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PÄÄKIRJOITUS 

                                    

Pöllinpäitä.  

Niitä nähtiin kuluneen talven aikana kylän teiden varsilla ja muuallakin, jopa kotipihoilla. 

Keliolosuhteet olivat otollisia hakkuille, ja hyvä niin. Se pitää talouden pyörät pyörimässä. 

Koneellisesti kaadetut puut suurissa pinoissa harvoin paljastavat taidetta. Mutta vielä on 

moottorisahamiehiä, joista löytyy myös taitelijoita, kuten yllä olevasta kuvasta voi 

tarkkaan katsoen havaita.  Siinä tunnettu kylänmies; pöllintekijä on loihtinut ja tuonut 

esiin sahattuna kiekkona puun sisäänsä kätkemän taideteoksen. Monelta se olisi jäänyt 

huomaamatta ja tekemättä. Mutta mitä tämä teos kuvastaa tai viestii? Siinä voi nähdä 

erilaisia muotoja, ja kukin voi tulkita niitä omalla tavallaan. Hahmon voisi tulkita viestivän 

vaikkapa: Hyvää sanomaa. 

 

 

 
 
Puolueista, rahasta ja  ilmoituksista riippumaton aikalaisen ilmainen uutislehti. 
Päätoimittaja: Arnold Kirveskoski, kylätoimittaja Yrjö Järventausta, lintutoimittaja 
Edvard Kuiri, kalatoimittaja E. Kiviriippa ja kulttuuritoimittaja Michael Jäärä. Logo; 
Kylän nimikkolintu,  kuva Tapani Lindstedt.  Toimituksen osoite 
Posentie 2, 14980 Kuohijoki, e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi   P0408228192 
kuudes  vuosikerta n:o  2 / 2018/9.5.2018 
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Kylällä nähtyä ja kuultua         

*Elotarhan omistaja Nestori Huhta oli kylällä tunnettu persoona. Niin oli myös Kalevi 

Niskanen, joka eräänä päivänä kyseli Nestorilta: Olisiko sinulla myydä rantatontti. Tähän 

Nestori vastasi: Jos maansa myy, niin sitten sitä ei ole! 

*Kerrotaan, että aikoinaan kun Pose oli tullut verkkojen kokumatkalta, niin rannalla ollut 

paikallinen mies oli saaliin nähtyään todennut: Taisit käydä kansainvälisillä vesillä. Tähän 

Pose oli vastannut: Mutta kalahan ui! 

*Etsin Kuohijärven ympäriltä tonttia/mummonmökkiä jossa on omaa rantaa.  

Ota rohkeasti yhteyttä kaikki huomioidaan.  Peter Nortamo  p.040 586 9850 

*Kyläyhdistys VEPARIN vuosikokous pidettiin 21.4.2018. Kokoukseen osallistui 17 

henkilöä. 

* Kylän siivoustalkoot pidettiin 5.5.2018. Osallistujia oli noin 20 henkeä. 

 

              

* Pekka Kolehmainen kuvasi suden jäljet jätöksineen Kauhajärven jäällä. Niiden vieressä 

oli vasan raato ilman päätä. Kolehmaisen mukaan susi lienee tappanut sen. 

* Jaana Jokinen ilmoitti 15.4.2018 havaitsemastaan sitruunaperhosesta. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Kalastuksesta 

             

 

    

 

Kovin vähäiseksi on jäänyt kalamiesten osallistuminen kokoukseen. Sama ilmiö on 

nähtävillä myös järvellä. Silti kalavesiä on hoidettava, ja onneksi kokoukseen osallistui 

sen verran väkeä, että kokous saatiin laillisesti pidetyksi. Siitä kiitos kaikille toimijoille, 

eteenkin pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Seppo Pakaraiselle ja sihteeri Jouni Räisäselle. 

 

 

Edellisessä numerossa 
kerroimme Kuohijoen 
Osakaskunnan kokouksesta 
14.4.2018. Valitettavasti 
jutusta jäi valokuvat pois. 
Toimitus pahoittelee 
virhettä. Yläkuvassa 
kokouksen osanottajat ja 
alakuvassa puheenjohtaja 
Seppo Pakarainen ja sihteeri 
Jouni Räisänen.  
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Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

Tiedotteita     

 

 

 

Jäätilanne 28.4.2018 
 

Kipparinlahti vapautui lähes 
kokonaan jääpeitteestä, eli 
Rahkasaaren kohdalle asti, mutta 
siitä alkoi jääpeite. Yön aikana 
jääpeitteeseen oli revennyt railo, ja 
siihen joku hätäinen verkkomies oli 
ehtinyt laskea verkkonsa. 
Mahdollisesta saaliista toimituksella 
ei ole tietoa. 
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PAULAN 

KAHVIHUONE 

Suksiantie 9 

 

Kesän aukiolot; 

� Kesä-Elokuussa  

    pe-Su klo 12-17 

 
 

Terveisin, 

Paula Suksia 
0406545567               

 
 

 

Munkki ja Rinkilän mahdollisista aukioloajoista ei tähän mennessä ole ilmoitettu. 
 

--- 
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Jaana ilmoittaa 

"Pälkäne tasapainottaa talouttaan ja tarkastelee palveluverkkoaan 

Pälkäneen kunnanhallitus on 3.5.2018 päättänyt käynnistää yt-neuvottelut, joiden 

tavoitteena on selvittää ne talouden ja palveluiden tasapainottamisen vaihtoehdot, joilla 

saavutetaan arviolta 0.5 – 2.0 miljoonan euron tulosvaikutus vuosien 2018, 2019 ja 2020 

aikana. Laskennallisesti tämä tulosvaikutus merkitsisi 28 – 35 henkilötyövuoden 

vähentämistä. Tasapainotukseen liittyviin toimenpiteisiin kuuluvat mm. kouluverkon ja 

varhaiskasvatuksen palveluiden tarkastelu.   

Asiaan liittyen kunta järjestää kuntalaisille kaksi kuulemistilaisuutta: 

14.5 klo 17.00 – 18.00 Luopioinen, seuratalo 

15.5 klo 17.00 – 18.00  Onkkaala, valtuustosali 

Kuntalaistilaisuuksissa pyritään vastaamaan kuntalaisten kysymyksiin parhaimman 

mukaan. Jotta tämä olisi mahdollista, kunta toivoo kuntalaisten lähettävän talouden 

tasapainotukseen liittyviä kysymyksiä kunnalle jo ennakkoon. Kysymysten tulee olla 

lähetettynä 14.5.2018 klo 09.00 mennessä seuraavaan osoitteeseen: 

kuntalaiskuuleminen@palkane.fi 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Petri Härkönen, p. 040 177 5069" 

(ote www.palkane.fi) 

 

--- 

- kaikissa kuntoilulaatikoissa on jo kesäkautta varten suoritusvihkot 

- yleisön pyynnöstä on taas 2019-vuodelle tulossa maisemakalenteri Kuohijoki 2019. 

Painatusprojekti on meneillään, myyntiin tulee juhannukseksi. 

 

 

 

--- 

 

 

 

mailto:kuntalaiskuuleminen@palkane.fi
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Lintuhavainnoista 

 

Lehden luontoagentti Antti Autere on raportoinut lintuhavainnoistaan seuraavaa: 
Hei! 
Viidestoista vuosi menossa Kuohijoen lintulaskentaa.  Vuositasolla tulee kirjattua n. sata eri lajia. 
Kaikkiaan lajeja on kertynyt 145.  Harvinaisemmat lajit. lienevät harjalintu (-12) .ja mustaleppälintu (-13). 
Tällekin vuodelle on sisämaassa harvinainen merimetso näyttäytynyt.  Muutenkin alkuvuosi näyttää 
tuoneen hyvin perinteisiä lajeja.  Kaikki rastaat ovat saapuneet ja lienevät jo pesäpuuhissa. Viikonlopun 
aikana näyttäytyi pihapiirissä vihervarpuset, kirjosiepot ja haarapääskyt. Metsäkanalinuista tuntuu olevan 
pulaa, mutta pyy ja viiden linnun teeeripervi on näyttäytynyt hakkuista huolimatta. Sen sijaan metsoa ei 
perinteisillä paikoilta ole löytynyt.  Samoin tuntuu siltä kuin vuosia peltojen yllä kaarrellut hiirihaukka olisi 
menettänyt pesäpuunsa. Vanhan sanonnan mukaan kesä pääskysten myötä.  Jos siihen lisätään vielä 
tervapääskysten, joita ei vielä ole näkynyt, niin lähellä kesää ollaan. Helmi-maaliskuussa tuli ajeltua 
metsäteitä ja isompiakin ristiin rastiin pöllöjä kuunnellen, mutta hiljaista on ollut.  Eipä tosin ole hiiren 
jälkiäkään kotioloissa. Tälle vuodelle on kirjattu Kuohijoelta 52 lajia, joista viimeisin on viikonloppuna 
kuultu käen kukunta. 
 

 

Hyönteisistä 

 
Kevään 2018 havaintoja perhosmaailmasta 

Viileämmän puoleinen kevät sitten muuttui lähes kesäiseksi toukokuun ensimmäisellä viikolla. 

Kuitenkin, huolimatta kylmemmistä keleistä, osa keväällä lentelevistä ”ötököistä” oli jo normaaliin 

aikaan liikkeellä, eli huhtikuun alkupuolella. Tuohon ”ryhmään” aikaisista lajeista tietenkin kuuluu 

yleinen puolukkapiiloyökkönen, joka saattaa lähteä lentoon jo pidemmillä suojajaksoilla 

maaliskuussakin. Eihän sille tuohon aikaan ole tietenkään mitään ravintoa tarjolla, kunhan vaan 

verryttelee hieman jäseniään, ja menee sitten takaisin talvehtimispaikkaansa, vaikkapa kaarnan 

rakoon tai johonkin muuhun mukavaan koloon. 

 

Tämän hetkinen ”lämpöaalto” ei aivan päivässä-parissa vielä mitään kovin runsasta lajimäärää ole 

esiin herätellyt, totta kai sillä sitten pienellä viiveellä on vaikutusta. Joka tapauksessa aika lailla 

normaalia tähän astinen havainnointi on tuottanut , lajimäärällisesti sekä ennen kaikkea 

yksilömäärällisesti. Lajisto on tähän aikaan etupäässä aikuismuodossa talvehtineita perhoslajeja 

tietenkin, sekä varhaiskevään/kevään normaaleja lajeja joista hyvin monet talvehtivat ns. 

koteloimagoina. Eli siellä kotelossa on jo ”valmis” perhonen, kuoriutumista vaille. Muodonmuutos on 

siis jo talven aikana suoritettu loppuun. 

 

Tässä vaiheessa lukijoita tietysti kiinnostaa se seikka, että onko pääteltävissä kevään aikaisuus tai 

myöhäisyys. Jos asiaa tarkastellaan vaikkapa 8 perhoslajin osalta pitkän ajanjakson 

”aikaisuusennätyksiä” silmäillen, voidaan kyllä todeta kevään noilla tuloksilla olevan sellaisen 

parikin viikkoa myöhemmässä. Muutaman lajin esiintymisessä on tuota pidempikin myöhästyminen. 

Totta kai tässäkin otannassa on poikkeuksia, esimerkiksi kuusamaliuskamittari on aivan  
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”aikaisuusennätyksen” puitteissa. Tosin ko. laji ei ole mitenkään yleinen, ja yksi yksilö saattaa olla 

talvehtinut todella edullisessa paikassa. 

Päiväperhosrintamalla, joka tietenkin on se kaikille tutumpi ja helpoimmin havaittava, on tällä 

hetkellä jo lennossa havaittu 8 lajia. Näistä 4 on noita aikuisena talvehtivia täpläperhosia, 

suruvaippa, liuska- eli viinimarjaperhonen ja toki neitoperhonen sekä jo pitkään pikkuisen 

harvinaistunut nokkosperhonen, jonka kanta ei ole toipunut sen toukkia vaivanneesta sienitaudista 

oikein kunnolla vieläkään. Paljon enemmän olen havainnut neitoperhosia, kuin sitten noita 

”nokulaisia”.  

Suomen perhosista aikuismuodossa pitkäikäisin perhonen, eli kaikkien tuntema sitruunaperhonen 

otti tämänkin kevään päiväperhoshavainnoista ties kuinka monennen kerran sen ykköspaikan, 

senhän houkuttelee lentoon jo pikkuisen lämpöisempi aurinkoinen päivä, eipä se paljon piittaa ettei 

sille mitään ravintoa ole silloin saatavilla. Sama juttu kuin tuolla aiemmin mainitulla 

puolukkapiiloyökkösellä siis, tärkeintä on pikkuisen ulkoilla ja verrytellä. Aikuinen 

sitruunaperhonenhan elelee tuosta heinäkuusta aina seuraavan vuoden kesäkuun loppupuolille. 

Katsauksen lopuksi lienee paikallaan tehdä lajimääräinen yhteenveto. Päivämäärään 7.5. mennessä 

on siis laskettu 8 lajia päiväperhosia, 9 mittarilajia, 2 kehrääjälajia ja 13 yökköslajia, noin karkeasti 

ryhmiteltynä. Uuden systematiikan mukaanhan jos mentäisiin, olisi esimerkiksi noista 2 

kehrääjälajista toinen eli huhtinirkko luettava yökkösmäisiin, ja siellä nirkkoihin. Yksilömäärältään 

tämän kevään havainnoissa on aika selkeä kolmen kärki, ehkä runsain on yleinen isoraitayökkönen, 

seuraava sitten samaa ”jengiä” edustava tunnusraitayökkönen, ja sitten kevätvillaselkä. 

Tällä erää tällaista hyönteishommista! 

Arto Tyrni 

Toimitus kiittää havainnoista.                                    

 

Hyvinvointia puutarhalle ja syötävää pikkulinnuille. 

 

 

 
 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Hyönteishotelli kotipuutarhaan  
Niitä saa ostaa valmiina, mutta jokamies pysyy 
sellaisen tekemään itsekin poraamalla vanhan 
pöllin päähän 4-8 mm syviä reikiä. Erilaisia malleja 
löytyy netistä.  Sen voi kiinnittää puuhun, seinään 
tai kasvimaan lähellä olevan kannon päähän. Kyllä 
pölytys toimii ja puutarha kukoistaa!!! 

http://sonjanpuutarhassa.com/wp-content/uploads/2015/07/SP_hyönteishotelli_rakennus5.jpg
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Kuin kaksi marjaa 

 

          

                                                        

Adele; kuvakaappaus TV-elokuvasta                              Ulla; Kuohijoelta 

Tuulten pieksämä maa Viro 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 


