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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
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 PÄÄKIRJOITUS

                                                                                                                                    

        
     

Nähdyn ja kuullun perusteella kylällä ajateltiin: Nyt kun on saatu nuori hallintojohtaja, 
niin varmaankin  jotain alkaa tapahtua. Hirvosen ansioksi on luettava, että  kylän ääntä 
kuunneltiin  kuntastrategiaa varten.  Tällainen oli kunnan taholta ennen kuulumatonta. 
Kuntastrategia julkaisu  2018 – 2028 / hyväksytty KV 3.5.2018 § 25. 

Eipä tuossa paperissa Kuohijokea juuri mainita, mutta tosiasiahan on, että 
kilvoittelemassa on monta muuta elinvoimaisuutta tavoittelevaa kylää. Nyt on vielä liian

       KUOHIJOEN SANOMAT

Syksyllä 26.9.2018 saatiin 
Aamulehdestä lukea kyläläisiä 
koskettava uutinen:

"Hallintotieteiden maisteri 
Tuomas Hirvonen aloittaa 
Vesilahden kunnanjohtajana 
vuodenvaihteessa. Hän pyrkii 
siihen, että kunnasta kirjoitetaan 
vielä useita positiivisia juttuja."
Vasta hiljattain valittu Pälkäneen 
kunnan hallintojohtaja Hirvonen 
tuli tutuksi mm. vieraillessaan 
täällä Unikeon päivänä 2017 ja 
myöhemmin syksyllä kunnan 
strategiapalaverissa.
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aikaista arvioida, mitä kaikkea tuo strategia tulee tuottamaan. Sitä odotellessa ei 
kylämme pidä jäädä äänettömäksi kuuntelijaksi. Kaikesta huolimatta toivomme 
Hirvoselle menestystä nousujohteisella virkauralla.

Mutta eivät uutiset Pälkäneen kunnasta vielä tähän jääneet:

"Kunnanjohtaja Janita Koivisto irtisanoutui – Pälkäneen kunnantalolla palikat uusiksi"

Sydän-Hämeen Lehti   Jani Oksanen Julkaistu 21.11.2018 14:58

Janita Koivisto ehti olla kunnanjohtajan virassa vuodesta 2014 lukien, mutta hän oli 
opintovapaalla helmikuusta lokakuuhun ja oli sen jälkeen valmis siirtymään Kangasalla

toimivan Jalmarin Kodon johtoon. . "Pälkäneellä on ihan uusi vs. kunnanjohtaja 
Petri Härkönen. Ensimmäiset ajatukset: Aika paljon on tuttuja kiviä ja kantoja." 
Siinäpä se. Mitä kertoo kato kunnan johdosta, onko taustalla liitospelko, paniikkilähdöt, 
vai kenties normaali virkakierto?  Menestystä toivomme hänellekin.

Vielä  on tilaa unelmille!

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski  

https://shl.fi/author/joksanen/


3

Kylätoimittaja lomaili  Fuengirolassa ja tapasi tuttuja

Markku  ja Tuija Passila: Las Farolassa

           

Markku ja Tuija tavattiin paikallisessa ravintolassa. Tuija vietti 70-vuotispäiväänsä 
26.10.2018 pukeutumalla espanjalaisittain.

Markku ja Tuija. Keskellä löytökoirana perheeseen tullut yorkshirenterrieri Alma (esp. 
sielu).
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Asunnon parvekkeelta avautuu ihana näkymä:  Las Farolas ja meri. Tuija kertoi, että he 
olivat hankkineet tämän talviasunnon vuonna 2011. Kesän he viettävät Kuohijoen 
kesäasunnolla ja osin Keravalla sijaitsevassa vakituisessa asunnossaan. Mitä kaipaatte 
täällä eniten?

Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että saunaa. Mikä on mieluisin paikka kolmesta 
asunnosta? Markku: tietysti Kuohijoki, koska siellä ovat minun sukujuuret ainakin 
vuodesta 1662. Myös Tuija oli samaa mieltä, vaikka hänen juurensa ovatkin Helsingissä.

Tuija kertoi edelleen, että heidän hääjuhla oli 1968 Kuohijoen VPK:n talolla. Lapset 
järjestivät heille viime kesänä 50-vuotis hääpäivän samassa paikassa ja samanlaisen 
kattauksen kera kuin silloin ennen. Kattauksen hoiti Kuohijoen pitopalvelu Tarja Ali-
Kippari.
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Mervi Vehmas ja sisko Raija, sekä Jouko Vehmas: Los Pacos

         

Naapurikylän Porraskosken kesäasukkaita. 

         

Jouluvalot sytytettiin 23.11.2018 
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Pekka ja Heli Soveri: Calahonda

 Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2018

Kylätoimittaja Yrjö Jäventausta

---
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Lukijan palsta

Miten minusta tuli; kuohijokelainen?
Kylällä on kiinteistörekisterin mukaan 207 Kuohijoen osakaskuntaan  kuuluvaa 
kiinteistöä, joista noin 50 vakituisessa asuinkäytössä, joten vapaa-ajan käytössä on 157 
kiinteistöä. Jos jokaisessa kesäasunnossa asustaa keskimäärin 3 henkilöä, niin 
kesäasukkaiden lukumääräksi saadaan 471 asukasta. Se on aika paljon verrattuna 
vakituiseen asukasmäärään. Jokaisella kiinteistöllä on oma tarinansa, niin isoilla kuin 
pienilläkin. Kesäasukkaita on tullut laajalti eri puolilta maata,  joten Kuohijoella on ollut 
vetovoimaa eri aikoina ja on edelleenkin. 
Kyläyhdistyksen järjestämät kylätapahtumat vetävät joka vuosi huomattavan 
yleisömäärän. Näissä tapahtumissa tullaan tutuiksi ja kenties kerrotaan tarinoita, siitä 
kuinka kukin on tullut Kuohijoelle. Nämä tarinat, kiintoisatkin, jäävät usein kahden tai 
vähän useamman tietoon. Siksi tämä osio kuuluu  sinulle lukijani, oletpa sitten 
kesäasukas, paluumuuttaja tai syntyperäinen kuohijokelainen. 
Enimmäispituus  on noin yksi A 4 sivu.  Kirjoituksia ja vanhoja valokuvia voi lähettää 
sähköpostina toimituksen osoitteella, mieluimmin nimellä kuin nimimerkillä. Jokaisella 
on joku tarina, joka on kertomisen arvoinen.

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen

Kalastuksesta

Uudet kalastusalueet

Kalavesien omistus ja kalatalousalueet  ELY keskus

Kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle. Omistaja voi olla yksityinen 
kiinteistö tai valtio, tai vesialue voi olla usean kiinteistön yhteinen. Kalaveden 
omistuksesta riippumatta jokaisella on oikeus onkimiseen, pilkkimiseen ja 
viehekalastukseen lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja 
sekä alueita, joilla kalastus on erillisillä päätöksillä kielletty.

Suurin osa Suomen vesialueista on yhteisomistuksessa, ja niitä hallitsevat 
yhteisaluelain mukaiset osakaskunnat (aiemmin kalastuskunnat). 
Pohjoisimmassa Suomessa merkittävin vesien omistaja on valtio. Osakaskunta 
toimii yhteisaluelain ja kalastuslain säädösten mukaisesti. Osakaskuntien 
säännöt ja niiden muutokset vahvistaa aluehallintovirasto. Osakaskunnan 
hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteystiedot tulee ilmoittaa 
aluehallintovirastolle ja maanmittaustoimistoon.   
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Kalatalousalueet

Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulevan 
kalastuslain (379/2015) nojalla. Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa 
vuoden 2019 alusta. ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden 
uudet rajat 13.12.2017.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on 
kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä 
ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.
Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueiden keskeisiä tehtäviä ovat mm. kalavarojen kestävän käytön ja 
hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen 
vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä 
kalastuksenvalvonnan järjestäminen.

Kalastusalueiden toimintaa rahoitetaan kalastuksenhoitomaksuilla kerätyillä 
varoilla. Lisäksi kalastusalueet voivat hakea ELY-keskuksilta kalastuksen 
edistämiseen käytettäviä harkinnanvaraisia varoja. Kalastusalue voi rahoittaa 
toimintaansa myös toimeksiantojen tai muun  *omaehtoisen toiminnan kautta.

Mitä muutos tarkoittaa kotitarvekalastajalle?

Kuohijoen osakaskunnan puheenjohtaja Seppo Pakarainen kertoi, että ehkä 
näkyvin muutos kotitarvekalastajan näkökulmasta tulee olemaan kalastuksen 
valvonnan järjestäminen. Mutta miten se tullaan järjestämän, siitä ei toistaiseksi ole 
tietoa.

Kuohijoen osakaskunta säilyy entisellään, mutta nykyinen Kukkian kalastusalue 
lakkautetaan. Sen tilalle tulee kalatalousalue, johon tulee kuulumaan Vesijaon 
kalastusalue, Hauhon kalastusalue Kukkian kalastusalue, joiden yhteinen 
vesialueen pinta-ala on alle 500 hehtaaria. Enimmäismäärä kokouksissa on kolme 
ääntä. Tähän mennessä on tullut tietoon, että ensimmäinen perustettavan 
kalatalousalueen kokous pidettäisiin vuoden 2019 helmikuussa. Kokouksessa 
valitaan kalatalousalueen hallitus. Kuohijoen osakaskunnan hoitokunta tulee 
valtuuttamaan yhden  osallistujan käyttämään äänioikeutta tuossa kokouksessa.

Lopuksi Seppo Pakarainen heitti ilmaan kysymyksen: Mistä tulevaisuudessa 
saadaan väkeä omaehtoiseen toimintaan, eli talkoisiin, koska nykyiset kalastajat 
alkavat ikääntyä, ja uusia kalastuksen harrastajia on saatu vain harvakseltaan.
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Nähtäväksi jää, nostaako nyt perustettava organisaatio kalavarojen kestävän 
käytön uuteen kukoistukseen, kun kalastusalueet laajenevat , vai seuraako 
suuremmista yksiköistä vain suuret erimielisyydet? 

Erään kuhamiehen kalamuistoja  päättyneeltä vuodelta 2018.

      

Kotia kohti                                                            sitten fileiksi

  

ja valmiina pakastimeen                                            sekakaloja                            

Kalatoimittaja E. Kiviriippa
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Kylällä nähtyä ja kuultua

Kesän mentyä kylä palasi normaaliin olotilaan. Syksyn mittaan liikenne hiljeni niin, että 
sillan ylittävät autot sai laskea päivittäin yhden käden sormilla. 

- Kipparinlahden rannat jääriitteessä 24.11.2018.                                 Kuva: Jaana Jokinen

- Kuohijärvi sai jääpeitteen 16.12.2018 ja kylä lumipeitteen 17.12.2018  Sormunen.

- Irene Pakarainen vietti 70-vuotis merkkipäiväänsä 25.11.2018 perhepiirissä 
Kuohijoella. Pakarainen.

- Kuohijoen Eräpojat saivat kaadetuksi kiintiön mukaiset hirvet. Pakarainen.

- Kylä-Mukkulan kartanon päärakennuksen katto on saamassa uuden peltikatteen.

- Mitään suurempia onnettomuuksia ei tapahtunut, mitä nyt sitten pari miestä oli 
tipahtanut katolta. Töissä olivat olleet. P. Huhu.

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta
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Tietosuoja

Kuohijoen Sanomat on yhden henkilön harrastuksena tuottama ilmaislehti, jonka levikki on n. 150 kpl. Lehti 

ilmestyy silloin tällöin ja se jaetaan tilaajilleen sähköpostin piilokopiona.  Lehti haluaa suojata  tilaajien 

yksityisyyttä. 

Tilaajatiedot ja muu aineisto

Tilaajatiedostoon tallennetaan tilaajan tahdon mukaisesti: tilaajan nimi ja sähköpostiosoite, eikä niitä  luovuteta 

muihin tarkoituksiin. Lehdelle toimitettua muuta aineistoa ei palauteta, eikä sitä edelleen luovuteta ilman 

lähettäjän suostumusta. 

Tilaajatiedot ja niiden käyttö

Tiedot kerätään ainoastaan  siihen tarkoitukseen, että Kuohijoen Sanomat voidaan lähettää  tilaajilleen.  Tilaus 

katsotaan suostumukseksi tilaajatiedostoon. Tilaajan tiedot poistetaan pysyvästi kun tilaaja on ilmoittanut 

lopettavansa tilauksen. Lehden lakatessa tilaajatiedosto ja muu aineisto tuhotaan pysyvästi.

Tiedoston ylläpitäjä

Raimo Maurola, Minttutie 28 D 27

01300 Vantaa, puh. 0408228192

Posentie2, 14980 Kuohijoki

raimo.maurola@elisanet.fi

mailto:raimo.maurola@elisanet.fi
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