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Aallotar joessa._Kuohijoen Maa- ja Kotitalousnaisten postikortti, kuva on 

Pekka Kososen. 

 Terkuin Pirkko 

 
 

 

 

 
 
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 
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Elettiin sitä ennenkin 

Historiaa oman toimensa ohessa  tutkinut Ilpo Ahola on lähettänyt oheisen 

kirjoituksen, joka antaa pientä ylösvalaisua siitä miten täällä elettiin 20-luvulla.  

Vuosina 1919-1928 ilmestyi Maataloustyönjohtajain lehti: maanviljelys-, 

karjatalous-, metsänhoito-,puutarha- ja meijeritaloudentyönjohtajain 

äänenkannattaja. Vuonna 1928 oli lehden numerossa 2 seuraavanlainen 

matkakertomus: 

 
Kuohijoen matkani 

 

Se oli lokakuun puolivälissä, armon vuonna 1927, kun astuimme "vaunuun" eräästä 

aitosuomalaisen kylän keskipisteestä ja aloimme painua kohti tuntemattomia seutuja - 

ainakin allekirjoittaneelle tuntemattomia. Seurueemme käsitti yhtä vaille  puolitusinaa 

henkilöä,  joiden elävä paino vaihteli 60 - 90 kg. välillä. Matkamme päätepisteenä 

oli Kuohijoki - Riihimäki, sinne tiesimme toisiakin saapuvan. 

 

Ensin ajoimme suoraan Luopioisten kirkolle. Toivoimme siellä lisää matkaseuraa, mutta 

niin ei käynyt. Sieltä olivat jotkut lähteneet "hirvipaimeneksi", toiset mikä milläkin 

voimalla hinauttamaan itseään liikekannalle. - Teimme kokokäännöksen ja aloimme taas 

bensiinin voimalla puhaltamaan Puutikkalan kylää kohden. Näitä samoja seutuja 

E.Lampen oli ajellut yksitoista vuotta takaperin, hevospelillä ja kesäkuisessa 

kuumuudessa, huumorin välke silmissä kysellyt kyytimieheltään: "tappelevatko 

Puutikkalan pojat usein, kun luhdit ovat niin rinnakkain ?" Tähän oli kyytimies 

kehuskellen vastannut, että: " Puutikkalan pojat ovat niin sivistyneitä etteivät tappele 

enää. Ennen kyllä olivat tapelleet joka ilta "tukkijunnujen" kanssa, kun tyttönsä olivat 

"junnuihin" suostuvaisia, noihin kauniin Kukkian y.m. vesistöjen laineilla purjehtiviin 

vieraankylän poikiin." - Ei ole ihme, vaikka Lampen ihmettelikin hämäläisten tapaa 

rakentaa talonsa ahtaisiin rykelmiin?- Kauneutta ja terveydellisiä näkökohtia 

silmälläpitäen olisi jo luovuttava tavasta sulloa koti naapurin kanssa nurkka nurkkaan 

kiinni, kun kaunis ja vaihteleva luonto tarjoaa edullisempia kodin paikkoja kyllälti. 

 

Seuraava kylä oli Sappee, josta käännyimmekin "kahden hongan välistä"  Kuohijoen 

tielle. Sappeesta jäi muistiini vain kaksi komeata navettarakennusta parhaiten. Kylässä 

kuuluu olevan kaksi suurta taloa, joista toinen aikoinaan kuului eräälle baijeriaisen 

ritarisuvun jäsenelle, kapteeni Schildille. Hän oli rikas "vanhapoika" ja innokas 

hevosmies, jonka tallissa oli suuria ja "äksyjä" hevosia noin kolmekymmentä. Mielellään 

hän kyyditteli luonaan vierailevia sukulaisiaan. Avosylin ja lämpimin muiskuin kerrotaan  
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hänen aina ottaneen vieraansa vastaan. Nämä olivatkin ainoat sen ajan matkustajat 

paikkakunnalla. -Nykyään matkustelee hyvinvoipia kaupunkilaisia paikkakunnalla 

paljonkin kesäiseen aikaan. Toiset Kukkian rannoille uiskentelemaan, toiset Vihavuoren 

koskista forellia onkimaan, jotkut ihailemaan Sappeen "alppijärveä" ja etsimään 

"alppiruusujakin" - kenties ? 

 

Tie Kuohijoelle nousee, laskee ja kiemurtelee, saattaen myöskin auton ja autossa istujat 

hyvin epämääräisiin liikkeisiin. Onnellisesti kuitenkin pääsimme Kuohijoelle. Osuimme 

oikeaan ohjatessamme automme vanhojen puiden siimeksestä näkyvään kartanoon, jonka 

päärakennus näytti nyt uinuvan syksyisen luonnon keralla. -Tiilinen navettarakennus 

täälläkin näytti komealta, eikä suinkaan tehnyt uinuvaa vaikutusta. Pihamaalla oli jo 

saapuneitten kokousvieraitten auto, tuohon rinnalle puikahti "buikkimme". Samassa 

rouva ja herra Forsstén olivat meitä tervetulleeksi toivottamassa. Pian myöskin saimme 

todeta, että herkullisilta näyttävän kahvipöydän antimet maistuivat mainioilta. - 

Hämäläisistä sanotaan, että he käyttäytyvät kuin "pylväspyhimykset", tullessaan jonnekin 

vieraisille. Kun he puhuvat, tapahtuu se niin hiljaa, että tuskin kuuluu mitä sanovat. -

Hymyillä he voivat joskus, mutta nauraa vain hienossa hiprakassa. -Tätä ei voinut sanoa 

seurastamme nyt, sillä vilkasta keskustelua ja hyvää huumoria riitti koko seurustelun 

ajan. Niimpä tulinkin ajatelleeksi: tokko täällä on hämäläisiä koolla kuin allekirjoittanut?  

Sen myöskin huomasin, ettei joukossa karjalaisia ollut, sillä laulun alkajasta tuli pulma 

vastaan. - Sanotaan: "Kylä hyvä jätettävä, koti huono muistettava", ja niin kävi nytkin.  

Talon nähtävyydet katseltuamme ja vielä kahvit juotuamme sanoimme kiitokset ja 

hyvästit ystävälliselle isäntäväellemme ja puristettuamme vielä toistemmekin kättä 

erosimme siinä toivossa, että ensimmäinen sunnuntai joulukuuta taas tavataan Kantolan 

Uudessa kartanossa. - Seurueemme lukumäärän pysyessä samana ja hilpeän mielialan 

vallitessa saavuimme kotiin. Mieluisana muistona on käynti Kuohijoen Riihimäessä. 

 

                                                          Aito hämäläinen H.Y. Z. 

 

Toimitus kiittää Aholaa tutkimuksista. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta       
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Kalastuksesta 

 

 

Kalatohtori 

Kalatohtori  Viktor Malminen (ei väitellyt) 

Toimittaja tapasi vapun tienoilla kalatohtoriksi mainitun Viktor Malmisen. Hän kertoo 

kalastelleensa jo yli 75 vuotta. Kalastamassa hän on kertomansa mukaan käynyt lähes 

kaikilla tunnetuilla suomalaisilla kalavesillä kuten Kukkialla ja Kuohijärvellä sekä 

kiertäneensä kalastamassa eri puolilla maailmaa, joista hän mainitsee muun muassa 

Euroopan suuret joet, Pohjois-Amerikan suuret  järvet,  Afrikassa Niilin ja Aasiassa 

Keltaisenjoen. 

 

 
Malminen verkonnostossa Viipurin lahdella 

 

Malminen kertoi läpi elämänsä kestäneestä kalastusharrastuksesta niin 

vuolaasti, että toimittajalla oli vaikeuksia kirjata kaikkea muistiin. Tämän 

verran kuitenkin tuli muistiin merkityksi: 

Mie oon syntyjään Viipurin poikii ja sielhä mie kalastamaaki opin jo 

pikkupoikan paljon ennen sottii. Se oli niin  kivvaa hommaa, jot en mie  
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kouluskaan paljo kerint käymää. Kävin mie sentää neljä luokka kansakouluu, 

mut siihe se sit jäi, ko pit jottai ammattiiki saaha ko ei onkimisel näet mittää 

eläntoo saanu. Sepän oppii mie menin ko  issäin puolelta on kaik olleet 

seppii. Niihä miust sit tulkii oikee aseseppä ja siitä olkii paljo hyötyy ko sitte 

alko se sesonki, sillo kolkytyheksä, jota sitte jatku melkee yhtä soittoo 

viitisen vuotta. No sitte soan aikana mie pitelin poikii asset kunnoss, mut ko 

hyö sai naapurilt nii paljo uussi assei, et eihä miulla olt paljookaa hommii. 

Niin mie sitte kalastelin ja melkei aina sain kallaa iha komppanian tarpeisii 

ast. Joskus niikii paljo jot pit viiä iha patalijoon tarpeisii. Kerrankii ko verkot ol 

menneet iha rikki, eikä uusii olt vielä saatu, mie hain kolme käsikranaattii, 

otin venneen Laatokan rannasta ja soutelin kilometrin päähä, sit mie 

paiskasin ne käsikranaatit peräjälkee  järvee. Koht ol kallaa pinnalla iha 

sakkeena. Mie niitä haavin sitte venneese niin paljo, jot kolme tynnyrii tul iha 

täytee. Siin ol haukee, ol lohhii, ahventa ja lahnaa ja jottai muutakii - oisko 

ollu monneja. Ehä mie ite niitä saant vietyy komppaniia. Hevosmies pit tilata 

ja vaikeeta ol hevoselkii vettää sit kuormaa. Komppanias mie sitte sain 

vihamiehii ko pojat joutu perkaamaa niit kalloi. Lotat ei siihe ruennu. Mie 

innostuin tälläsest kalastuksest ja oisin pian lähtent uuelleen. Mie meinasin 

jot mie piän koko rykmentin kalas, mut kapteen alko toppuutella ja sano jot - 

kranaatttii pittää säästää muihi tarkotuksii.  

No sit kerrankii ko myö oltii Syväril - ja sillo ol sellane hiljane  hetki ni pojat 

sano jot nyt pittää saaha kallaa. Mie sanoin sit yhelle Kärnän Kakelle, hää ol 

sellane oikee riskin olone mies Kuolemanjärvelt, jotta lähe sie miu mukkaa ni 

mennää hakemmaa. Mie olin asepajal tenhnt  usseit uistimia reikäisist 

kypärist - näet. Varusvaraston suutarilt mie sain pikilankaa ja se kävikii hyvin 

siimaks, ko vahvaa se ol - nii vahvaa. Viestivariklot mie hain piuharullia - ja 

niist tulkii hyvvii uistinkeloja. Nii myö sit lähettii Kärnän - sen kessun kans - 

yks ilta soutelemmaa uistinta. Hää souti ja mie piin ustinkellaa. Se olkii  
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jännää hommaa ko toisel silmäl täyty katsoo siimaa ja toisel silmäl pit vahtii 

niit naapurin solttui. Kessu souti ja sano jot ei kai ne meitä ammu, ko meil ei  

oo asseitakaa mukan? Mie sanoin; ei kai! - Olha miul kuitekii kaks käsikranttii 

repus, mut en mie olt siitä mittää Kärnälle sanonu. Siinä myö sitte soueltii 

monta tuntii, ko uistimmee kävi kova isku. Mie sanoin kessulle, et älä sie nyt 

souva yhtää sil nyt on iso kala kii. Hää sano kans, jot nyt on iso kiinni, kun se 

vettää nii kovast jot vene lähti sen mukkaa. Mie rupesin kellaamaa siimaa, 

mut ei siit oikee mittää tult ko kala veti venettä ulapal päin. Siinä tul kiire 

päästä takasii jot ei jouvuttas naapurin puolel. Samal sitte kuulu kranaatin 

vihellys ja se iski kymmenen metrin päähän venneestä. Se teki sellaset aallot. 

jotta vene kaatu ja myö paiskaannuimme vettee. Kessu sano jot nyt uiaa 

rantaa. Mie sanoin, jot uiaa vaa -  mut kala otetaa mukkaa. Siin veessä mie 

sitte solmisin siiman vyötäsil.  Sitte miekin rupesin uimaa rantaa kohe ja sain 

silviisii kalan tulemaan perässäin. Sil viisii  myö sitte päästii rannalle. Myö 

kiskottii se kahtee miehee - se kala maihin. Se ol suurin hauki minkä mie oon 

koskaan saanu. Muita kaloi olen kyl saanut paljo isompii. Myö haettiin 

puntari ja punnittiin.  Hauki ja paino yli 25 killoo.  

Sitte ko mie...soan jälkee rupesin kalastellee Hämeen suuril järvil... niin 

kerrankii mie - se tais olla kohta sen jälkee ko Marski kuoli… 

 

Hetkinen - hetkinen kalatohtori!  

 

Tuota ...tuota---eiköhän tämä riitä tällä kertaa. Ehkä voimme joskus myöhemmin 

jatkaa tätä juttua...   

Kylhä se miul soppii, jos mie vaan oon sit elos. 

 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

                      
 

Lehtokurpan poikanen 

Jaana Jokinen kuvasi tämän söpöläisen 27.5. 2018 Isonsuonvuoren kupeesta. 

 

         

Toimittaja tapasi nämä kaksi söpöläistä keskellä kylää. Olivat tulossa papan kanssa 

roskakeikalta.  Isokuovi tavattiin Mukkulaisen pellolla. 
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Uusi asukas 

 

              

 

TIEDOTTEITA 

 

Kirkollisia tiedotteita (lyhennysote)  

Luopioisten kappeliseurakunnan kesä 2018 

Lähetyskirppis ja -kahvio on avoinna lauantaisin klo 10-13 srk-keskuksen alakerrassa. 

KESÄKUU 

Su 10.6. Messu kirkossa klo 10, Jari Kemppainen, Johanna Lemmetyinen. Kirkkokahvit eteisessä ja 

pihamaalla. 

Su 17.6. Messu kirkossa klo 10, Olli Kaskelma, Johanna Lemmetyinen, Martti Ylipää. Kirkkokahvit 

eteisessä ja pihamaalla. 

La 23.6. Juhannuksen messu kirkossa klo 12, Janne Vesto, Johanna Lemmetyinen. Kirkkokahvit 

eteisessä ja pihamaalla. 

HEINÄKUU 

Su 1.7. Suvi säveliä -konsertti Luopioisten kirkossa klo 18. Aitoon musiikkikurssien opettajien 

puhallinorkesteri esiintyy. Konsertin järjestää Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry ja Luopioisten 

kappeliseurakunta. Ei jumalanpalvelusta. 

Ma 2.7. Laulava kirkkovene –tapahtuma klo 18. Lähtö Luopioisten uimarannasta kirkkoveneellä 

perämies Heikki Kopran johdolla. Esilaulajana Johanna Järvinen.  Matkalla lauletaan joitakin tuttuja 

virsiä ja muutama muu kesäinen laulu.   Srk tarjoaa termospullo-kahvit veneessä.   eneeseen mahtuu 14  

 
Kylä on saanut uuden vakituisen asukkaan, kun 
paluumuuttaja, vaan ei mikään tuhlaajapoika, Keijo Keku 
Laine muutti toukokuun alusta kirjansa Kuohiojoelle, ja 
asettui asumaan kotikonnuillensa. Keku sanoi 
eläköityvänsä vielä tämän vuoden lokakuussa. Toimitus 
toivottaa omasta ja kylän puolesta tutun hymypojan 
tervetulleeksi. 
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soutajaa. Tarvittaessa toinen lähtö klo 20. Ennakkoilmoittautuminen juhannusviikolta alkaen Janne 

Vestolle p. 040 7120 563 tai Johanna Järviselle Kotiseutumuseolla. Säävaraus: Osallistujille ilmoitetaan  

asiasta tekstiviestillä. Vapaaehtoisen osallistumismaksun (5 tai 10 €) voi maksaa soudun jälkeen. Järj. 

Kukkian Kulkurit, Kukkia-Seura ja seurakunta.  

Su 15.7. Kirkastussunnuntai. Kirkkoveneiden vastaanotto Luopioisten uimarannassa klo 9, kirkkokuoro. 

Kirkkokahvit srk-keskuksen pihamaalla n. 9.20. Messu kirkossa klo 10. Saarna Olli Kaskelma, lit. 

Vesto, kantt. Lemmetyinen, kirkkokuoro. Kotiseutujuhla Mikkelinmäellä, järj. Kukkia-Seura. 

La 21.7. Lettuja Lähetyskirppiksellä srk-keskuksella klo 10-13, Paula Eloranta. 

Su 22.7. Musiikkia Paulan Kahvihuoneessa Kuohijoella klo 15-16.30. Juha 

Kopposela ja Janne Vesto, kitara ja laulu. Osoite Suksiantie 9. 

To 26.7. Kesäkonsertti kirkossa klo 18.30, Päivi ja Milto Marko (piano, laulu, klarinetti).  Illan sana 

Janne Vesto. Vapaa pääsy, ilmainen ohjelma. 

Su 29.7. Messu kirkossa klo 10, Vesto, Lemmetyinen. Kirkkokahvit eteisessä ja pihamaalla. 

ELOKUU 

Su 5.8. Messu kirkossa klo 10, Vesto.  

Su 19.8. Iltamessu kirkossa klo 18, Juha Kankaristo, Ritva Huomo. 

La 25.8. Metsäkirkko Kuohijoella Tuliharjun männikössä klo 11. 

Paikoitus Veparilla. 

Su 26.8. ei ole jumalanpalvelusta Luopioisissa.  

Seurakunnan kotisivut: www.palkaneenseurakunta.fi 

--- 

 

POP UP - Ilta yrittäjänä tapahtuma Ke 4.7.2018 18-21 

Luopioisissa 

Tule mukaan myymään,esiintymään, valmistamaan.. 

Ykstyishenkilöille varataan ajoneuvon tai peräkärryn 

kokoinen paikka. Ennakkovarauksia emme ota vastaan.  

Paikkajako alkaa klo 17:00 

http://www.palkaneenseurakunta.fi/
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KIRKKOVENE AALLOTAR-aktiivit tempaisevat ke 4.7. klo 18-20, Mikkolan Navetan kulmilla 

Luopioisissa. Myynnissä on ’kirkkovenetappeja’ !! Tarkoituksena on kartuttaa Aallottaren 

kunnostushankkeen omarahoitusosuutta ja näin pienentää airon omistajamaksua. Pirkan 

Helmen - Pälkäneen - tämänkin vuoden Leader-rahat on sidottu valokuituhankkeeseen, joten 

Aallottaren kunnostus ja uuden talaan rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan ensi vuonna, 

kun saadaan hankehakemus hyväksytyksi. ps. voit kuitenkin ilmoittautua talkooporukkaan, jotta 

saamme Aallottaren käyttökorjauksen alulle. 

Tekstaile Pirkko Syrjäselle 040 777 8544..tai tule tapahtumapäivänä Navetan pihalle tapaamaan… 

 Tapahtumassa mukana yli 50 yritystä ja yhteisöä !! 
Oma kiinteistö 

Ravintola Liekki 

Aito Säästöpankki  

Luopioisten Osuuspankki  

K-Market Järvikansa 

Luopioisten Apteekki 

Pälkäneen Seurakunta 

Minnan Kukkamaa  

MHY Roine 

Hiuskukkia 

Hilma & Olga 

Mikkolan Navetta 

Kirpputori Mikkolan Aarre 

Wanha Makasiini 

Kukkian Kädentaitajat / KulmaHuone 

Pälkäneen Seurakunta / Kirkko 

Pälkäneen Seurakunta / Lähetyskirppis 

Tori 

Tupenpurijat Ry / Frisbeegolfosasto  

Ollin Atleetit Ry  

Luopioisten Yrittäjäyhdistys Ry  

Kolari Special Oy  

Soukkio Oy  

Ollin Mansikka 

MKH / Rakennustarvike 

Sähköpalvelu Seise 

Kahvila Päivi Siren 

Tupenpurijat Ry - kepparikerho  

Kukkian Kirppis / Osuuspankin edusta 

Rescari Oy / Kukkian Kirppis edusta 

Pälkäneen Luja-Lukko 

JS-Kiinteistöpalvelu 

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat Ry 

Ruljanssi Oy 

Panco Oy 

Aito Säästöpankin & K-Market Järvikansan edusta 

Leipomo & Kahvihuone Paula 

Sarkasten Jäätelö 

Luopioisten Sahtiseura Ry 

Pikku-Viree / kranssit.fi 

HiusSaaga-Rautajärvi / Työhuone Ilmari 

Vanha postin talo 

Luopioisten Urheilukalastusseura Ry / Karinkiertäjät / 

 MHY Roine edusta 

Kokemäenjoen Vesistönsuojeluyhdistys 

Mikkolan Navetan & Pyringin alue (tilat jakaa 

Hilma&Olga) 

Stonefell Oy 

Pälkäneen Kunta 

Chase & Snow Oy 

Helion Desing 

Apteekin edusta 

SUPER Kangasalan seudun ao 625 

 

 

 

Kukkian Kädentaitajat / Teltta 

SPR, Luopioisten osasto 

Vanhan Savonta kämppäkauppa / Valmet Martat 

Kukkian Maa- ja Kotitalousnaiset 

ViherKostiala 

Luopioisten Reserviläiset  

Aitoon VPK (asfalttiparkkipaikka) -> Vahvistamatta  
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                    Kuohijoki kauneimmillaan. Kuva vuoden 2019 kalenterista joka tulee                 

myyntiin juhannuksen tienoilla. Foto: Jaana Jokinen. 
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Kylän pellot on otettu jälleen viljelykäyttöön. Nyt kylä alkaa olla omansa näköinen. 

                                   

                      Suomen lippu                                                         Kantoja 

4.6.2018  oli kolea, pimeä ja tuulinen päivä. Se sain lipun liehumaan parhaassa 

muodossaan. Uusien avohakkuiden jäljiltä jäi näkyviin aukon lisäksi kantoja. Harvemmin 

tulee ajatelleeksi, että siitä seuraa vastoin joitakin käsityksiä hyvääkin, paitsi 

metsänomistajille, niin myös yhteiseen hyvään työpaikkoina kuljetuksissa, tehtailla ja 

palveluelinkeinossa sekä verokertymän muodossa, mistä voi koitua joitain murusia 

myös kylälle. 

 

 

 

Hyönteishotelli 
 

 

    
 

 

Onko tämä Suomen suurin 

hyönteishotelli? 

 

Toimittaja tapasi kylällä 

oudon rakennelman ja ihmetteli 

sen tarkoitusta. Paikalle 

tullut Keinumäen isäntä 

selitti sen olevan 

uudenaikainen hyönteishotelli 

ja arveli sen olevan jopa 

Suomen suurin. Tietääkö joku 

isomman? 
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Mauri Nurminen 
 

Lähetti seuraavan viestin 

 
Viime vuonna oli koulukuva, joka liittyi Jokisen Martin 80 vuotis juttuun. 

Olisi mukava tietää kuinka moni tunnistaa kuvassa olevat kaikki henkilöt, ei 

ole varmaan montaakaan joka heidät tunnistaa, mutta oletan olevani yksi 

niistä harvoista. 

 

 
 

Mauri Nurminen; Jos tunnistat, niin numeroi, nimeä, skannaa 

ja lähetä toimitukselle. Kiitos. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

 

Lintumaailmasta  

 

Tarkkaavainen lukijamme on tehnyt merkittäviä havaintoja lintujen pesinnästä.            

 

 Muutama lintuhavainto:  

 

Täällä Kuohijoella oman ensihavaintoni paikkakunnalla kaiketi hieman 

vieraammasta siipiveikosta, meriharakasta, teim 11.5. Kipparinniemessä. 

Korea keltanokka mittaili huvilamme rantaviivaa tunnin verran, mutta kaiketi 

totesi sen epäkelvoksi pidempää oleskelua saati sitten morsmaikun hankintaa 

silmälläpitäen - hietikkoa kun ei juuri muutamaa metriä enempää löydy. 
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Suolaton ravintokaan ei varmaan suuremmin houkutellut.  

 

Kanadanhanhipariskunta aprikoi reilun parin viikon ajan josko lentäisivät 

vähemmän ja munisivat enemmän - edellinen kanta voitti, joten matka taisi 

jatkua valoisimmille leveyspiireille. Telkkiä on lennellyt harvinaisen harvaan 

eikä tavanomaisia rantavästäräkkejäkään ole montaa nähty, vaikka lentävä 

tuore lähiruoka on jo kovasti runsastunut. Onneksi muut tutut hyönteissyöjät 

ovat vihdoin uskaltautuneet asettua tänne vanhoille kotikonnuilleen.  

 

Ensimmäiset rantakivikkomme kalalokkiuntuvikot kuoriutuivat 7-9.6. osan 

valitettavasti joutuessa aivan ilmeisesti erään tunnetun mustan kissapenteleen 

namupaloiksi. Kävin vakuuttelemaan toiselle jo tutuksi tulleelle 

louepariskunnalle, että vielä on kesää jäljellä, joten reippaasti hommiin vaan 

uudemman kerran kun kerrankin laaditte rakenteellisesti aivan esimerkillisen 

ja pehmustetun munakehdonkin.  

Havannoi "Tuulensuun silmäterä". 

 

--- 
 

Toimitus kiittää havainnoitsijaa ja kehoitta jatkamaan tarkkailua, sekä 

ilmoittamaan uusista havainnoistaan. Eteenkin tulokaslajit ovat 

harvinaisuutensa vuoksi mielenkiintoisia nähtävyyksiä.  

 

 

               
 

Toimittaja pääsi kuvaamaan Rantapolun varrella olevan kesäasunnon haltijan luvalla 

aivan laiturin päässä olevan kuikan pesän. Siinä oli kaksi munaa, joita emo hautoi. 
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Naakka 

 

 
 

Tuttu kaveri kylällä ja pihoilla. Sen leppoisat päivät saattavat olla luetut, sillä naakan 

rauhoitus on esitetty poistettavaksi. 

 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

 
 
Lukijoille 
 
Lehtemme on jälleen saanut useita uusia tilaajia. Uusille tilaajille ilmoitetaan lehden 
julkaisupolitiikasta seuraavaa: 
 
Tämä lehdykkä jaetaan ainoastaan sähköpostissa nyt ja aina ilmaiseksi, kuten on 
alussa ilmoitettu. Aikaisempia numeroita voi lukea osoitteessa:  
kukkialle.fi>kuohijoki>kuohijoen sanomat.  
 
Lehdessä käsitellään Kuohijoen kylän ja lähikylien hyviä asioita. Lehti vastaanottaa  
lukijoiden kirjoituksia, kuvia, runoja, havaintoja, ilmoituksia ja mielipiteitä, joko  
nimellä tai nimimerkillä. Riittää kunhan kuvilla, havainnoilla tai kirjoituksilla, tahi 
kirjoittajalla on jonkunlainen yhteys Kuohijokeen. 
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Lehdessä ei julkaista epäsiveellisiä pahansuopia- tai parjaavia kirjoituksia. Hyvä huumori 
hyväksytään. 
 
Samalla käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän toimittajien puolesta niistä lukuisista  
myönteisistä kommenteista, joita olemme vuosien varrella saaneet. Erityisen  
maininnan ansaitsee muun muassa lukijamme Pirjo ja Mirja sekä Pena, jotka ovat 
 analyyttisillä kommenteillaan, käsitelleet lehden verbaalista ja visuaalista ulkonäköä.  
 
 
Toimituksen tietoon on tullut, että joillekin lehti on jäänyt tulematta. Ketään tilaajaa 
 ei tarkoituksella ole pudotettu pois. Kysymys on teknisestä virheestä tai osoitteen  
muutoksesta. Asia korjaantuu ottamalla yhteyttä toimitukseen.  
 
 
Lukijoitaan tervehtien; hyvää ja viihtyisää kesää Kuohijoella toivottaen 
 

Päätoimittaja Arnold Kirveskoski 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


