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PÄÄKIRJOITUS 

Tavanomaista viileämpi, ajoittain jopa kylmä ja tuulinen sää, ei kuitenkaan sanottavasti 

vaikuttanut elämään kylällä. Kesäasukkaat tulivat ja viihtyivät kuten muinakin kesinä, 

mistä on osoituksena kylätapahtumiin osallistunut  runsas osanottajajoukko. Siitä lankeaa 

suuri kiitos aktiiviselle kylätoimikunnalle ja sen taustavoimille, jotka ovat arkisen työnsä 

lomassa jaksaneet ylläpitää ja kehittää erinäisiä toimintoja kylän elävöittämiseksi. 

Kun elokuu taipui syyskuun puolelle, olivat syksyn merkit olleet jo jonkin aikaa 

näkyvissä. Kesästä jäi vain muisto  jäljelle, kunnes se unohtuu ihmisten mielistä. 

Tilastoista se joskus nostetaan vertailun vuoksi esille, jolloin todetaan, että pitkässä 

juoksussa kaikki kesät ovat keskimäärin olleet jokseenkin samankaltaisia. 

 

Ei syksyssä mitään vikaa ole, päin vastoin; on marjoja sieniä, kalaa ja erinäisiä muita 

luonnon antimia. Mutta ne sateet ja tuulet, ne saisivat jäädä hieman vähemmälle. Kyllä 

kylällä on elämää muulloinkin kuin kesällä, vaikka ilman kesäasukkaita, ja hyvä niin, 

mutta kesä on aina kesä. 

 

 

 
 

Syksyn merkit olivat näkyvillä jo elokuussa viikolla 35. 

 

 

 
 
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.  P. 0408228192 

 e-mail: raimo.maurola@elisanet.fi   Viides  vuosikerta n:o 7 / 7.10.2007                                   
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Kylällä nähtyä ja kuultua                        

      

Erämiespiireistä on kerrottu, että Kulopalontiellä on nähty iso homenokka metso ja 

jokunen pyy. Muutoin metsäkanalintukannan sanotaan taantuneen. Hirvikanta on arvioitu 

runsaaksi. Myös supikannan kerrotaan runsastuneen. Ekäpä siksi, että niille on levinnyt 

tieto siitä, että supinkannan harventajana tunnettu Arvo  (Ake) Hippeläinen ei ole enää 

näillä metsästysmailla. Metsäkanalintuja kerrotaan nähdyn vähänlaisesti. Villisioista on 

runsaasti jäänyt jälkiä, joten niistä näyttää tulleen vakiasukkaita kylälle. Vieraslaji, mutta 

elämisen oikeus se on silläkin. 

 

 Kuvituskuva 

 

Syksyn edetessä hirvet tulevat aiheuttamaan vaaratilanteita tieliikenteessä. Yksi 

tapahtuma on jo tiedossa. Kuohijoentiellä, Jukurinmäessä hirvi törmäsi lehdenjakajan 

autoon. Huonosti siinä kävi;  hirvelle. Hirven metsästyskauden alettua hirvikolareiden 

vaara vain lisääntyy, kun vauhkoontuneet hirvet tulevat aiheuttamaan lisää 

vaaratilanteita. Vallitseva tilanne on kaikkien autoilla liikkuvien tiedossa, mutta silti niitä 

vahinkoja sattuu. Miksi? Hirviä on liikaa; ja hirvikärpäsiä vielä enemmän. Onneksi 

Kuohijoen Eräpojat on saanut kaatoluvat seitsemälle täysikasvuiselle ja kahdelle vasalle. 

Toivottavasti kaikki kaatuvat;  ja mieluimmin kukin ensilaukauksella. 

 

Kuohijärven  rannoilta on kerrottu, että järveltä ei ole kuulunut haulikon pauketta, vaikka 

sorsastus on alkoi jo elokuun 20 päivänä. Liekö syynä siihen sorsien- tai vapaiden 

rantojen vähyys, tai vain metsästäjien ikääntyminen. Se on sorsille hyväksi, se.  

 

  Kuvituskuva 
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Vieraslaji 

 

 

    

Jättibalsami Keinumäessä. 

 

Kuohijoentie 

Kuohijoentiellä on pahimpia vaurioita korjattu. Uutta asfalttipäällystettä on laskettu, ja 

reikiä on täytetty, mutta monia kohtia on jäänyt vaille korjausta. Hyvä on näinkin, kun 

vertaa aikaan ennen paikkausta. 

 

Perhosmaailman syyskatsaus 

 
Perinteisesti olen kartoittanut perhostilanteen aina syyspäivän tasauksen aikaan. Vaikka tuntuu siltä että 

kuluvan kesän tilanne perhosmaailmassa ei ole hääppöinen ollutkaan, 20.9. -21.9. välinen yö oli  

suhteellisen vilkasta lentoa. Tuossa taulukkona yhteenvetoa. Neljän kärki erottuu melko selvästi, olen 

myös lisännyt niille suomenkieliset nimet. 

 

PYYDYSYHTEENVETO 

20.-21.09 2017 +9,6 - 8,4 astetta matalapaine, pilvistä, tuuli 2-4 m/s kaakko n. 1,5 mm 

tihku 

 

Jättibalsami 

Kylälle on onnistunut leviämään kuvan 

osoittama jättibalsami.  Sitä esiintyy teiden 

varsilla ja talojen takapihoilla. Kaunis se on, 

vaan ei se tänne kuulu. Eroon siitä ei enää 

päästä, kuten ei muistakaan vieraslajeista.  

Jättipalsami on alun perin kotoisin Himalajan 

alueelta Intiasta.
[2]

 Koristekasviksi mm. 

Eurooppaan tuotu laji on päässyt nopeasti 

villiintymään. Nopeaa leviämistä ovat 

tehostaneet erityisesti jättipalsamin siemen- 

kodat, jotka räjähtävät auki kosketettaessa.
[3]

 

Siemenet saattavat tällöin lentää jopa 7 metrin 

päähän.
[4]

 Esimerkiksi Etelä-Englannissa laji 

levisi 1839–1855 välisenä aikana useimpien 

jokien ja purojen rannoille, tosin osaksi ihmisen 

avustamana.  Suomessa jättipalsami kasvaa 

yleensä 100–200 cm korkeaksi. Jättipalsamia 

tavataan asutuksen liepeillä jo Etelä-Lappia 

myöten. Lajilla ei ole Suomen luonnossa 

luontaisia vihollisia, mikä edistää sen 

leviämistä. Lähde: Wikipedia. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Himalaja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Intia
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ttipalsami#cite_note-RETKEILYKASVIO-2
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ttipalsami#cite_note-3
https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ttipalsami#cite_note-DGS-4
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Dysstroma citratum 14 (Syysvarpumittari) 

Epirrita autumnata 12 (Yleinen syysmittari, tunturimittari) 

Allophyes oxyacanthae 13 (Orapihlajayökkönen) 

Hydraecia micacea 11 (Varsiyökkönen) 

Mniotype satura 6 

Colotois pennaria 4 

Catocala fraxini 3 

Conistra vaccinii 3 

Agrochola lota 2 

Helotropha leucostigma 2 

Cirrhia icterata 2 

Protothera firmata 2 

Ennomos autumnarius 1 

Chloroclysta siterata 1 

Chloroclysta miata 1 

Agrochola macilenta 1 

Calotaenia celsia 1 

Celaena haworthii 1                           Kuvituskuva 

Orgyia antiqua 1 

Poecilocampa populi 1 

Lithophane socia 1 
     

Inachis io 1                                                   

Gonepteryx rhamni 1 

Lajeja yhteensä 23. Ryhmittäin seuraavasti: yökkösiä 11 lajista, mittareita 7, villakkaita 

(entiset kehrääjät) 2 samoin kuin päiväperhosia (joista siis laskettu näköhavainnot) ja 

hämyköitä (valeyökkösiä) 1 lajista. Lajimäärä oli yllättävän suuri, johtui varmasti 

edullisesta lämpötilasta.  

Merkittäviä lajeja yllä olevista oli lähinnä tuo Agrrochola macilenta, 

säämiskämäkiyökkönen, joka on "vanhan Luopioisten" alueella esiintynyt vasta 2000-

luvun puolilla. Eli kyseinen laji on laajentanut esiintymisaluettaan pohjoisen suuntaan. 

Toinen, sinänsä jokseenkin harvinainen, oli lähinnä soilla ja rämeillä esiintyvä Celaena 

haworthii eli mustaluhtayökkönen, joka kyllä toisinaan lentää kauaksikin 

"vakipaikoiltaan". 

Yhteenvetona perhosvuodesta 2017 voidaan todeta, että "on niitä parempiakin kesiä 

nähty", miltei jokaisessa perhosryhmässä kannat jäivät normaalia pienemmiksi. Toki on 

todettava että Luopioisten lajimäärä viime kesältäkin lisääntyi muutamalla "uutuudella". 

Tämän hetkinen tarkastettu lajimäärä perhosille (sisältää sekä suur- että pikkuperhoset) 

on kunnioitettava 1234 lajia. Varsin mukava ja helppo muistaa nyttemmin tuo lajiluku. 

Uusia kuntahavaintoja (siis Pälkäneelle) saati Pirkanmaalle, vielä vähemmän 

luonnontieteelliselle maakunnalle ei "uusien" lajien joukossa ole. 

Tyrnin Arto 
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Kaivo 

        

 
 

Kun aamu aukeni lauantaina 30.9.2017 Veparin grillikatoksen vieressä  nähtiin  kaivo. 

  

  
 

Illan tullen grillekatokselle saapui kaivoon kurkistajia. Paikalla alkoi klo 18.00 Veparin 

järjestämä kesäkauden päättäjäiset.    
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Kuvassa Jouko Saarikko avaamassa kauden päättäjäisiä. Taustalla Raija Tervinen äitinsä 

Ailan vieressä. 

 

Jouko  kiitteli avauspuheessaan paikalle saapunutta runsasta yleisöä, ja totesi muun 

muassa, että  kylällä aina vallinnut  yhteisöllisyys ei ole minnekään kadonnut. Yleisö 

vastasi kätten taputuksin. Haastattelussa Saarikko kertoi, että kaivo on kylän yhteinen ja 

kaikki voivat hakea siitä juomavettä, mikäli vesi osoittautuu juomakelpoiseksi. Vettä ei 

ole vielä tutkittu, mutta toki sitä voi maistaa, sen selvittämiseksi onko sitä kenties 

laimennettava jollain. Jouko lisäsi; siitä vastuu on maistajalla! 

Kuvan herkkupöytä on katettu Veparin tarjoamilla makkaroilla ja tietysti herkkujen 

herkuilla, joita monet toivat tullessaan. Virallisena makkaranpaistajana toimi Leo 

Vuorinen, joka kuuluvasti mainosti tuotteitaan.  Matti Tervinen oli sponsoroinut 

juomatynnyrin.  Ja hyvinhän kaikki tuotteet maistuivat. 

 

Toimittajan laskelmien mukaa paikalla kävi ainakin 34 henkilöä. Se on paljon se, 

tällaisella noin 50 savun kylällä ja tällaiseen aikaan. Seuraavana aamuna nähtiin Raija 

Terveinen yhdessä äitinsä Ailan kanssa suorittamassa loppusiivousta. Siitä kiitos heille. 
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Tuokiokuvia  tapahtumasta.                                                                                       

        

                    
 

Keskellä virallinen makkaranpaistaja Leo Vuorinen työpöytänsä edessä. 

 

    
                  

Illan edetessä ilma alkoi käydä viileäksi, mutta se ei latistanut tunnelmaa. 
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  . 

Kuvassa kaivontekijät : konekaivuri Mika Tervaniemi, vastaava mestari Jouko Saarikko 

ja lapiokaivuri Konsta Jokinen. Ämpärinosturinkäyttäjä Pekka Kolehmainen puuttuu 

kuvasta. Remontoitu sauna oli tarjolla kaikille paikalle tulleille. Vettäkin luvattiin 

riittämiin uudesta kaivosta, mutta vain harvat ehtivät käyttää hyväkseen tätä 

mahdollisuutta. Konsta kertoi, että kaivossa on kahdeksan metrin korkuista rengasta, 

joista yksi on maanpäällinen.  

 

Mika kertoi, että kaivon teko tälle paikalle on ollut kohtuullisen haasteellista, sillä paikka 

sijaitsee harjun alueella, joka koostuu tunnetusti sora-aineksesta, joka ei hevin 

pakkaannu. Näin ollen se on myöskin helposti vajoavaa. Siksi kaivon paikalle piti ensin 

kaivaa vajoamisen estämiseksi halkaisijaltaan noin 10 m  kaivanto. Lisäksi kaivinkone 

piti upottaa yli kahden metrin syvyyteen, jotta kauha ulottuisi riittävän syvälle.  

 

Ensimmäinen rengas piti painaa vajoamisen estämiseksi kokonaan hiekkaan, minkä  

jälkeen päästiin lisäämään seuraavat renkaat. Sen jälkeen  piti lapiopelillä tyhjentää tuo 

ensimmäinen rengas. Sen teki Konsta, joka laskeutui tikkaita myöten kaivon pohjalle.  

Se ei ole mikään pikkujuttu, kun laskeuta kaivoon seitsemän metriä maan alle ja lapioi  

sieltä kuution verran hiekkaa!  

Melkoinen urakka on ollut nostaa märällä hiekalla täytetty sinkkiämpäri ylös. Pekka 

kertoi nostaneensa ämpärin ainakin 100  kertaa parin tunnin aikana.  

Kuohijoen Kyläyhdistys VEPARI ry. on saanut tähän hankkeeseen Prpmoottori ry:n 

rahoitusta, josta kerroimme  lehden numerossa 2.2017. 
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Strategiaa 

 

 
 

Pälkäneen kunnan aloitteesta järjestettiin kyläläisten ja kesäasukkaiden yhteinen 

strategiapalaveri 4.10.2017 Veparilla.  Tilaisuuden avasi jo Unikeonpäivästä tuttu, 

Pälkäneen hallintojohtaja Tuomas Hirvonen. Paikalle oli saapunut kyläläisiä ja 

kesäasukkaita yhteensä 19 henkeä, joka on kohtuullisen hyvä saavutus.  

  

Avauksessaan Tuomas Hirvonen valotti kunnan rahatilannetta ja nykyistä strategiaa 

tavoitteena paremman palvelun ja käyttäjäystävällisen toimintamallin aikaansaaminen. 

Keskustelun teemaksi nousi; miten kylät saataisiin pysymään asuttuina ja elinkelpoisina. 

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Esiin nousi muun muassa työpaikkojen puutteessa 

yksin yrittäminen, kaunis luonto, retkeily, turvallisuus, it-yhteydet, kunnan kotisivut ja 

tietysti markkinointi.  

Tapahtuman yleisvaikutelmaksi jäi; että ainakaan yrittämisen halua ja uskoa 

tulevaisuuteen ei joukosta puuttunut. Valopilkuksi voidaan nähdä  Kukkian Keitaan 

kasvunäkymät  ja kahden henkilön työllistyminen siellä. Mutta, mutta  selviytyminen  

vallitsevassa muutospaineessa vaatii todella sitkeitä ponnisteluja ja vieläpä hyvää onnea. 

 

Tapahtumasta mahdollisesti laadittava raportti tullaan julkaisemaan myös Kuohoijoen 

Sanomissa. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Valopilkku 
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Vanhat valokuvat kertovat      

  
Viikatemies Korkeilan pellolla tuulimyllyn vieressä. Muistatko tuon tuulimyllyn? 

Tunnetko kuka tuo viikatemies on? 

        

 

 
 

Kuvan takana on teksti: Kustaa Adolf  Korkeila talonsa edustalla. Kuvan lahjoitti KAK:n 

tyttärentytär Kaisa Kari. 
Yllä olevat kuvat ovat kopioita Matti Tervisen arkistosta. 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 
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Kulttuuria                                     

  
       

Kylän parhailta pelloilta kaadettiin viikolla 36 kolmas rehusato. 

                                                         

       

     
 

Syysauringon säteet kultasivat koivujen reunustaman Posentien. Nimensä tie on saanut 

Jouko Passilalta jota myös Poseksi kutsuttiin. Hän oli aikoinaan kylällä vaikuttanut 

huomattava persoona. Tie oli aluksi Passilan yksityistie, mutta 1980-luvulla siihen 

perustettiin tiekunta ja sille valittiin hoitokunta, joka nykyisin on käytännössä Heikki 

Wallin. Hyvässä kunnossa tie on aina pidetty, siitä kiitos Heikille. 

 

Kuohijoen Sanomat on hankkinut käyttöönsä metallinpaljastamisen arkeologisia 

tutkimuksia varten. Tähän mennessä on muutamalta maanomistajalta saatu lupa suorittaa 

tutkimuksia.  Kuvan osoittaman laitteen ilmoitettu tunnistamisen syvyys on 1,2 metriä. 
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Tunnettua on, että tällä kylällä on ollut asutusta kivikaudelta saakka, ja täällä on tehty 

useita arkeologisia löytöjä. Olettama on, ettei kaikkia löytöjä ei ole vielä tehty. 

Tuloksia ei  toistaiseksi ole saatu. Mahdolliset löydöt tullaan esittelemään tässä lehdessä. 
Googlesta löytyy: Luopioisten arkeologinen inventointi 2004, mistä ilmene aiemmin tehdyt löydöt.  

 

Sumujen silta 

 

 
 

Varhain aamulla sumun verhoamaa jokea  myöten siltaa lähestyy yksinäinen vanha mies.  

Häntä kohtaa  pysähdyttävä näky: Sumujen silta. Se nostatti vanhat muistot miehen 

pintaan. Se oli ensimmäinen K 16 elokuva,  jonka hän oli 1950 -luvun alkupuolella 

päässyt katsomaan salaa vanhemmiltaan.  Siinä hiljaa istuessaan mies näki sillalla kaksi 

hahmoa; Vivien Leigh ja Robert Taylor ilmi elävinä. Taustalla soi laulu: 

 

 Hyv´yötä jää nyt rakkahin, eron hetki jälleen on, 

 mut kerran vielä pyytää saan, Sinut valssiin kiehtovaan, 

 kun aivan ensi kerralla, Sinut tavata mä sain 

 näin silloin peitti satamaa, sumuharmaa, kosteinen, 

 on päivät, yöt ja vuodetkin, jo taakse jäänehet, 

 mut´ unhoittaa en koskaan voi, miten valssi meidän soi... 

 

Näky kesti vain hetken, mutta sinä aikana mies tunsi sydämessään kaikki ne menneet 

nuoruusvuosien muistot. Mies käynnisti veneen moottorin ja jatkoi matkaansa ylävirtaan. 

Hän oli onnellinen mies. 
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Tämä elokuvan mainospaperi  kului monen koulupojan, miksei myös tytön, kirjojen 

kansissa  1950-luvulla. 

 

Kulttuuritoimittaja Michael Jäärä . 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx2oS6h9zWAhWCHJoKHQ3zC0AQjRwIBw&url=http://www.julistegalleria.net/poster.php?id=1307&psig=AOvVaw3mQZNUUifLpFqpYIG9VLOu&ust=1507381274267242
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Lintumaailmasta 

 

 

Tuokio joella 

 

 
 

Tämä joutsenperhe on selviytynyt  yhden poikasen taktiikalla. 

 

 

 
 

Sitten emolinnut ottivat suunnan ja pian poikanenkin pyrähti matkaan. 
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Kullervo Örmynkäinen lähetti oheisen kuvan hänelle tuntemattomasta linnusta, joka 

tykästyi istumaan mökkinsä terassin ikkunanlaudalla. Toimitus joutui turvautumaan 

lehden virallisen avustajan ornitologi Antti Autereen asiantuntemukseen. Vastaus tulikin 

nopeasti. Rautiainen siinä istuskelee. Näyttäisi siltä, että  sillä on rengas 

oikeanpuoleisessa jalassa! 

 

Lintukirjojen mukaa se on aika yleinen ainakin Etelä-Suomessa. Rautiainen asustaa 

kuusokoissa. Se on hiljainen ja huomaamaton lintu, joten se on jäänyt monelle tavan 

miehelle tuntemattomaksi. Vaatimattoman näköinenkin se on, mutta silti kaunis. 

Pesänsä se tekee katajaan tai näreeseen. Mikä lienee tuonut sen terassin sisäikkunan 

laudalle? 

 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


