
 

 

PÄÄKIRJOITUS 

Humiseva harju 

 

Viimeisen tunnetun jääkauden sulamisen seurauksena noin kymmenentuhatta vuotta 

sitten syntyi pohjoiselle pallonpuoliskolle useita harjuja, niin Suomeenkin ja yksi 

Kuohijoelle, joka aikojen saatossa on saanut nimekseen Tuliharju. Sen nimestä voisi 

päätellä, että kenties tulipalo on joskus raivonnut sen rinteillä. Niin monet tuulet ovat 

puhaltaneet vasten sen länsi- ja luoteisrinnettä, että yhtä hyvin sen nimi olisi voinut olla: 

Humiseva harju.  

Sen 35 metriä korkealta laelta avautuu hieno näkymä Kukkialle; Rahkasaareen 

Kipparinlahden yli aina Lehtisaareen asti. Hiljattain tapahtuneen omistajan vaihdoksen 

myötä harju on saanut aiemmin paljaaksi hakatulle länsirinteelle uusia hyvin hoidettuja  
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männyntaimia. Muutamien kymmenien vuosien päästä ne jälleen muuttavat harjun 

maisemakuvaa.   

Harjun laella voin pysähtyä ja istahtaa penkille, kuulla laineiden loiskuntaa ja tuulen 

huminaa, voin rauhoittaa mieleni – ja antaa ajatusteni liitää suomalaiseen 

mielenmaisemaan. Siinäpä se. Kuulen kuikan kutsun, näen valkean joutsenen ja koivut 

hiirenkorvilla; tunnen kevään tuoksun – se on minun  mielikuvani Humisevasta harjusta.  

Tähän maisemaan eivät kuulu; eivätkä ole kuuluneetkaan melu, roskat eikä puiden ja 

taimien vahingoittaminen. Lähes joka kesä harju on tarjonnut runsaan puolukkasadon ja 

jopa kantarelleja ja herkkutatteja, jotka ovat tietyin edellytyksin jokamiehen oikeudella 

kaikkien poimittavissa. On harju aikojen saatossa saanut myös arpia, kun siitä on otettu 

soraa sinänsä tarpeellisiin teiden ja rakennusten tarpeisiin. Näistä harjun läntisellä sivulla 

oleva  sorakuoppa on jo alkanut mukautua maisemaan. 

Martti Jokisen kertoman mukaan tästä vanhemmasta kuopasta on viimeksi otettu soraa 

1960-luvun alussa. Tuolloin muun muassa Väinö Saarinen ajoi aamupäivällä maitoa ja 

iltapäivällä soraa. Sora kuormattiin auton lavalle lapiomiesten toimesta.  Sen jälkeen oli 

avattu toinen sorakuoppa harjun pohjoispäähän. Siitäkin soranotto lopetettiin Jouko 

Passilan jälkeen. Pian 80-vuotta täyttävä Martti Jokinen kertoi vielä, että hän on nähnyt 

kaksi kertaa harjun paljaaksi hakattuna. 

Nyt uudet maanomistajat ovat laittaneet opasteita harjua kiertäville luontopoluille ja 

muutoinkin toimillaan edistäneet harjun maisemointia, joten on syytä kunnioittaa 

maanomistajien toimenpiteitä harjun suojelemiseksi. 

Hyvää ja turvallista Juhannusta kaikille. 

 

Kalastusta 

Tavallisesti luotettavista lähteistä on kerrottu, että ohut lumipeite talven aikana takasi 

kantavat jäät, joten verkkomiehillä oli hyvät edellytykset liikkua jäällä. Saalistakin on 

kuulemma silloin tällöin tullut, mutta määristä eikä kalalajeista kukaan ei tuntunut oikein 

muistavan. Viimeisetkin jäät lähtivät voimakkaiden tuulien saattelemana pitkäperjantaina 

14.4 ja silloin veneet laskettiin vesille ja verkot laskettiin avoveteen. Ensimmäiset saaliit 

osoittivat, että hauki ei ollut vielä kutenut. Sittemmin parhaat kalamiehet ovat saaneet 

runsaanpuoleisesti kuhaa ja siikaa. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 



       3 

Tarinointia Suksiassa 

 

Sydän-Hämeen Lehti 

 

     

 

Tarinailtaan oli saapunut noin parikymmentä vierasta eri puolilta Pälkänettä ja vähän 

muualtakin. Tilaisuuden isäntänä oli Raimo Suksia. Hänkin tunnettu tarinanmies. Vieraita 

ihastutti  hyvin hoidettu ja alkuperäisessä kunnossa oleva pirtti, sekä seinillä ja pöydillä 

olevat antiikkiset esineet. Se, kuinka paljon tarinoita kertyi taltioitavaksi, ei toistaiseksi ole 

toimituksen tiedossa.  

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Havaintoja kylältä 

 

  

 

Kuohijoen hyönteisistä 

       

Kuvassa Kuusamamittari 

Toimitus on saanut Arto Tyrniltä Tampereen hyönteistutkijain Seura r.yn 26-

vuotisjuhlajulkaisun, jota tässä artikkelissa siteerataan. Julkaisu on kattava esitys 

Luopioisten hyönteistilanteesta. Julkaisu on asiasta kiinnostuneiden lainattavissa 

toimituksesta. 

Oletko tunnistanut kylällä kuusamamittarin tai jonkun alla mainituista rauhoitetuista 

perhosista? 

Jos olet, niin ilmoita siitä toimitukselle. 

        

 

 

Moni lukija lienee havainnut, että Liesontien ja Kuohijoen- 
tien risteyksessä sijaitseva jo hieman metsittymään pääs- 
seen  kauniin mummonmökin pihapiiriä on alettu rai- 
vaamaan. Ahtola on saanut uuden asukkaan Martti  
Kallialan jälkeen. Martti ja Helena Toikka pitivät Ahtolaa 
kesäasuntonaan vuodesta 1998 lukien vuoteen 2015  
Martin kuolemaan ja Helenan sairastumiseen saakka.   
Heidät muistetaan  monista rooleistaan Kuohijoen  
Kesä-teatterissa.  
Toimitus toivottaa uuden omistajan tervetulleeksi 
kylälle. 

                  Kylätoimittaja  Yrjö Järventausta 

 

Kuusamamittari (Apeira syringaria).  Oletko nähnyt, oletko 
tietoinen, että se on Luopioisten nimikkohyönteinen?  Nimen- 
sä mukaisesti se viihtyy kuusamaa kasvavissa  rehevissä 
metsiköissä ja niittyjen sekä peltojen reunamilla. Sen lentoai- 
ka on yöllä kesäkuun lopulta heinäkuun loppuun. Kuusama 
mittarin tiedetään talvehtivan pienenä tai keskenkasvuisena 
toukkana. Diaminasta ilmenee, että se on tavattu 5.7.1956  
Iso-Vekunassa. 
 

http://www.biopix.biz/zoom.aspx?photoid=57702
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Rauhoitetut perhoset 

Luopioisissa on tavattu neljä lajia, jotka ovat luonnonsuojeluasetuksen nojalla rauhoitetut 

koko maassa. Se tarkoittaa, että näiden lajien tahallinen tappaminen ja pyydystäminen 

ovat kiellettyä. 

 

Kuvat Diaminasta 

 
DIAMINA 
 
On Tampereen Hyönteistutkijain Seuran ry;n 26 
vuosijulkaisu siältää katsauksen Luopioisten 
 Hyönteistilanteeseen. 
 
Seuran tarkoituksena on edistää hyönteistutki-
musta ja -harrastusta. 
 
Aktiiviharrastajiin kuuluu muun muassa Arto  
Tyrni Kuohijoelta. Moni onkin varmaa syksyisin 
havainnut kirkkaan valon palavan kartanon 
 pihalla. Niinpä Arton ilmoittamia havaintoja  
ilmenee Diaminan havaintoluettelossa. 
 
Lisätietoa tästä julkaisusta ja alan harrastukses- 
ta saa Artolta. 
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Teksti Diaminasta 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Kahvilakulttuuri kukoistaa Kuohijoella 

 

                             

 

Monet ovat kesän aikana varmaan havainneet Avustien varrella, että entisessä Huhtasen 

navettarakennuksessa tapahtuu jotain. Navetan päädyssä olevaa terassia on kunnostettu  
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ja siellä liehuu Saksan lippu.  Asiaan saatiin selvyys 10.6.2017 kun  navetan parvelle 

rakennettu kesäkahvila avattiin. Camp FinLake tarjoaa majoitus- ja ruokailupalveluita ja 

lisäksi on tarjolla erilaisia aktiviteettejä,  kuten kaksi kanoottia, biljardi- ja futispöydät, 

mölkky, petangue, pöytätennis ja frisbeegolf. Yrityksen perustaja on vuodesta 2014 

Kuohijoella asunut; Bernd Heger.  Kahvilan keittiössä voi tavata monille jo tutun ilopillerin; 

Ulla Kuusniemen. Kannattaa käydä tutustumassa. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 

 

Avustusta Kuohijoen kehittämistoimintaan 

Jaana Jokinen on lähettänyt  toimitukselle seuraavan ilmoituksen: 

"Hei, 

tässä lyhyt tietopaketti. 

Tällainen EU:n maaseudun kehittämisrahaston toimintaan liittyvä uusi rahoitustuki oli nyt siis 
haussa: 

"Pomoottori                                                                                 

                                                                                               

               .  

                                                                                             

                                                                                           

                               ." 

 Tuki myönnettiin Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry:lle hakemuksen mukaisesti 

uimaranta- ja rantasauna-alueen toiminnan edelleen kehittämiseen. Ote 
päätöksestä:  

" Avustus myönnetään hankehakemuksen mukaisesti käyttövesikaivon 
rakentamiseen uimarannan yhteyteen, ruohonleikkurin, bensakanistereiden, 

moottorisahan ja aurinkoenergialla toimivan majakan hankintaan. Avustuksen 
määrä on 90% hankkeen kustannuksista, ja sen enimmäismäärä on 5000 

euroa." 

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana, kyläyhdistyksen hallitus tiedottaa sen 

etenemisestä tarkemmin kesän mittaan. 

terkuin Jaana". 
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Kylällä on nähty yksi haarapääsky. Se istuskeli sähkölangalla ja vaikutti etsivän jota kuta. 

Liekö ollut sinkku tahi leski, tai muuten vain eksynyt Kuohijoelle. 

Pöllönpoika 

 

 

Jouko Saarikko lähetti oheisen kuvan pöllönpojasta, jonka hän oli kuvannut 19..5.2017 

Saarikossa. Lehden avustaja ornitologi Antti Autere tunnisti oitis sen  viirupöllönpojaksi. 

Toimitus kiittää kuvasta ja toivoo lisää tällaisia tai muita luontokuvia. Samalla toimitus 

muistuttaa, että viirupöllö on vaarallinen naapuri, vallankin silloin kun sillä on poikaset 

lähettyvillä. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri     

 

 


