
 

 

LAULUILTA  

Luopioisten kappeliseurakunnan järjestämä lauluilta pidettiin 5.8.2015 uimarannan 

grillikatoksella, Laulattajana toimi kanttori Johanna Lemmetyinen. Pieni, mutta sitäkin 

aktiivisempi yleisö osallistui Lemmetyisen säestämänä virsiin ja hengellisiin lauluihin.  

Tämä oli todella lämminhenkinen tilaisuus jota säänhaltijakin suosi auringonpaisteella. 

 

    

Johanna Lemmetyinen       Pienten iloa 

 

 

 

 

 

 

 
 
Puolueista, rahasta, ilmoituksista ja lukijoista 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. 
 
Toinen  vuosikerta  n:o  5/  23.9. 2015 
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Yhteislaulua              Siiri Alikippari, Anita Tyrni, Raija Maurola ja Eero 

 

 

SIENET JA MARJAT 

 

           

 

Mustikkasato kypsyi 7.8.2015 runsaslukuisena. Myös kantarellit ovat ehtineet osittain 

poimintakuntoon ja metsissä on paljon hyvää syötävää. Tarvitsee vain ryhtyä käyttämään 

jokamiehen oikeuksia, lähteä metsään ja täyttämään koreja ja astioita. Nyt on hyvä aika 

siihen tarkoitukseen, kun sääskiä on vähän ja hirvikärpäset eivät ole vielä tulleet. 

Suppilovahveroiden aika on vasta tulossa ja jatkunee aina marraskuulle saakka, kunnes 

alkaa karpalon aika. Siis sadonkorjuuaika luonnosta jatkuu vielä pitkään. Täytyy vain lähteä. 
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Kanttarellit ovat suuria ja puhtaita, eikä            Metsästä löytyy moninaisia hyviä 

niissä ole erehtymisen vaaraa.                             ruokasieniä, kuten tämä: Kartiohuhtasieni 

     Morchella conica 
 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
 

JALKAPALLOA 

Viikolla      ilmestyi  urheilukentän ilmoitustaululle alla oleva ilmoitus, missä saksalainen 

Baden-Wurttenbergin osavaltiosta kotoisin oleva SV Rohrhof etsii vastustajaa.  Sen 

joukkueenjohtajana toimi Sven Hofman. 

Evankelisluterilainen leirikeskus sai koottua joukkueen johon kuului, sekä poikia että tyttöjä, 

täydennettynä muutamilla aikuisilla. Leirin johtajana toiminut pastori Heikki Salo 

Tampereelta oli leiriläisten joukkueenjohtajana. Hän osallistui  itsekin varsin 

vauhdikkaaseen peliin. Joukkueen nimeksi otettiin FC-nuorten leiri ja koska heiltä ei löytynyt 

maalivahtia, niin SV Rohrhof luovutti taputuksia vastaan siihen tehtävään kaksi pelaajaa; 

Christoph Gaus ja Kevin Müller.   

Peli pelattiin ilmoituksesta poiketen jo perjantaina 7.8.2015. Peli alkoi SV Rohrfofin 

voimakkaalla rynnistyksellä siten, että puoliaikaan mennessä tilanne oli 6-3 vieraille. 

Toisella puoliskolla FC-nuorten leiri kokosi voimiaan yltäen jopa huippusuorituksiin ja 

joukkueen tähdeksi nousi Benjamin Salo, joka tehtaili useita maaleja saaden fanijoukon  
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raikuvat suosionosoitukset. Toki valistunut fanijoukko osasi antaa suosionosoituksia myös 

vierasjoukkueen hienoille suorituksille. Peli päättyi vieraiden voittoon 9-8, mutta vielä 

muutamia minuutteja ennen loppuvihellystä FC-nuorten leirillä oli muutamia hyviä yrityksiä 

tasoittaa peli, mutta aika loppui kesken. 

 

  

                    

Ilmoitus   Sven Hofman   Heikki Salo 

 

                                                                                                      

Maalinteko lähellä             Maali kotijoukkueelle 
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Hyökkäys käynnissä   Fanijoukkoa ja vaihtopelaajia 

   

Kevin Müllerin tyylinäyte 

 

Pelin päätteeksi kättely 

Toivottavasti jatkoa löytyy ja kyläläiset onnistuvat keräämään kunnon vastuksen. 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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KALASTUSTA 

 

Kuohijärven Levonlahdella havaittiin 7.8.2015 lahnojen joukkoesiintyminen. Noin parin 

tuhannen neliön alalla oli arviolta tuhansia lahnoja. Seuraavana päivänä ilmiö toistui jonkun 

verran pienempänä määränä. Lahnat olivat aivan pintavedessä lähes liikkumatta siten, että 

selkäevät näkyivät pinnalla ja osoittivat rannan suuntaan. 

 

Mistä mahtoi johtua lahnojen moinen kokoontuminen? Olisivatkohan lahnat tulleet 

lämpöisen veden perässä, vai olisiko kyseessä niiden kokoontumisajo? Voi, voi kun siihen 

olisi osannut siihen laittaa kunnon lahnaverkon.  

 

Tieto on peräisin tavallisesti luotettavasta lähteestä, eli kalastuksenvalvoja Juha Sormuselta. 

Jos jolla kulla muulla on havaintoa ko. lahnojen kokoontumisajosta nyt tai aiemmin, niin 

toimitus pyytää siitä ilmoittamaan. 

 

Kalastuksen valvonnasta Sormunen kertoi, että sitä on suoritettu ja tullaan suorittamaan 

oman kalastuksen yhteydessä. Tähän mennessä tehdyt havainnot osoittavat, että uusia 

määräyksiä noudatetaan varsin kohtuullisesti. Joissakin lippumerkinnöissä on toki vielä 

toivomisen varaa. Kuvasta ja varusteista päätellen taitaa olla kalamiehiä tämä Sormunen. 

Taustalla oleva joki ei ole Kuohijoki. 
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Kalervo Köngäs lähetti oheisen kuvan saalistaan Kukkian vesiltä. Kuhaa tuntuu olevan näissä vesissä, sillä 

samankaltaisia saaliita kerrotaan saatavan. Kalastajien kertoman mukaan järvillä ei kuitenkaan ole tunkua. 

Muikkusaaliista ei ole vielä tullut toimitukselle minkäänlaista tietoa. Tosin muikkukausi on vielä edessä 

päin. Huomaa; kalat on kuulemma  verestetty heti veneessä. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa

 
HUHUA 
 
Lehden  edellisessä numerossa olleen huhupuhe- jutun johdosta on toimitukseen saapunut muutamia 
yhteydenottoja, joista seuraavassa. 
 
Onni Vartiainen kirjoitti: 
"On vissii tullu muotisana tuosta vatuloinnista, mutta voishan sen sannoo vähän toisellakin tavalla jotta 
kansan mieskin sen ymmärtäisi". 
 
Sanni Ohtonen kirjoitti: 
"Mist sen tietää, että se on herrojen seura ku ei oo varmistettu koko jutun toenperrää. Voishan se olla 
vaikka naistenkin salaseura". 
 
Toimitus kiittää yhteydenotoista ja toteaa, että jos se olisi naisten salaseura, niin se ei arvatenkaan olisi 
enää salainen! 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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NIITTYLÄNTIEN VANHA KALKKILOUHOS ON ADOPTOITU VEPARILLE 
 
Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija, arkeologi Kreetta Lesell vieraili 20.8.2015 Kuohijoen 
vanhalla kalkkilouhoksella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurinkoisena ja helteisenä kesäpäivänä Lesell pistäytyi ensimmäistä kertaa tällä 
historiallisesti merkittävällä paikalla. Urheasti hän laskeutui toimittajan opastamana valojen 
ja varjojen maahan;  risujen, nokkosten ja muun kasvillisuuden peittämälle kaivannon 
pohjalle. 
Hänen jättämistä asiakirjoista ilmenee, että adoptointisopimus on allekirjoitettu 3.6.2011 ja 
sen on Kyläyhdistys Vepari r.y:n puolesta allekirjoittanut Reijo Anttonen. 
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Aikojen saatossa kivenhakkaajien jäljet ovat hävinneet louhoksen rinteestä. Jostain 
lähistöltä voi vielä löytyä kalkkikiven polttouunin jäänteitä tai ehkä metallisia työ- tai 
käyttöesineitä. 
 
Lesell kertoi: Adoptointi ei anna hallintaoikeutta alueeseen, mutta adoptoija saa tehdä 
hoitosuunnitelman mukaisia pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä alueella. 
Metsähallituksella on oma hoitosuunnitelma aluetta varten. Toivottavasti metsähallitus 
ryhtyy jo  turvallisuussyistä kunnostamaan alueen aitausta. Muutoinkin aluetta kannattaisi 
hänen mielestä siistiä ja tutkia louhoksen historiaa, joka ainakin osittain on jäänyt historian 
hämärään. Valitettavasti maakuntamuseolla on vain vähän varoja sellaisiin tarkoituksiin. 
Ehkäpä jossain vaiheessa löytyy joku lisensiaattityötä tekevä tutkija, joka ottaisi asian 
omakseen. 
 
Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä 
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Pirkanmaan maakuntamuseo, Adoptoi monumentti -toiminta 
MUINAISJÄÄNNÖSKOHDETTA KOSKEVA SOPIMUS 
ADOPTOIJA – PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO 
Sopimuksen tarkoitus 
Tällä sopimuksella sovitaan Pirkanmaan maakuntamuseon ja Museoviraston ohjaaman ”Adoptoi 
monumentti” -hankkeen mukaisesta muinaisjäännöskohteen hoitotyöstä sopimuksessa 
määritetyllä alueella. Hanketta koordinoi Pirkanmaan maakuntamuseo. 
Sopimuksessa sovitaan muinaisjäännöskohteen hoitotyön ehdoista ja yksityiskohdista, joiden 
perusteella adoptoija (Sopimuksen osapuoli 1) sitoutuu sopimuksessa määritetyllä maa-alueella 
tämän sopimuksen ja muinaisjäännöskohteelle laadittavan hoitosuunnitelman mukaisiin 
hoitotoimiin. Muinaisjäännöskohteen hoitotyötä ohjaavat ja valvovat Pirkanmaan 
maakuntamuseo (Sopimuksen osapuoli 2) ja Museovirasto. 
Osapuolet 
1. Muinaisjäännöksen adoptoija (jäljempänä: adoptoija) 
Nimi Kuohijoen kyläyhdistys, puheenjohtaja Reijo Anttonen 
Osoite Lammintie 354, 16900 Lammi 
Puhelin 0400 975 382 
Sähköposti -- 
2. Pirkanmaan maakuntamuseo 
Osoite Pirkanmaan maakuntamuseo 
Kulttuuriympäristöyksikkö 
PL 487 
33101 Tampere 
Puhelin 03 5656 5140 

1. Perustiedot kohteesta 
Kohteen nimi: Vanha kalkkikaivos MJ -rekisterinumero: 1000002653 
Hoitoalue: Pirkanmaa Hoitorekisterinumero: 999000333 
Hoidosta vastaa: Kuohijoen kyläyhdistys Vepari ry 
Kohdetiedot 
Muinaisjäännöstyyppi: Raaka-aineen hankintapaikka 
Tyypin tarkenne: Louhokset 
Ajoitus: Historiallinen 
Sijainti 
Peruskartta: 214301 
Koordinaatit: P = 6801842; I = 3381145 
Kaupunki tai kunta: Pälkäne 
Kylä: Luopioinen 

Tila: 635-891-1-1 Kalkkilehdon lehtojensuojelualue 

 

Jatkokertomus on jäänyt tästä numerosta kesälomien johdosta pois. Mutta toivottavasti se 

saadaan seuraavaan numeroon. 

Toimitus                                

 


