääneiden
muistomerkille ja Perttu Pohjanperä ja Liisa Mäkinen vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkille. Valitettavasti lehden kuvaaja ei ehtinyt näihin tilaisuuksiin.
Seppelten laskun jälkeen siirryttiin kirkkoon, missä Janne Vesto piti pienimuotoinen,
mutta koskettavan rukoushetken, joka päättyi pyhään ehtoolliseen.

NIMET KIVITAULUISSA

…
kertovat niistä Luopioisten miehistä, jotka uhrasivat kansakunnan vapauden puolesta
kaikkein kalleimpansa – oman henkensä.
Luopioisten miehet kutsuttiin maanpuolustustehtäviin, kun Luopioisten suojeluskunnan
päällikkö Toivo Heikkilä sai 7.10.1939 käskyt, joiden perusteella Luopioisten
reserviläisistä perustettiin 12.10.1939 jalkaväkikomppania. Komppania siirrettiin
Hämeenlinnaan, jossa siitä tuli päämajan alaisen kenttätäydennysprikaatin kuudennen
pataljoonan kolmas komppania, päällikkönään luutnantti Arvo Tapani Vitikainen. Lähtö
Karjalan kannakselle alkoi 30.11.1939. Siitä alkoi lähes kahden tuhannen Luopioisten
miehen sotatie, jota jatkosota mukaan lukien, tuli kestämään välirauhan aika pois lukien
vuoteen 1945 saakka. *Luopioisten veteraanimatrikkeli.
Näistä kaatui tai katosi yhteensä 124 miestä. *Sotasampo. Näiden joukossa oli tiettävästi
toista kymmentä kuohijokelaista miestä, joista ainakin osa mainitaan Raili Kosken
lähettämissä kirjeissä.
Nimet kivitauluissa kertovat näistä miehistä, joiden muistoa on liputuksin ja seppelein
kunnioitettu vuodesta 1940 alkaen toukokuun kolmantena sunnuntaina. Kirkko on osaltaan
vastannut siitä että: himmetä ei muistot koskaan saa…

Päätoimittaja

Arnold Kirveskoski
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Kevätalkoot 15.5.2021
Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
Talkoisiin oli ilmoittautunut 27 henkilöä, mutta sen lisäksi saapui vielä muutamia, jotka
eivät olleet ilmoittautuneet.
Talkoolaiset oli jaettu kuuteen ryhmään ja kullekin ryhmälle oli asetettu tehtävät.
Kaikki ryhmät suoriutuivat annetuista tehtävistään. Talkoiden vetäjänä toimi
kulttuuripromoottori Sinikka Peura.
Sauna/Rantaryhmä
Ryhmään kuuluivat: Tero Jokinen, Jouko Saarikko, Asta Miettinen, Konsta
Jokinen,Kdeijo Laine, Kimmo Mäkinen, Mika Tervaniemi, Ossi Alikippari, Seppo
Mustalahti, Sirpa Smolsky, Ilari Saarikko, Seppo Niinivaara ja Pirkko Laurila.

6

Ryhmä oli lukumäärältään suurin, mutta niin olivat tehtävätkin.
Ryhmän tehtäviin kuului muun muassa: vessan tyhjentäminen ja siivous, rantasaunan
pukuhuoneen ja saunatuvan siivous, puuliiterin siivous, vesikaivon kuopan täyttäminen,
grillikatoksen siivous ja korjaus, viime vuonna istutettujen männyn taimien esille haku ja
tarvittaessa taimien tukeminen, rannan kylttien/merkkien puhdistus, pusikon raivausta
rannasta, rannan pihlajapuun mahdollinen kaato ja roska-astioiden tyhjennys.
Vepariryhmä
Veparin puuliiterin ja puupinojen siistiminen, Veparin vessan siivous, tyhjennys ja yleinen
ympäristön siivous ja roska-astioiden tyhjennys.

Ryhmään kuuluivat: Jonna Peltola, Leo Vuorinen ja Mira Mäkinen-Saarikko.
Muonitusryhmä
Ryhmän tehtävänä oli järjestää ruokailu 27 henkilölle.

Ryhmään kuuluivat: Nina Saarikko, Ipsa Syrjänen-Pöhö ja Soili Saarinen.
Taustalla Eero Tervo.
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Lahjoitukset Veparille

Eero Tervo lahjoitti Veparille ravintolatason kahvinkeittimen ja Kuohijoen Sanomat
metallinpaljastimen, jotka Veparin edustajat kiittäen vastaanottivat. Metallinpaljastin on
lainattavissa ja lainausta hoitaa Ipsa Syrjänen Pöhö (0400-463092), jolta laite on
varattavissa. Omalla maalla sitä saa käyttää omalla luvalla. Muualla aina maanomistajan
luvalla. Kalkkikaivoksen suojelualueella käyttö on kielletty. Mahdollista yli 100-vuotta
vanhoista löydöistä tulee ilmoittaa Museovirastolle. Nuoremmat esineet kuuluvat
maanomistajalle. Kahvin ostaja ei tarvitse lupaa…

Keskustaryhmä
Tarja Virtanen
Ryhmän tehtävänä oli pitkin kylää, kylän keskustan ja roska-astioiden ja ympäristön
siivous, sekä kylttien puhdistus.
Ryhmä oli lukumäärältään vähäisin, joskaan ei vähämerkityksellinen.
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Rempparyhmä
Seppo Mustalahti, Mika Tervaniemi, Jouko Saarikko, Jouni
Räisänen, Matti Hannonen, Ossi Alikippari, Heikki
Miettinen, ja Tero Jokinen.

Keskustaryhmä

Ryhmän tehtävänä oli muun muassa uusien
uimalaituritikkaiden kokoaminen ja asentaminen, grillin
korjausta. Veparin uuniluukun saranan korjaaminen,
kaluston huolto: paloauto, ruohonleikkuri moottorisaja
raivaussaha, räystäskourujen kiinnitysten korjaaminen,
veparin lämminvesivaraajan tyhjentäminen, kylän
ilmoitustaulun laajentaminen, rannan pukukopin
räystäslautojen korjaaminen, Saunakamarin lattian
uusiminen, sillanpielen kukkian puolelle alas johtavan
rappusten korjaus, urheilukentän ajokieltomerkin asennus.

Talkoopäällikkö Tero Jokinen ja kirvesmiehet Jouni Räisänen ja Matti Hannonen.
Satamaryhmä
Pekka Kolehmainen ja Risto Keino.
Ryhmän tehtävänä oli vesillelaskupaikan kunnossapito. Sataman roskien tyhjennys,
katoksen siivous ja koko sataman tienoon ilmeen kohennus, katoksen kaiteiden
pesu/maalaus, Kuohijoki lakanan viritys joen rantaan.
Tarpeen mukaan talkoolaisia siirreltiin rymistä toisiin.
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Riku ja Kole

Logistiikkapäällikkö Kari Vihurila jakoi uudella maastoautollaan ruoka- ja
juomatoimitukset ei ryhmille.
Yks Miettinen haravan varressa kertoi, että täällä on havaittu runsaasti punkkeja ja pyysi
varoittamaan ihmisiä niistä.

SUURET KIITOKSET KAIKILLE TALKOOLAISILLE!
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Sauna/rantaryhmä välipalalla grillikatoksella. Makkaranpaistajana toimi Mika Tervaniemi
ja hyvin paistoikin.

Lintuasiaa

Sääksisäätiö tutuksi
SÄÄKSISÄÄTIÖ - FINNISH OSPREY FOUNDATION
PL 71, 13211 Hämeenlinna
+358 500 306904
mahyv@outlook.com
www.saaksisaatio.fi

SÄÄKSIKESKUS - OSPREY CENTER
Pohtiolammentie 64,
32670 Kangasala
+358 40 528 3030
jouko.alhainen@pp.inet.fi

Ilmari Häkkinen
Säätiön puheenjohtaja
0400-907310
Toimitusjohtaja Markku Hyvärinen
Email: mahyv@outlook.com
Puh. +358 500 306904
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Säätiö on perustettu vuonna 1990 Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen
(BirdLife Kanta-Häme) toimesta ja sen perustana oli Kanta-Hämeen
maakuntalinnun mittava suojelutyö vuosina 1986-87.
Sääksisäätiön tavoitteet

Sääksisäätiö on suomalaisten petolintujen suojeluun keskittynyt yleishyödyllinen
yhteisö. Sen tarkoituksena on edistää petolintujen suojelua, seurantaa ja
tutkimusta. Säätiö kerää varoja, joilla tuetaan ja organisoidaan petolintujen parissa
tehtävää vapaaehtoistyötä.
Näin voit edistää petolintujen suojelua
Lintujemme aateli, petolinnut ovat vaikeuksissa niiden elinympäristössä
tapahtuvien muutosten vuoksi. Sääksisäätiö tekee yhteistyötä kolmensadan
petolinturengastajan ja lukuisien avustajien kanssa, jotta tietomme petolinnuista
olisi ajan tasalla. Voit tukea heidän työtään lahjoittamalla.
Talven aikana säätiön toimesta kunnostettiin myös Kukkialla sijaitseva, ja viime syksynä
hajonnut sääksen pesä, kuten lehden numerossa 4.2021 kerroimme. Juhani Koivu onkin
ilmoittanut 24.4.2021, että sääkset ovat nyt ottaneet pesän haltuunsa.

Säätiön säännöistä ilmenee muun muassa seuraavaa:
”SÄÄKSISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT
1 § Säätiön nimi on Sääksisäätiö sr (Finlands Fiskgjusstiftelse sr, Finnish Osprey Foundation sr) ja sen
kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 § Säätiön tarkoituksena on tukea sääksen, kotkien, haukkojen
ja pöllöjen suojelua ja tutkimusta sekä siihen liittyvää tiedottamista. 3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
hankkimalla varoja maamme petolintujen suojelu- ja tutkimustyöhön ja rahoittamalla näillä varoilla •
petolintujen seurantatutkimusta, • petolintujen muuta tutkimusta ja suojelua, • tiedottamista
petolintujen elintavoista ja suojelutarpeesta, • eri toimijoiden välistä yhteistyötä petolintujen hyväksi ja
• petolintuharrastajien koulutusta ja vapaaehtoistyötä. 4 § Säätiön peruspääoma on
sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla
tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä kartuttaa omaisuuttaan
muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. 5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 9 –
12 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta…”.

Sääksisäätiötä voi tukea rahalahjoituksin tai ostamalla säätiön
linnunpönttöjä.
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Kulttuuria

Rafael Martikainen
Kulttuuritoimittaja
Raili Koski on jälleen rikastuttanut lehteämme näillä kuvilla 80-vuoden takaa. Tällä kertaa
julkaisemme vain kuvia. Ne kertovat omalla karulla tavallaan lottien arjesta rintama
olosuhteissa.

Viitoitusta

Välillä musisointia

Hevoskyydillä. Aili kurkkii takana

Puolustamassa
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Lottia. Aili eturivissä toinen vas. Nelly seuraava

Lämmitellessä

Aili Martti ja Nelly

Lottien asumusta Aili oikealla

Raili Kosken lähettämät kuvat ovat Lapista, Ala-Kuortista, missä Aili oli lottana. Kuvat
eivät suinkaan ole otettu millään laatikkokameralla. Jälki on sen verran laadukasta, että
siihen on tarvittu parempaa kameraa, mikä tuohon aikaan oli harvinaista. Kuvat ovat
hyvin siistinä säilyneitä, joten ne ovat olleet vuosikymmenet hyvin arvonsa mukaisesti
säilytettynä. Kiitos siitä Railille.
Kuvia ja kirjeitä on vielä julkaisematta, mutta pidämme pienen tauon ja palaamme asiaan
myöhemmin.
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*21.5.2021 Vanha kalkkikaivos.
Kreetta Lesell, Anne Uosukainen
Pirkanmaan maakuntamuseosta ja
Jere Ekosaari Metsähallituksesta
pitivät alueen huoltokatselmusta.
Metsähallitus on luvannut korjata
aidan ja tehdä polun kohteeseen.
Poistaa puita ja vesakkoa
Adoptoijien kanssa voitaisiin
tämän jälkeen pitää talkoot ja
yrittää saada toimintaa elpymään.

Vihreällä rajattu luonnonsuojelualue Niittyläntien varrella, jossa viitta osoittaa polkua
kaivokselle.
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Kylällä nähtyä ja kuultua

Kylätoimittaja
Yrjö Järventausta

*23.5.2021 Jouni Räisänen löysi kylältä jättimäisen korvasienen. Hän kertoi, että
korvasieniä on nyt erittäin paljon eri puolilla kylää. Kuva. Ipsa Syrjänen-Pöhö.

Onkohan kukaan löytänyt isompaa?

Kylän yhteisöjen tiedotteita
*Vepari tiedottaa
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*Pihakirppis

*Munkki ja Rinkeli avataan 12.6.2021 klo 11.30
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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

