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PÄÄKIRJOITUS 

 
                                                                                                Kuva: Jaana Jokinen 

 

Kesä on edessä ja täynnä tapahtumia ja erinäisiä palveluita Kuohijoella, joita soisi 

käytettävän. Nauttikaamme kesästä, sillä se on näillä leveysasteilla kovin lyhyt. 

Toukokuun vaihtuessa kesäkuuhun vietettiin kaikkialla koulun päättöjuhlia. Monilla 

se on valkolakki tai ammattiin valmistuminen. Niin täälläkin, mutta toimituksen 

tiedossa ei ole, että kylällä tällaista vietetty valmistumis-  tai päättöjuhlia. Ensi 

vuonna sellainen on odotettavissa kun on Kalle Tervaniemen vuoro viettää 

valmistumisjuhlaansa. 

 

 

Hyvää kesää ja tavataan Kuohijoen raitilla. 

 

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   P0408228192 

kahdeksas  vuosikerta n:o  6 /5.6.2019. 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia 
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Jatkokertomus 

KESÄDEKKARI (2/4)  

 Palopaikalla Mielonen pohdiskeli tapausta, kuka oli tuo mies, joka makasi puoli 

istuvassa asennossa katoksessa heinäseipäiden vieressä. Mistä hän oli tullut, paikka oli keskellä 

peltoaukiota, lähimmät rakennukset muutaman sadan metrin päässä, vanhan maatilan päärakennus 

tiilinavettoineen ja muutama kesämökki järven rannalla. Miksi hänellä oli kello, joka oli pari yötä 

sitten saatu saaliiksi kauppakeskuksen kultasepän liikkeen ryöstössä. 

Paljon kysymyksiä, jotka vaativat tutkimista ja vastauksia. Samalla kun tekninen 

tutkintaryhmä oli asettelemassa kroppaa muovipussiin ja alettiin odottamaan riimisautoa, oli partion 

asettaman poliisinauhan vieressä jotain hässäkkää. Virkapukuinen poliisi huusi Mielosen paikalle. 

Nauhan vieressä oli kaksi kolmekymppistä miestä, jotka kyselivät mitä on tapahtunut. Vaativat tietää 

kuka oli asetettu muovipussiin. Mielonen toppuutteli miehiä, ensin olisi selvitettävä mitä ovat 

miehiään, jotka vaatimuksia esittivät. Kertoivat olevansa alun perin osa kolmimiehistä työporukkaa, 

joka oli vuokrannut mökin kylän pohjoispuolella olevan järven rannalta, juhliakseen kesäloman 

alkamista ja ennen kaikkea kalastella kalaisella järvellä. Nyt oli yksi miehistä kadoksissa. Epäilivät, 

oliko heidän kaverinsa pussissa. Samalla kun Mielonen jututti miehiä, soi taskussa puhelin. Rauhalan 

nimi näkyi näytöllä, mitäs mentorilla nyt on asiaa. 

 ”Rauhala tässä moro, se valkoinen pakettiauto on löytynyt”. Täräytti Rauhala vanhaan 

suorasukaiseen tyyliinsä. Meni krp:n mies mykäksi, mitäs mentori nyt horisee, pyysi vähän 

tarkentamaan mistä on kyse. Selvisi Mieloselle Rauhalan pakettiauto juttu, epäili kyllä sattumaa, 

mutta lupasi tulla paikalle teknisen tutkimusryhmän kanssa, kunhan saa alustavat lausunnot kahdelta 

paikalle tulleelta mieheltä. Pyysi Rauhalaa pysymään paikalla vartioimassa, ettei uteliaat sotke 

paikkoja.  

Miehet alkoivat selvittää edellisillan tapahtumia. Olivat alkuillasta järvellä uistelemassa 

ja sen jälkeen saunoneet, pari neuvoa antavaa olutta ja siitä kimmoke lähteä paikalliseen kantri 

henkiseen ravintolaan, tiesivät paikan koska olivat joskus aikaisemmin paikassa olleet. Sen verran 

Mielonen halusi tarkentaa kertomusta kysymällä tämän ravintolan sijaintia. Miehet näyttivät 

pellonreunassa olevaa isohkoa maataloa ja kertoivat ravintolan olevan pihalla olevassa navetassa. No 

olihan pihalla näköjään muutama päivävarjo ja pöytä. Mielosen kiinnostus ravintolaa kohtaa heräsi, 

ravintola, joka on keskellä ei mitään on näkemisen arvoinen ja muutenkin on jututettava ravintolan 

omistajaa. 

Ravintolassa miehet kertoivat olleensa parisen tuntia ja kun tuntui siltä, että tulossa oli 

kova ukonilma, niin he päättivät lähteä takaisin mökille ennen kuin kastuisivat. Ennen kuin miehet 

lähtivät, päätti heidän kaverinsa poiketa ensin vessassa ja lupasi tulla perässä. Jonkin matkaa kaksikon 

käveltyään sade kiihtyi ja he pistivät juoksuksi, meinasivat, että kerkeävät kylän keskustassa olevan 

linja autopysäkin katoksen alle. Ukkoskuuro nousi päälle, salamoi ja jylisi. Sitten tuli valtava 

leimahdus ja jyrähdys. Arvelivat salaman iskeneen lähelle, mutta eivät kertomansa mukaan 

huomanneet palon syttymistä koska seisoivat ilmeisesti selkä ladolle päin. Kuulivat kyllä 

myöhemmin hälytysajoneuvon äänen, mutta eivät olleet enää paikalla. Koska kuuro meni pian ohi ja 
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sadekin oli loppumassa, jatkoivat matkaa ja arvelivat kaverinsa tulevan perässä. Mielosen kysyessä 

jälkeen jääneen miehen kellosta, sanoivat miehet, ettei hänellä ollut kelloa ollenkaan. Kun mieheltä 

ei ollut löytynyt pienehkön rahasumman lisäksi mitään dokumenttia henkilöllisyyden toteamiseksi, 

päätti Mielonen näyttää miehille pussissa olevan vainajan. 

 Miesten kaverista oli kyse. Ilmassa oli nyt paljon kysymyksiä. Eikä arvokas kello 

miehen ranteessa ollut pienin niistä. Se oli kuitenkin kytkentä pääkaupunki seudun ryöstöön. 

Rauhalan opastuksen jälkeen Mielonen ja tekninen tutkimusryhmä saapuivat 

soramontulle. Ensimmäiseksi rekisteri tunnus ylös ja kysely Trafiin, kenen autosta on kyse. Sitten 

Poliisin nauhat auton ympärille ja työ voi alkaa. Selvisi, että auto oli Ala-Tikkurilassa Vantaalla 

sijaitsevan putkiliikkeen auto. Sitten Mielonen oli yhteydessä KRP:hen Vantaalle ja antoi ryöstön 

tutkimista varten perustetulle kolmimiehiselle tutkijaryhmälle tiukat ohjeet selvittää kyseisen 

putkiliikkeen tausta, prioriteetillä A1.  

Pian tutkimustyön alettua poliisit totesivat tarkemman työn olevan haasteellinen 

soramontussa ja päättivät, että auto kuljetetaan Vantaan tutkimustiloihin, jossa voidaan kuitunäytteet, 

sormenjäljet, dna:t ja muu informaatio ottaa huolellisemmin ja varmemmin talteen. Auto oli 

muutenkin niin sekaisin sisätiloistaan, putkenpätkiä, viemäriputkia, työkaluja ja pakkeja, pizza 

paketteja ja tyhjiä juomatölkkejä ja muuta roinaa. Niin kuin nyt putkimiesten autot yleensä ovat.  

Sitten Mielonen sai puhelun, jossa Vantaa ilmoitti, että auto oli varastettu. Ilmeisesti 

keskiviikko iltana tai yöllä putkiliikkeen varaston parkkipaikalta. Varkaus oli havaittu aamulla, kun 

miehet tulivat torstai aamuna töihin. Välittömästi havainnon jälkeen oli tehty varkausilmoitus 

poliisille. Tiedon jälkeen auton tutkinnan tärkeys korostui. Autolla saattoi sittenkin olla yhteys 

ryöstöön. Tarkka mies, se Rauhala, kun oli luottanut vaistoonsa, tuumasi Mielonen. 

 Näytti siltä, että tutkinnan painopiste oli nyt siirtynyt hämäläisen kylän tasalle. Mutta 

KRP:n tiloissa jatkettiin myös tutkintaa. Tutkinnan kohteena siellä oli nyt turvakamera tallenteiden 

tutkiminen, niin Helsingin kuin Turun satamien henkilöliikenteestä, lähinnä alkuviikon osalta. Myös 

Helsingin lentoaseman turvatallenteita käydään läpi. Mielonen päätti jäädä vielä yön yli yhdeksi 

päiväksi paikalle, kotiin ei nyt kannattanut matkustaa. Piti Rauhalalta selvittää majoituksen 

mahdollisuutta. Kylällä julkisia majoituksia ei ollut, mutta Rauhala ehdotti, josko tutkinnanjohtajalle 

sopisi vaatimaton majoitus hänen mökillään. Sovittiin, että Mielonen tulee mökille sitten kun on 

saanut työt valmiiksi soramontulla. Rauhala päätti lähteä mökille, edellisillan vesille lasketut verkot 

olivat vielä järvessä, ne oli syytä käydä hakemassa pois ennen kuin kalat pilaantuvat.  

 Rauhala oli verkot hakenut, puoli ämpärillistä muikkuja oli tullut ja nyt oli tarkoitus 

savustaa saalis. Kalat oli aseteltu savustuspönttöön, mukana lepänlastuja ja sokeripaloja väriä tumaan. 

Tulet alle ja sitten odottamaan valmistumista. Mielonen oli tullut paikalle ja perustanut 

”tutkintakeskuksen” Rauhalan mökin terassille. ”Läppäri” auki ja lataukseen ja yhteys 4 G 

tietoliikenneverkkoon. Netti oli kylällä infrastruktuurin tuote joka toimi tehokkaasti. Sauna 

lämpiämään ja kun KRP:n miehen virka aika oli jo ohi, otettiin ensimmäiset oluet.   

 Mielosen kirjoittaessa puhtaaksi muistiota päivän tutkimuksista, tutkaili Rauhala 

kameransa näytöllä kameran muistikorttia. Samalla kun poisti huonot otokset huomasi, että pari 

kuvaa oli tullut otettua sorapenkan reunasta jossa näytti olevan törmäpääskyn pesä, vai oliko, täytyy 
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huomenna käydä tarkistamassa. Sitten palopaikalla otetuista kuvista tuli yllätys. Yhdessä selkeässä 

kuvassa seisoi mies ja lippispäinen tummahiuksinen nainen. Naisesta Rauhala oli sata varma, että hän 

oli sama jonka oli nähnyt istumassa ohimenevässä valkoisessa pakettiautossa torstaipäivänä. Nyt tuli 

miehiin vauhtia. Muistikortti kamerasta pois ja ”läppäriin”. Alkoi dataa siirtyä keskusrikospoliisin 

tietokantaan. Tutkinnanjohtaja ohjeisti ryhmää Vantaalla käymään uudelleen läpi turvakameroiden 

kuvia, olisiko lähetetyn kuvan näköisiä henkilöitä tallentunut kameroihin. Alkoi olla sähköä ilmassa, 

oli päästy toden näköisesti ratkaisevasti eteenpäin, kiitos Rauhalan valokuvausharrastuksen ja 

tarkkaavaisuuden torstaipäivänä. 

 Saunakin oli innostuksen aikana lämmennyt, toiset oluet ja saunaan. Lauteilla miehet 

pohtivat sitä, mistä arvokas Tag Heuer merkkinen kello oli ilmaantunut vainajan ranteeseen. Vainajan 

tovereiden kertoman mukaan hänellä ei siis ollut kelloa. Ratkaisua asiaan päätettiin lähteä hakemaan 

kylän ”kulttuurikeskuksesta” kuten Rauhala Mieloselle selvitti. Toki häntä myös kiinnosti ravintola 

joka sijaitsi ”keskellä ei mitään”. Peseytyminen, muutama savustettu muikku salaattilautasellisen 

kera, kolmas olut ja sitten, ei kun menoksi. 

 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 

Kirjoittaja on Kuohijoen Sanomien anonyymi kesätoimittaja. 

--- 

Kalastuksesta 

 

Kovat ajat koettelevat salakalastajia, mikäli Maa- ja metsätalousministeriön alla oleva 

ehdotus saa lainvoiman. Alla ehdotus ja otteita lainsäädännöstä. 

 

Kalatoimittaja E.Kiviriippa 

Asetusluonnos uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista lausunnolle 

Maa- ja metsätalousministeriö 19.3.2019 15.19  

Tiedote  
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Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen 

uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Asetusluonnos liittyy 1.5.2019 voimaan 

tulevaan kalastuslain muutokseen, jonka mukaan tiettyjen – laissa mainittuihin 

uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien – kalastusrikosten ja -

rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka 

rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana. Määräaika 

lausunnoille on 12.4.2019. 

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, 

nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa 

oleva siika. Asetusluonnoksessa lajit on jaettu edelleen tarkoituksenmukaisiin 

suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin (Punainen kirja 2019) ja 

kalastusasetuksen perusteella. 

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin 

siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla 

yksiköllä käytännössä tulee. Luonnokseen sisältyy 23 erilaista arvoa, jotka 

vaihtelevat välillä 50 - 7 510 euroa. Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen 

uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle. Korvausarvon määrittely perustuu 

kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja 

lisääntymisikäisen kannan kokoon. 

Oho! Sakon lisäksi 7510 euron korvaus yhdestä kalasta on aika paljon. Mutta ei kai 

meidän vesillä sellaisia kaloja edes ole, eikä myöskään sellaisia kalastajia, jotka 

riskeeraisivat missään olosuhteissa kalamiehen maineena. 

 

Kalastuslaki 118 § kalastusrikkomus. 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

1) käyttää 46 tai 49 §:ssä tai niiden nojalla taikka kalastussäännössä kiellettyä kalastustapaa, 

pyyntimenetelmää tai kalastusvälinettä, pitää kiellettyä kalastusvälinettä kalastukseen käytettävässä 

kulkuneuvossa tai muutoin siten, että se on pyyntiä varten helposti käsillä, 

2) kalastaa alueella, jossa kalastaminen on 7, 52–54, 59, 65–68, 70 tai 71 §:ssä tai niiden nojalla 

taikka kalastussäännössä kielletty tai sitä on rajoitettu, 

3) kalastaa 52 tai 53 §:n nojalla kiellettynä aikana tai 55 §:n nojalla tai kalastussäännössä säädettynä 

rauhoitusaikana kalaa taikka sanottuna aikana pitää vedessä sen pyyntiin sopivaa pyydystä,  

4) kalastaa 60 §:ssä tarkoitetun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi asetetun rajoituksen vastaisesti, 

https://punainenkirja.laji.fi/
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5) pyydystää 56 §:n tai kalastussäännön vastaisesti ali- tai ylimittaista kalaa, tai ottaa kalan saaliiksi 

52 tai 53 §:n nojalla säädetyn tai määrätyn taikka kalastussäännössä säädetyn kiellon vastaisesti, 

6) laiminlyö 58 §:ssä tai kalastussäännössä säädetyn vapauttamisvelvollisuuden, 

7) tuo maahan muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai sen kannan tai 

sukusoluja ilman 77 §:n 2 momentissa säädettyä lupaa tai lupaehdon vastaisesti, 

8) istuttaa vesialueelle kalalajin tai sen kannan 73 tai 74 §:ssä tai 75 §:n nojalla säädetyn taikka 

kalastussäännön vastaisesti, 

9) laiminlyö 48 §:ssä tai kalastussäännössä säädetyn pyydyksen merkitsemisvelvollisuuden tai pitää 

pyydysmerkkiä vedessä 48 §:ssä säädetyn vastaisesti, 

10) rikkoo 91 §:ssä säädettyä kalan ensimyyntikieltoa tai 55 §:ssä säädettyä rauhoitetun kalan 

myyntikieltoa, 

11) säilyttää rapuja tai käyttää rapujen pyyntiin käytettäviä välineitä 51 §:n vastaisesti, 

12) laiminlyö 62 §:ssä säädetyn sivusaalista koskevan ilmoitusvelvollisuuden taikka 

kalastussäännössä tai kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 

(176/2017) 7 §:ssä säädetyn saalistietoa koskevan ilmoitusvelvollisuuden, 

13) rikkoo 78 §:n nojalla säädettyjä kieltoja, ehtoja tai rajoituksia tai  

14) rikkoo kalastussäännössä säädettyä veneen- tai moottorinkäyttökieltoa,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kalastusrikkomuksesta 

sakkoon.  

Rikoslaki 48 a luku 2 § 

2 § Kalastusrikos.  

       Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta  

1. käyttää kalastuksessa räjähdyksellä tai muulla tavoin aikaansaatua painetta taikka ampuma-

asetta tai sähkövirtaa,  

2. kalastaa huomattavassa laajuudessa vastoin kalastuslain tai sen nojalla annettua kalojen tai 

rapujen rauhoitusta, pyydyksiä, pyynnin harjoittamista, pyyntikieltoa, pyyntirajoitusta tai 

kalojen tai rapujen alamittaa koskevaa säännöstä tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa 

määräystä,  

3. kalastaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan nojalla annetuissa Euroopan 

yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa 

päätöksissä tai määräyksissä kielletyllä pyyntivälineellä, pyyntitavalla taikka kiellettynä 

pyyntiaikana, tai  
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4. luvattomasti kalastuslain vastaisesti istuttaa tai siirtää vesialueelle kala- tai rapulajia tai 

niiden kantaa, jota siellä ei ennestään ole siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa tai 

vahinkoa kalakannalle tai kalavedelle,  

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kalastusrikoksesta 

sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Kalastuksen valvonta 

Kalastuksen valvonnan tavoitteena on, että noudatetaan kalastusta koskevia säädöksi 

ja määräyksiä ja kalastavilla henkilöillä on asianmukaiset luvat. Valvonta on 

keskeinen osa kala- ja rapukantojen kestävää käyttöä. 

Kalastusta valvovat kalastuksenvalvojat, poliisi, kalastusviranomaiset, rajavartiolaitos 

ja Metsähallituksen erävalvojat ja tulli. Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään se, joka 

suorittanut hyväksytysti kalastuksenvalvojan kokeen, on oikeustoimikelpoinen ja 

tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja sopii henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

tehtävään. Valvojan tulee olle ELY-keskuksen hyväksymä. 

Kalastuksenvalvojalla tulee olla ELY-keskuksen hyväksymisen lisäksi valtuutus 

kalatalousalueelta, osakaskunnalta tai vesialueen omistajalta valvoa kalastusta. 

Kalastuksenvalvojalla on oltava kalastuksenvalvojakortti, joka hänen on pyydettäessä 

esitettävä kalastajalle. 

 

Alla on tärkeimmät kalojen pyyntimitat 

 

Pyyntimitat 

Kalalaji Pyyntimitta 1.1.2016 alkaen 

Lohi                                            

60 cm, leveyspiirin 63°30’N pohjoispuolella 

Perämeressä 50 cm 

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 2 

lohta/vrk/hlö 

Järvilohi 

60cm, rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan 

Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 1 

lohi/vrk/hlö Vuoksen vesistössä 

Taimen 

Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan 

Suomenlahdella ja sisävesissä leveyspiirin 

64°00’N eteläpuolella. Rasvaevällinen 

rauhoitettu kokonaan kaikilla 

merialueilla vuodesta 2019. 
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Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirien 

64°00’N ja 67°00’N välissä olevissa 

sisävesissä 60 cm. Suomenlahden 

ulkopuolisella merialueella 60 cm vuoden 

2018 loppuun saakka. 

Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirin 

67°00’N pohjoispuolella 50 cm 

Rasvaevätön 50 cm 

Enintään 45 cm, jos pyydetty sellaisesta 

purosta tai lammesta, johon ei ole 

vaellusyhteyttä merestä tai järvestä 

Nieriä 

Inarijärvessä 45 cm 

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja 

Saimaassa Puumalansalmen ja 

Vuoksenniskan välisellä alueella. Muualla 

Vuoksen vesistössä 60 cm. 

Kuha 42 cm 

Harjus 
35 cm, leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 

30 cm, meressä rauhoitettu kokonaan 

Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen. 

 

Rauhoitusajat 

Kalalaji Rauhoitusaika 1.1. 2016 alkaen 

Lohi ja taimen Rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11. 

Järvilohi 

Rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.–30.11. 

Rasvaevätön rauhoitettu 1.6.–31.8. 

kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa 

Vuoksen vesistöä. 

Nieriä 

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa 

Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. 

Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11. 

Harjus 
Rauhoitettu leveyspiirin 67°00’N eteläpuolisissa 

sisävesissä 1.4.–31.5. 

Siika 
Rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–

30.11. 

Nahkiainen 1.4.–15.8. 

Jokirapu, täplärapu 

ja kapeasaksirapu 
1.11.–21.7. klo 12 
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Lukijan kynästä 

 

Tälle palstalle on taas tullut lukijan kirjoitus, jonka julkaisemme ohessa. Kirvoittakoon 

tämäkin salakirjoittajiat tarttumaan kynään ja lähettämään kirjoituksensa julkaisua varten 

toimitukselle. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

KALAMIEHET  

Kirjoittanut Antero Örmynkäinen 

Kaksi vanhaa miestä, Otto ja Jalmari – jota myös  Jalluksi kutsuttiin, kulkivat verkkaisesti 

rinta rinnan Kuohijoen kylän keskustaan päin. He olivat tuttuja vuosikymmenten takaa. 

Yhdessä ja erikseen he olivat kolunneet kaikki Kuohijärven ja Kukkian parhaat kalapaikat. 

Noiden kalaretkien muistot eivät vielä miehiltä olleet yhtään himmenneet, mutta kenties 

ne olivat aikojen saatossa hieman muuttaneet muotoaan, sillä niin moneen kertaan he 

olivat noista retkistä keskenään ja muidenkin kyläläisten kanssa keskustelleet. Jallu oli 

heistä parempi puhuja. Otto taas oli enemmänkin kuuntelulinjalla, mutta osasi hänkin 

puolustaa omia kalastuskokemuksiaan, kuin myös ne kuuluisat kalamiesten elkeet. Sen 

sijaan askel oli heiltä molemmilta hidastunut. Ei ikänsä puolesta, mutta kun Otto oli 

saanut kihdin ja Jallu reumatismin. Se aiheutti heille monenlaista harmia. Otto ei kihtinsä 

vuoksi voinut enää syödä muikkua. Jallun reumatismi taas vaikeutti veneen soutua 

verkonlaskussa, kun koppuraiset kädet eivät tahtoneet pysyä airojen kahvoissa. 

Kalastamista he eivät silti aikoneet lopettaa, vaikka sellaistakin heille oli perhepiirissä 

ehdotettu. 

Kun miehet saapuivat Munkki ja Rinkilän kohdalle, he pysähtyivät ja katselivat kotvan 

aikaa pihaterassilla istuvia ihmisiä. Näyttää Mikan munkit taas tekevän kauppansa, sanoi 

Jallu ja moikkasi samalla aivan rappujen vieressä istuvaa Jussia, joka vastasi miten on, 

onko ollut kuhaa pöydässä?  Hetken epäröityään Jallu vastasi: enpä ole viime aikoina ollut 

verkkoja järvessä, mutta Anssilta sain sen verran, että mavulle pääsin. Samalla koko 

pöytäseurue hymähti arvoituksellisesti. Otto tyytyi vain nyökkäämään.  

Jussia vastapäätä istunut Irja pyysi miehiä liittymään seuraan, mutta Otto suhtautui 

kutsuun nuivasti sanomalla, että ollaan tässä vaan kävelyllä ja kohta on ruoka-aika – Liisa 

on tehnyt makaronilaatikkoa! Tulkaa nyt vaan juttusille, kuului pöydästä monta kertaa. 

 Mennäänkö, kysyi Jallu?  No mennään sitten, sanoi Otto vähätellen ja istuutui Irjan 

viereen. Jallu istuutui Oton ja Reinon väliin ja kysyi samalla Otolta – otetaanko kahvit ja  
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munkit?  Otetaan vaan, jos maksat – kun minulta jäi rahapussi kämpille. Saman tien Jallu 

nousi ja meni sisälle myymälään, jonka pöydät olivat täynnä kyläläisiä ja mökkiläisiä. 

  

Terve Jallu, hihkaisi Rantatien Petteri ja kysyi jokos lahna-aika alkaa olla käsillä?  

Joo – Joo pian tarttee suoria verkot – ovat vielä viime kesän jäljiltä, mutta ei tässä niin 
kiirettä ole, koska niitä tulee kutupaikoille peräkkäin kolme eri satsia, ja viimeinen satsi 
on niitä isompia – sellaisia yli neljä kiloisia. Oletkos sellaisia saanut, kysyi Viljo suu 
virneessä? – Eipä ole kukaan ollut katsomassa, kun olen aamulla kuuden aikaan tullut 
verkoilta. 
 

Myymälässä tuli hetken hiljaisuus, mutta tilanne laukesi, kun Nina kysyi – laitetaanko se 

tavanomainen. Joo, mutta Otolle kans. Jallu maksoi Mikalle ja katsoi parhaaksi mennä 

takaisin ulkopöydän ääreen välttyäkseen enemmiltä kysymyksiltä. Hän toi munkit ja 

kahvimukit läikkymättä Oton eteen ja sanoi; aletaanpa einehtimään.  

Jallu, missä ne sinun etelän kaverit oikein ovat, kun heitä ei ole moneen vuoteen enää 

täällä näkynyt, kysyi Anssi. – Se on niin, että monet ovat on vanhentuneet ja lopettaneet 

kalastuksen – niin ja yhden olen menettänyt golffille.  On niitä muitakin, sanoi Otto – niin 

kuin se Rantamäen Eero, jos vielä muistat sitä ja jatkoi: onko se golf ihan oikeasti urheilua 

ja katseli hieman alta kulmien pöydän ääressä istuvaa joukkoa. – Onkos se kalastus sitten 

urheilua niin kuin sitä kuullaan sanottavan kysyi puolestaan Armas? Samalla hän 

huomasi, että paikalla olleet kalamiehet liikahtivat vaivautuneesti.  

 

Tässä vaiheessa Irma otti ohjakset käsiinsä ja sanoi kipakasti: älkäähän pojat nyt ruvetko 

vaan kinastelemaan, kalahan on kala ja pallo on pallo, ei se sen kummempaa ole. Tosin 

palloa ei voi syödä. Kyllä molemmista lajista tulee hyvä mieli, eikä sillä ole eroa, jos toinen 

huitoo rautaviitosella ja toinen virvelillä, mutta niillä aiheutunut vahinko voi olla saman 

tapainen. Kiusallinen tilanne laukesi siihen. Otto ja Jallu nousivat pöydästä ja lähtiessään 

he kiittelivät mukavasta seurasta.  

 

Vaieten miehet jatkoivat matkaansa, kunnes Otto kysyi: Kuule Jallu, meninköhän minä 

liian pitkälle tuossa golf asiassa? Mitäs tuota katumaan, totuudenhan sinä sanoit, ja 

pitäähän niidenkin kalamiestä jollain tavalla ymmärtää, vai mitä Otto?  No jaa, voihan se 

niinkin olla, mutta ilkeä en halunnut olla. Huumoria yritin. Luulen kuitenkin, etten tullut 

oikein ymmärretyksi, kun olen jotenkin niin monimutkainen ihminen.  

 

Älä sinä Otto ryhdy liian kaunosieluiseksi sanoi Jallu ja ehdotti: eiköhän lähdetä viemään 

verkkoja Lehtisaaren selälle? Otto kääntyi katsomaan Kipparinlahden suuntaan ja hetken  
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mietittyään ja havaittuaan vähäisen tuulen olevan lännestä suunnasta hän vastasi: 

mennään vaan, mutta ensin käydään syömässä.  

 

Niin he sitten menivät kumpikin omalle kämpälleen – ne vanhat kalamiehet. 
 

 

Lintuhavaintoja 

 

          
 

Edellisessä numerossa oli oheinen kuva mainittu viherpeipoksi. Useampi 

tarkkaavainen lukija oli heti havainnut, että kyseessä on vihervarpunen. Teksti oli 

oikein, mutta toimituksessa siihen oli lipsahtanut väärä kuva. Toimitus kiittää 

havainnosta.  

 

          
                                                                                Kuva: toimituksen. 

 

Valkoposkihanhet ohjasivat 23.5.2019 poikasiaan jokeen sillan kupeessa.      
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Kuinka joutsen näytti kauriille kaapin paikan 

Toukokuun 22. päivän illansuussa lähdin pyörälenkille pitkän työpäivän päätteeksi. Olipa 

viehättävä ilta, leppeä ja hiljainen. Lenkkini päätteeksi ajelin Kuohijärven rannalle 

vesillelaskupaikalle Lammin suoran päähän ja näppäisin oheisen kuvankin. Oli niin rauhallista, 

tuntui että lehtikään ei värähtänyt puissa. Istahdin laiturin ääreen haaveilemaan. 

Katselin järvelle, ja sivusilmällä katseeni kiinnittyi johonkin ruskeaan pieneen töppyrään, joka 

näytti ajelehtivan hiljalleen vasemmalta rannasta kohti joen suuta. En kuitenkaan kiinnittänyt siihen 

enempää huomiota, ajattelin että jokin puunkarahka siellä kelluu. Yhtäkkiä havahduin kovaan 

joutsenen äänen toitotukseen ja huomasin, että joelta päin iso joutsen lentää ja laskeutuu parinsadan 

metrin päähän siihen Kuohijärvelle - samaan paikkaan, jossa olin juuri sitä "puunkarahkaa" 

katsellut. 

Siinä samassa, kun joutsen oli laskeutunut, se alkoi pitää kovaa sähisevää ääntä, levitti 

siipensä hurjan leveiksi ja alkoi kummallakin siivellä huiskia vihaisena ja kovalla voimalla kohti 

tuota "puunkarahkaa". Katselin silmät pyöreinä ihmetellen, kun tuo karahka kääntyi välittömästi 

takaisin kohti rantaa ja ui henkensä edestä pakoon, vihainen, huiskiva ja sähisevä joutsen perässään 

puolen metrin päässä. Ymmärsin, että jokin pieni ruskea eläinhän tuo olikin, ja se oli aikonut ylittää 

Kuohijärven, mutta siitä asiasta joutsen oli täsmälleen eri mieltä. 

En ollut moista näytelmää koskaan ennen nähnyt, ja olin niin hämmennyksissäni että en 

ymmärtänyt edes taskusta kameraa kaivaa esiin ja yrittää napata jonkinmoista kuvaa tuosta kiivaasta 

takaa-ajosta. Joutsen ajoi eläimen aivan rantaviivaan saakka Lahdenniementien mökkirantaan. 

Jännittyneenä tiirailin, että mikä eläin sieltä rantaan nousee. Hontelo kaurishan se oli, ja kauris 

laukkasi taakseen vilkuilematta huimaa vauhtia pakoon metsää kohti. Joutsen tuijotti hetken perään 

voittajan elein, pörhisteli höyheniään ja alkoi sitten lipua arvokkaasti ja ylväänä takaisin kohti 

jokisuuta. Sen pituinen se. Palattuani kotiin kerroin miehelleni tapauksen - ja sanoin, että ei kukaan 

varmaan usko. Mutta googlettelinpa sitten joutsenten käyttäytymisestä lisätietoja, ja sain selville 

että aikamoisia kiukkupussejahan nuo ovat, ja tarpeen tulleen ottavat kovat keinot käyttöön ei-

toivottujen tunkeilijoitten häätämiseksi. Jaana Jokinen 

 

Jälleen olemme saaneet hienoja havaintoja ja luontokuvia kylältä lukijoidemme 

iloksi. Päivä pitenee ja valoisa aika jatkuu, joten otolliset kuvaushetket ovat vielä 

edessäpäin. Joten otetaan kamera mukaan, kun lähdetään ulos. 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

--- 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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14.5. Käki kukkui ja 

16.5 kuultiin kaulushaikaran pullohuhuilu. Ipsa ja Jouni 

 

 

 
                                Kuva: Risto Keino 
 

17.5.2019   Mäyrä lintujen ruokintapaikalla. Näyttää kuin se olisi syönyt sen verran 

rankasti, että on pitänyt käydä pötkölleen.  

 

 

     

27.5.2019 nähtiin naapurikylässä oheinen tumman sininen noin 2 cm pitkä olio. Lehden 

hyönteisasiantuntija Arto Tyrni selvitti kuvien perusteella sen olevan  

toukohärkä, ehkä yleisempi sinitoukohärkä, joka sekin on verraten harvinainen. 
Kuva: Risto Keino 

 

Google - Kateissa ollut kovakuoriaislaji tekee paluuta Suomeen | Yle Uutiset ... 

Suomessa on tavattu neljä toukohärkälajia . Niistä kiiltävänsininen sinitoukohärkä (Meloe violaceus) 

on yleisin. Väriltään musta isotoukohärkä on uhanalainen laji. Kaksi lajia, huhtihärkä (Apalus 

bimaculatus) ja typytoukohärkä (Meloe brevicollis), ovat hävinneet maasta elinympäristön 

umpeenkasvun takia. 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiyxq72j8biAhUiAxAIHZA6CC0QFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-7972413&usg=AOvVaw16nWq73bU0U4FIoH1ojdbx
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiyxq72j8biAhUiAxAIHZA6CC0QFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-7972413&usg=AOvVaw16nWq73bU0U4FIoH1ojdbx
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toukoh%25C3%25A4r%25C3%25A4t
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Siitepölyä Kuohijärvellä 3.6.2019 

 

Poikkeuksellinen siitepölykausi on osunut myös Kuohijärvelle. Kuva: Juha Sormunen 

 

Kylän tiedotteita 

Tiedottaa Kuohijoen Kyläyhdistys-Vepari ry 

Kuohijoki 2020 -maisemakalenteri on juuri saatu painosta. Kalenteri on kyläyhdistyksen tärkeimpiä 

vuotuisia varainhankinnan keinoja, ja kaikki siitä saatavat tuotot käytetään kylän kiinteistöjen ja 

muiden kohteiden ylläpitoon ja kunnostukseen. Kalenteri on kotimaista avainlipputyötä, ja sen 

painoi meille jälleen Aikataos. Kalenterissa on nimipäivät ja pyhäpäivät, ja tuttuun tapaan jokaisella 

sivulla Kuohijoella otettu maisemakuva. Kuvien copyright on lahjoitettu kyläyhdistykselle 

veloituksetta.Kalenterin hinta on edelleen vain 10 e/kpl. Mikäli ostat vähintään 10 kpl, saat 

alennusta 10%. 

Kalentereita voi ostaa kesällä Munkki ja Rinkelistä, Paulan Kahvihuoneelta, Camp Finlaken 

kahvilasta sekä Veparin kesäkaupalta. Niitä voi myös noutaa tai tilata postin kautta kyläyhdistyksen 

sihteeriltä Jaanalta  (kuohijoki@netti.fi). 

Vuoden 2019 kalenteri myytiin loppuun viimeistä kalenteria myöten - ensi vuoden kalenteri 

kannattaa hankkia ajoissa (vaikka koko suvulle), jotta et jää ilman! 

Mäntypolku 10, 14980 Kuohijoki 

Puh. 0400 975 388 

jaana.jokinen@dlc.fi 

instagram.com/kukkiantilipalvelu 

mailto:kuohijoki@netti.fi
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Munkki ja Rinkilä 

Avataan keskiviikkona 19.6.2019 

 

                   

Veparin kesäkauppa 

Avoinna lauantaisin ajalla 6.7. - 3.8. (eli viisi lauantaita), klo 11 - 13. 

 

LEIPOMO & KAHVIHUONE PAULA 

    
Suksiantie 9, 14980 Kuohijoki  

Pälkäne  

p. 040 654 5567 

 

 

Kuohijoen Osakaskunta 

Pyydysmerkkejä ja kalastuslupia myydään Klubilla 
 

Kylä-Mukkulan Kulttuurikeskus, Lammintie 51 

 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=suksiantie%2B9%2C%2B14980%2Bkuohijoki%2Bp%C3%A4lk%C3%A4ne
http://maps.google.com/maps?z=16&q=suksiantie%2B9%2C%2B14980%2Bkuohijoki%2Bp%C3%A4lk%C3%A4ne
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO4fDSp8PiAhXtlosKHePoDkIQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kylamukkula.fi%2F&usg=AOvVaw0HIoxYnMZs1sNxGwe5oB52
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO4fDSp8PiAhXtlosKHePoDkIQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kylamukkula.fi%2F&usg=AOvVaw0HIoxYnMZs1sNxGwe5oB52
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          Teatterimatka Sappeen kesäteatteriin 20.7.2019 

                    

Paikat varataan Sinikalta ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Häneltä saa lisätietoja 

maksutavasta ja bussin lähtöajasta. 

 Klubin ohjelmisto 2019 
Ti.30.4. Vappuaatto ja perinteisesti Maisteri T. 

La.18.5. The Men 

La.22.6. Juhannuspäivä mennään tuttuun tapaan musisoiden alk. 15.00 

La.29.6. Zape Leppäsen muistoa kunnioittaen soittamassa hänen muusikkoystäviään. 

Ke.3.7. Ants in the Pants 

La.6.7. Klubin 16v. Synttärit 

Ke.10.7. Jani, Uli ja Ian. Monikansallinen trio 

La.13.7. Klubi esiintyjä avoin 

La.20.7. Antsu Haahtela Duo 

Pe.26.7. MojoWhat? Unikeon etkot. 

La.3.8. August Rock XX 

La.17.8. Klubi (sisältö avoin) 

La.31.8. Venetsialaiset, jonka sisältö on kehitteillä. Tietoa myöhemmin.  
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Tietosuojalauseke      

       

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena toimitettu, ilmainen silloin 

tällöin sähköpostissa piilokopioina jaettava lehti. Lehti suojaa tilaajien yksityisyyttä 

soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

 

Tilaajatiedot 

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 

 

 


