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Pääkirjoitus 

 

Syksyn merkit. Kuva Jaana Jokinen 

Syksy on pitkittänyt tuloaan. Vielä lokakuun puolessa välissä kylällä mitattiin 

juhannuksen aikaisia lämpötiloja. Silti puiden lehdet ovat varisseet normaaliin tapaan, 
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mutta pintavesien lämpötila on pysytellyt pitkään 8 asteessa, joten vesien jäätymistä 

saadaan vielä odotella. Se on kalamiehille mieluista aikaa, vaikka hiljaista on liikenne 

vesillä ollut, kuten yllä oleva hieno kuva  osoittaa. 

 

Poimintoja  Kuntastrategiasta 2018 – 2028 / hyväksytty KV 3.5.2018 § 25,   

* Pälkäne on vuonna 2028 menestyvä 8000 asukkaan kunta. Kunnan kasvusta suurin 

osa nojautuu Tampereen lähimpään vaikutusalueeseen ja parhaiden liikenneyhteyksien 

risteyskohtiin Onkkaalaan. 

* kyläidentiteettien kehittäminen omille kohderyhmilleen houkuttelevaksi 

*Kunta kannustaa paikalliseen kyläidentiteettiin liittyvään kansalaisaktiivi-suuteen.  

*Kuntakeskukseen eli Onkkaalaan laaditaan kehityskuva, jota lähdetään välittömästi 
toteuttamaan. 

*Laaditaan suunnitelma Onkkaalan ytimen viihtyisyyden ja liiketoiminta-edellytysten 
lisäämiseksi.  

*Kunta kasvattaa omaisuuttaan niiltä osin, kuin se tukee väestöstrategiaa, ja suurimmat 
inves-toinnit    suunnataan niihin hankkeisiin, jotka mahdollistavat väestönkasvun.  

*Kyläidentiteettien jälkeen selvitetään markkinoinnin kohderyhmät ja markkinointi 
kohdistetaan kunkin kyläidentiteetin vahvuuksien mukaisiin kohderyhmiin.  

 
Kyläparlamentti 4.10.2017 Veparilla.  Tuomas Hirvonen... 

"Pälkäneen kunnasta hallintokoordinaattori Sari Tamminen oli kyläyhdistykseen tänään 

yhteydessä ja kertoi, että kunnan väkeä saapuu Kuohijoen Veparille ke 4.10.2017 klo 17 

pitämään kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden kanssa yhteistä "työpajaa", jossa 

ideoidaan kunnan uutta strategiaa ja muuta toimintaa. Toivottavasti saamme tilaisuuteen 

mahdollisimman paljon osallistujia, niin että saamme peräkylän äänen kuuluviin 

kuntaan päin. Jaana."  

Paikalla oli noin 20 äänekästä osanottajaa... 

Yllä on vain muutamia keskeisiä poimintoja hyväksytystä kuntastrategiasta. Se kannattaa 

lukea huolella ja tulostaa myöhempää tarkkailua varten. 

Päätoimittaja  Arnold Kirveskoski 
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Kalastamisesta ja vähän kalan käsittelystäkin 

Meillä; kyläläisillä ja kesäasukkailla, on käytettävissämme loistavat kalavedet. Voisi 

sanoa meidän järvien olevan ehkä maan parhaita kuhavesiä. Vaikka kesällä kuhaa tuli 

niukasti, vesien nyt jäähdyttyä, kalat ovat ryhtyneet liikkumaan ja käymään  pyydyksiin.  

Vaan eipä järvillä näy juurikaan kalastajia. Nuoria homma ei ikävä kyllä taida 

kiinnostaa senkään vertaa.  

Toimituksessa piipahti jo täyteen ikäänsä ehtinyt mies Urmas Takahuhta, joka kertoi 

olevansa kalamies ja kalastelleensa näilläkin vesillä.  Hänkin  kertoi huolensa siitä, että 

nuoret eivät ole innostuneita kalastuksesta. Urmas halusi innostaa nuoria kalastamaan ja 

kalan syöntiin muutamilla perusasioilla. 

Mikä kalastamisessa viehättää? 

Urmas:  Kalastaminen on hauskaa jännittävää ja palkitsevaa. Kalan terveysvaikutukset 

ovat kiistattomia. Se on tieteellisesti todistettu. Kala on myös maukasta, vaan ei maistu 

kaikille. Eri asia on kala-allergiasta kärsivät. Kalastus sinällään ei välttämättä ole kovin 

kallista, ja se sopii niin pojille kuin tytöillekin. Vapoja, uistimia ja verkkoja löytynee 

aluksi vanhempien jäljiltä. Tarvitaan vain joku sysäys, että homma lähtee käyntiin. 

Tunnen monia nyt jo keski-ikää lähenteleviä miehiä, jotka ovat saaneet lapsena 

ensimmäisen ison kalan, ja sitä myöten innostus on kantanut tähän päivää asti.  

Tarvitseeko nuori kalastusluvan? 

Urmas: Kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastamiseen yhdellä vavalla ja vieheellä 

lähes koko Suomen alueella. Tarvitset aina tämän kalastusluvan myös muuhun 

kalastukseen varsinaisen kalastusluvan lisäksi jos olet 18-64 vuotias. Tätä lupaa ei 

tarvita pilkkimiseen ja ongintaan. Verkkokalastukseen tarvitaan aina vesialueen 

omistajan (osakaskunnan) lupa.  

 

Miten saaliskala käsitellään ?  

Urmas: Ensinnäkin kala täytyy tappaa ennen kuin sen voi valmistaa syötäväksi. 

Ymmärrettävästi tämä on joillekin vastenmielistä. Tappaminen tulee tehdä heti kun kala 

on saatu veneeseen tai rannalle ja irrotetuksi pyydyksestä. Parhaiten se tapahtuu 

verestämällä, eli leikkaamalla kaulavaltimon poikki esim. kuvan osoittamalla tavalla. 

Näin lopetetaan kalan kärsimys ja veri ei muuta  sen väriä eikä makua. Tällainen liha on  
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lähes valkoista (Halal-liha). Verestetty kala kannattaa laittaa kala-astiaan pää alaspäin, 

jolloin veri pääsee paremmin vuotamaan ulos. 

 

   

 

Onko kalan fileoiminen vaikeaa? 

Urmas:  Ei ole, mutta oppia siihen tarvitaan. Fileointitapoja on monia, mutta siihen 

vaikuttaa mm. se mikä on kalan käyttötarkoitus. Jos on tarkoitus savustaa kala, niin 

riittää kunhan sisäelimet poistetaan ja sisus pestään ja suolataan. Jos on tarkoitus paistaa, 

keittää tai pakastaa myöhempää käyttöä varten. Kala on paras fileoida. Kannattaa 

kääntyä tosikalamiesten puoleen ja kysellä lisää. Rohkeasti vaan kyselemään ja 

katsomaan kun kalamiehet rantautuvat kalanperkuupaikoille. Kyllä ne mielellään 

puhuvat ja; välillä ihan tottakin. Niin, jos perkaaminen on vastenmielistä tai se ei ota 

onnistuakseen, voihan yrittää siirtää se omille vanhemmilleen. Mutta kyllä tosikalamies 

perkaa itse pyytämänsä kalat. 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

 

 

Kuhan parhaat palat 

 

Rintaevät  kuva vasemmalla ja 

poskilihat oikealla. 

Kun savustat, laita pää ja rintaevät 

mukaan savustukseen. Poskiliha 

irtoaa savukuhasta vaikka lusikalla. 

Jos fileoit,  älä heitä rintaeviä pois. 

Savustamalla saat niistä makoisat 

palat, tai käytä ne  kalakeittoon.   
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Lukijan kynästä 

KALKKI 

Kalkkia saadaan kalkkikivestä eli kalsiumkarbonaatista kuumentamalla kalkkiuunissa 

noin 1 100 °C:n lämpötilassa. Kalkkikiveä syntyy, kun merenpohjan kuolleiden 

simpukoiden ja kotiloiden kuorenjätteet tiivistyvät yhteen. Kalkkikivi 

kuuluu sedimenttikivilajeihin. Useat kalkkikiven eri muodot ovat syntyneet kuolleiden 

eliöiden jäänteistä. Kalkki eli kalsiumoksidi (CaO), josta käytetään myös nimiä poltettu 

kalkki tai sammuttamaton kalkki, on valkoinen emäksinen kiteinen yhdiste. Poltetulla 

kalkilla on monia käyttökohteita esimerkiksi raudan ja teräksen tuotannossa, selluloosan 

valmistuksessa, veden ja savukaasujen puhdistuksessa sekä maataloudessa. Suomen 

suurimmat kalkkikaivokset ovat Ihalaisen kaivos Lappeenrannassa ja Paraisten kaivos 

Paraisilla. Kaivokset ovat avolouhoksia. Kalkkikiveä on louhittu Suomessa jo 

keskiajalta, 1300-1400 luvulta saakka. Pienempiä kaivoskohteita tunnetaan lukuisia eri 

puolella Suomea. 

Yksi varhaisimmista kaivoksista tiedetään olleen Luopioisten (Pälkäne) Kuohijoen 

kylässä Hämeessä. Tietojen mukaan kaivoksesta olisi louhittu kalkkikiveä 1300 luvun 

lopulla Hämeenlinnan rakentamiseen. Todennäköisesti myös lähiseudun kirkkojen 

rakentamiseen. Louhinta siihen aikaan on ollut vähäistä. Keinot louhia kiveä on olleet 

aika vähissä, dynamiittia ei vielä oltu keksitty. Kiveä on saatu sen verran, että 

maisemassa on nykyään havaittavissa lähinnä metsittynyt kuoppa, josta voi päätellä 

jotain joskus tapahtuneen. Alueen kalkkivarantoja ei koskaan inventoitu ja näin ollen ei 

tiedetä, kuinka rikas ilmentymä alueella on. Onko mahdollista, että kaivos avataan 

uudestaan? Elokuun alkupuolella oli Historic Rally:n pikataival Avuksen tiellä, maali 

Tyrnin navetan nurkalla. Silloin oli kuulemma nähty isohko pakettiauto Haikantien 

risteyksessä, jossa oli logo ja siinä kirjaimet AMC. Arvelivat näkijät sen olleen 

Australian Mining Companies yhtiön auto. Onko mahdollista, että vanahalla 

kalkkikaivoksella ollaan tekemässä alustavia kartoituksia kalkin louhintaa varten. Kalkin 

kulutus maailmalla lisääntyy. Esim. peltojen kalkituksella pyritään suojelemaan Itämerta. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sedimenttikivilajit
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Rakentaminen lisääntyy ja kalkin tarve kasvaa, maalit, laastit ja monta muuta kohdetta. 

Maailman markkina hinnat nousevat, kiinnostus alueeseen lisääntyy. 

Nyt on viimeinen hetki Kuohijoen kylän vakituisilla- ja kesäasukkailla yhdistää 

voimavaransa. Kylä syksyn edetessä hiljenee, illat pimenee, raitti rauhoittuu. 

Tarkkailkaamme ympäristöämme, kiinnitetään huomiot vieraisiin ajoneuvoihin ja 

kulkijoihin, jotta voimme suojella ympäristöämme ja omaisuuttamme ettei vahinkoja 

pääsisi syntymään. 

nimim. ”Kalkkis”  

 

Kesäkauden päättäjäiset 22.9.2018 

Vepari järjesti perinteiset kesäkauden päättäjäiset kyläläisille ja kesäasukkaille alkaen 

klo 18.00. Vieraat vastaanotti Sinikka Peura ja virallisena makkaranpaistajana toimi 

vanhaan tapaan  Martti Jokinen. Saunamajurina toimi Konsta Jokinen. Vieraita saapui 

tasaisen virtana aina hämärän alkamiseen saakka. 

 

Grillikatos alkoi täyttyä kesäasukkaista heti alkuillasta. 
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 Nyyttäripöytä oli täynnä herkkuja 

 

 

Ja kirkasta tuli. 

 
Saunan lamppu vaihdettiin 
katokseen.  
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Kylänmiehiä ja Asta saunakammarilla 

 

Veparin makkaraa ja sinappia -  juomat omia 
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Uimaan 14 asteiseen veteen uskaltautuivat Konsta ja Keku 

 

Kylällä nähtyä ja kuultua 26.9.2018 

*Sormusen pihapiirissä tunturipöllö ja peura jolla kolme vasaa. Anttosen perunamaalla 

ilmeiset suden jäljet. 

*Syysmyrsky aiheutti jälleen useita sähkökatkoksia. 

* Vesien alkaessa jäähtyä kuhasaaliit ovat parantuneet. 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

Linnut 
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Syksyn tullen monet pikkulinnut etsiytyvät asumusten verannoille, mistä ne harvoin 

osaavat omin neuvoin ulos. Paitsi, että ne asettavat itsensä vaaraan, ne myös aiheuttavat 

ulosteillaan ikkunoille ja kalusteille sotkua. Mahdolliset hiirenloukut kannattaa sijoittaa 

siten, että linnuilla ei olisi pääsyä juustopaloihin eikä myrkkyjyviin. Kuvassa rautiainen 

ja peukaloinen. Rautiainen vasemmalla. Molemmat ohjattiin ulos vapauteen. Ne ovat 

muuttolintuja. Suomessa niiden kanta on luokiteltu elinvoimaiseksi. 

Lintutoimittaja Edvard Kuiri 

Muutoksia toimituksessa 

                                    

Lehden kulttuuritoimittaja Michael jäärä on siirtynyt vaativampiin tehtäviin. Hänen 

tilalleen on nimitetty Rafael Martikainen. Hän on pitkän linjan  kulttuurivaikuttaja. 

Martikainen aloittaa tehtävässään vuoden 2019 alusta. 
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Tämä on vuoden viimeinen lehti, joten toimitus kiittää uskollisia lukijoitaan, sekä 

agenttejaan ja avustajiaan jotka ovat monin tavoin rikastuttaneet lehden sisältöä.  

 

Samalla toivotetaan Hyvää Joulua ja pian alkavaa Uutta Vuotta. 

                         

                               Toimitus avustajineen 

 

 

 

https://pixabay.com/fi/hymi%C3%B6-ilo-monet-hauska-nauraa-1706233/

