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Kuohijoentie 21.12.2019                             Kuohijoentie 13.1.2020                 
Kuva: Risto Keino  

 

Päättynyt vuosi 2019 oli monella tapaa erilainen kuin aiemmat. Kesä oli kuiva ja lämmin, 

järven pinta laski jopa yli 50 cm normaalista, ilmestyi uusia pintakiviä, kaivot kuivuivat ja 

kalansaaliit olivat tavanomaista heikompia. Mustikka ja puolukka olivat lähestulkoon 

kateissa, samoin sienet. Karpaloita sentään oli entiseen tapaan. Linnustossa nähtiin 

ilahduttava seikka: uusi laji, jalohaikara oli varmana pidetyn havainnon mukaan löytänyt 

tiensä Kukkialle.  Syyssateet nostivat järven pintaa niin, että joulun alla vedenpinta oli 

normaalitasolla, ehkä vähän jopa ylempänä. Sitten yllätti lumipyry, joka sekoitti liikenteen 

ja katkaisi sähkön jakelun, jota kesti yli 30 tuntia. Ja kylä eli elämäänsä. 

 

Uusi vuosi alkoi vaihtelevassa säässä, kuten niin monta kertaa aiemminkin. Ehkäpä 

vähitellen pitää ruveta uskomaan siihen, että ilmasto lämpenee! 

Tammikuun alkupuolella lämpötilat vaihtelivat nollan kahta puolta ja veden pinta nousi 

lähes tulkoon ennätyskorkeudelle. 

 

Vuoden alusta alkoi sitten tämän lehden kymmenes vuosikerta. Sisältöä riitti päättyneenä 

vuonna; 12 numeron verran, kiitos siitä monille avustajille. Ehkäpä sisältöä löytyy vielä 

tällekin vuodelle. Toivottavasti. 

 

 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 

 

 

          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   P. 0408228192 

kymmenes  vuosikerta n:o 1 /26.1.2020  
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia.  157 tilaajaa 



2 

 

 

Kalastusasioita 

 

 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

Aiemmin Kukkian kalatalousalueena tunnettu alue on laajentunut, ja sen nimi on 

29.1.2019 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa vahvistettu nimeksi: Hauhon reitin 

kalatalousalue. Kokouksessa sen hallituksen jäseneksi valittiin mm. Seppo Pakarainen. 

 

Hauhon reitin kalatalousalueen vesialueen pinta-ala on yli 28 000 hehtaaria. Alueen 

merkittävimpiä järviä ovat mm. Hauhon- ja Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Iso-Roine, Kukkia, 

Kuohijärvi, Vehkajärvi ja Vesijako, jotka tarjoavat niin kalastajille kuin muillekin 

vesilläliikkujille ensiluokkaisia elämyksiä. Toimintansa aluksi kalatalousalue teettää 

vuosina 2019-2020 uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman alueen kalatalouden ohjenuoraksi.   

 

    Hauhon reitin kalatalousalueen rajat 
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Kalatalousalueen tehtävät on määrätty Kalastuslain 24 §:ssä. 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu; 

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen 

vaikutusten seuranta; 

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus; 

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen; 

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen; 

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen 

tarpeisiin; 

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät; 

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille; 

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat 

tehtävät. 

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. 

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa: 

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria; 

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten 

vesialueiden omistajat; 

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin 

kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien 

vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin 

vähintään 30 hehtaaria; 

4) Valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa 

järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa 

luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai 

luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue 

tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on 

kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kuohijoen osakaskunta jatkaa toimintaansa kuten aiemminkin, kertoi osakaskunnan 

puheenjohtaja Seppo Pakarainen. Uusi kalatalusalue on nyt jaettu yläosaan, keskiosaan ja 

alaosaan. Entinen Kuohijoen kalastusalue kuuluu keskiosaan. Se, miten poikasistutukset 

jaetaan  näiden osien kesken, selvinnee Pakaraisen mukaan myöhemmin. 

Osakaskunata myöntää tarvittavat kalastusluvat ja myy pyydysmerkit osakkaille ja kylässä 

vakinaisesti asuville, sekä uistelulupia Kukkialle, Kauha- ja Kuohijärvelle, kuten 

ennenkin. Uudet hinnat vahvistetaan kevään osakaskokouksessa. Osakaskunnan 

kalastuslupia voi ostaa Kylä-Mukkulasta. Osakaskunnan vesialue on 303,74 ha. 
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Kalastonhoitomaksu 2020  

 Kalastonhoitomaksu 2020 lupa oikeuttaa viehekalastamiseen yhdellä vavalla ja vieheellä 

lähes koko Suomen alueella. Tarvitset aina tämän kalastusluvan myös muuhun 

kalastukseen varsinaisen kalastusluvan lisäksi jos olet 18-64 vuotias. Tätä lupaa ei tarvita 

pilkkimiseen ja ongintaan.  

 Lisätietoa kalastusluvista löytyy mm:   Kalastuslupakauppa 

45,00 € / vuosi. Voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020, 18-64 vuotiaat. 

 

 

Asetelma vanhoja käsityökaluja 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta                                                                                                                                                                                                       

 

Tunnetko kuvista 1-6 vanhoja työkaluja ja tiedätkö mitä niillä tehtiin? Verrokkina 

Fiskarsin halkaisukirves kuva 7 

  

        
                                                                                                 1.)                   6.)    
 Kuvat :Risto Keino 
 

Mitä kylämiljööstä on hävinnyt?             

Päällisin puolin katsottuna kylä on pitkään säilyttänyt saman ilmeensä. On kohtuullisen 

hyvät tieyhteydet, on sähkö, uusittu silta, jätepiste, internet ja taksi. Mutta aina ei ollut 

näin. Tarvekalut tehtiin taloissa pääsääntöisesti itse ja kussakin talossa niistä muotoutui 

yleensä oman laiset. Ajan myötä osa niistä on kadonnut, osa käytetty loppuun saakka ja 

https://kalastusluvat.kalapaikka.net/
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osa palanut. Jonkun verran näitä tarvekaluja on säilynyt. Niitä pidetään taloissa jopa 

koriste-esineinä. Osa on varmaankin jossakin ullakon kätköissä, missä ne odottavat 

perinnönjakoa tai vanhain tavaran keräilijän käyntiä. Kylämiljööstä on kadonnut muun 

muassa koulu, kaupat, posti, heinäseipäät- heinäladot, pajat, hevoset, lehmät, rengit ja 

piiat. 

 

Hevoset, niitä ei ole enää yhtäkään. Muutamana kesänä on sentään nähty, kun ratsumies 

on käväissyt komealla ruskolla Munkki ja Rinkilässä. 

Ennen vanhaan heinänteon aikaan kylän peltoja komisti rivistöt heinäseipäitä. 

Heinänteossa nähtiin paljon väkeä, kokonaisia perheitä, hevosia ja rattaita, viikatemiehiä 

ja naisia heinähankoineen. Lapsilla oli mieluinen tehtävä heinäladossa, heinän 

polkeminen. Vellikello kutsui ruokailuun. Sen jälkeen otettiin usein ruokaperräiset.  

Rengit makasivat nurmikolla, isäntä kamarissa, mutta emäntä ja piiat häärivät 

keittiötöissä. Elettiin agraariaikakautta. Nyt sellaista ei ole nähty vuosikausiin. lukuun 

ottamatta edellisen vuosikymmen alussa Kulman kiinteistöllä nähtyä kahta heinäseivästä, 

jotka kiinteistön hankkinut Antti Autere sai aikaiseksi.  

Nykyiset isot valkeat lehmän munat peltojen reunoilla eivät korvaa majesteetillisia 

heinäseiväs rivistöjä. Viimeiset lehmät lähtivät kylältä 2016, kun Riihimäen kartano 

lopetti maidon tuotannon. 

Tiet ja sillat 

 

 

Kuohijoentie ja silta. Tuntemattomaksi jääneen taiteilijan työ, luultavasti joskus 1950-

luvulta. Lienee väritetty valokuva. 
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Hämeenlinna – Luopioinen – Jämsä (kartat 1, 3, 5-10) 
Tie on kulkenut Vanajaveden seudulta Jämsään ja sen on arveltu ajoittuvan mahdollisesti 

myöhäiskeskiajalle (Viertola 1974: 58). Se kuuluu samaan tieverkon perustaan 

Pohjankankaan- ja Kyrönkankaan, Laidetien ja Tammerkoski – Hämeenlinna teiden 

kanssa. 

Vanhalle Laukaantielle rakennettiin 1770-luvulla uusi Luopioisten ja Kuhmalahden 

kautta kulkeva haara, joka erosi Ylisestä Viipurintiestä Tuuloksessa (I: 59). 

Alueellinen kattavuus    Hämeen lääni    http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200907272910   

 

 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

*Nokkosperhonen nähtiin talon seinässä 18.1.2020.  Arto Tyrni 

*Vuoden vaihteessa kylällä kiersi huhu nähdystä harjalinnusta. 

   *Puolittainen kuun pimennys    12.1.2020 klo 7.30 

 

  

*Aapiskukko kylpi kuunpimennyksen 

loisteessa 

Osittainen kuun pimennys nähtiin 

täyden kuun aikana 11.1.2020 

vastaisena yönä lähes koko maassa, 

myös Kuohijoella. 

Antti Autere kuvasi kuun pimennyksen 

loisteessa Aapiskukko tuuliviirin, joka 

oli jäänyt huomiotta lehden tuuliviirejä 

koskevassa osiossa. 

Toimitus kiittää hienosta otoksesta. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200907272910
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*Vihreät pellot 20.1.2020 

 

*Kipparinlahti oli vapaa jäistä 20.1.2020 
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*Kylän raitti oli vapaa lumesta 20.1.2020 

 

 

*Viikolla 2 kylälle ilmestyi sähkö- ja valokuitukaapelikeloja, joka enteilee, että pian kylä 

tulee siirtymään digiaikaan, kunhan kaapelit on saatu kaivettua maahan. Luvassa on 

nopeat tietoliikenneyhteydet, ja sähkökatkoista vapaa uusi aikakausi! 
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Lehtileikkeitä menneiltä ajoilta 

   

Ilmoitus: Uusi Suometar 17.4.1878            Poliisikonstaapeli Luopioisiin Häme 17.1.1920 

Tietääkö joku, mitä tuo rintapunssi oikein piti sisällään? 

 

   

 

 

*Vuonna 1918 säädetty Torpparilaki 

(135/1918) päättii lähes 300 vuotta 

voimassa olleen torpparilaitoksen. 

Myöhemmin lakia täydennettiin vuosina 

1919 ja 1922. Lain myötä vuokratilalliset 

(torpparit) saivat lunastaa itselleen 

vuokraamansa tilan. Maan vuokra oli 

yleensä työpäiviä vuokraisännälle. 

Käytännössä lunastustoiminta jatkui vielä 

1940 luvulle saakka. Näin muodostui noin 

45000 tilaa itsenäiseksi. Vanhoja torppia 

on säilynyt näihin päiviin saakka kylällä ja 

lähikylissä. 
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*Valokuitu ja sähkölinja 

 

Kaivuutyöt ovat käynnissä Kuohijoella. Kuva 20.1.2020 Lamminten suunnalta. Kauan 

kaivattu uudistus. Se etenee sittenkin! 

 

 

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   


