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PÄÄKIRJOITUS 

 

Syyskuun 11 päivä nähtiin kesän viimeinen lämmin päivä. Kylälläkin lämpömittari 

kohosi hieman yli 20 asteen. Niinpä kesä urheilukielellä sanottuna taputeltiin,  

kun 14.9 vietettiin rantasaunalla kesäkauden päättötapahtuma. Kylän ”muuttolinnut” 

olivat jo sitä ennen lentäneet Espanjaan ja muualle etelään. 

Lämmin se kesä oli, niin kuin oli edellinenkin. Monien mielestä saisi olla 

jatkossakin – mutta se ilmaston lämpeneminen? Paljon myönteistä ja ennen 

kokematonta ehti kesän aikana tapahtua, muun muassa teatterimatkoja, 

kävelymatka Porraskoskelle ja puimakoneet kylän pelloilla. Ei elämää silti ole 

menetetty, vaikka kesä on mennyt, syksy tulee aina kesän jälkeen, niin kuin on aina 

tullut maailman sivu. Syksy tarjoaa aina myös elämyksiä, kylälläkin. Vaikka 

marjasato jäi metsissä mitättömäksi, niin onhan sienikausi edessäpäin, jos vain 

sinne voi runsaan hirvikärpäsinvaasion johdosta mennä! Ehkä kalastus ja sienestys 

tarjoavat paremmat mahdollisuudet. Myös hirven metsästys ja peijaiset, ovat 

syksyn suuri tapahtuma, mutta se koskee lähinnä kyläläisiä, joilla on 

metsästysoikeus. Yleensä syksy tuo tullessaan syysmyrskyt, rankkasateet ja 

sähkökatkot. Nyt näyttää hieman toisenlaiselta, kun sateet jäivät kesällä vähiin, 

minkä seurauksena pohjavedet ovat matalalla ja kaivot vaarassa tyhjentyä.  Tosin 

kyllä tunnetaan ainakin yksi lähdekaivo, joka ei tiettävästi ole kuivunut koskaan.  

 

      
Näin; sateita odotellessa 

                                      

                   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   P. 0408228192 

kahdeksas  vuosikerta n:o  9/ 2019 
Aikaisemmat numerot löytyvät osoitteesta: kukkialle.fi/visitkukkia 
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Edellisessä numerossa julkaistu kesänovelli KARANNEEN JÄLJILTÄ jäi 

taittovirheen johdosta vajaaksi ja vaikeasti luettavaksi, minkä johdosta 

julkaisemme sen uudelleen täysin alkuperäisenä. Toimitus pahoittelee tapahtunutta 

virhettä. 

 

Kulttuuritoimittaja Rafael Martikainen 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kesänovelli 

KARANNEEN JÄLJILTÄ. 

 

Torstaina kesäkuun 27 päivä poistui kotoaan tuntemattomasta syystä 

Gunvald Mäkinen. Tuntomerkit; Gunvald on 4 vuotias, muhkeakarvainen ja täysin 

valkoinen, lyhyentanakka, suuri ja vankka. Jalat ovat matalat ja paksut, tassut isot 

ja pyöreät. Pää on leveä ja pyöreä, nenä lyhyt ja leveä, otsa pyöreä, leuka vahva ja 

posket täyteläiset. Silmät ovat suuret ja pyöreät, ja väriltään sini-vihreät, tilanteesta 

riippuen. Kasvojen yleisilme on avoin ja suloinen. Tässä vaiheessa tarkennetaan 

vielä 

tuntomerkkejä 

siltä osin, että 

Gunvald Mäkinen 

on siis kissa.  

 

 

 

 

 

 

Gunvald kyllä tuntee nimensä ja ymmärtää puhetta. Hän on luonteeltaan 

ystävällinen, seurallinen ja sympaattinen, mutta ei juurikaan vastaa nimeltä 

huuteluihin, pitää yleensä päänsä, vastaa ja lähestyy kun sillä päällä on. 

Aristokraattisen luonteensa ja perimänsä mukaisesti tuskin antaa vieraan ihmisen 
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lähestyä ja ottaa itseään kiinni. Asiasta jotain tietäviä tai Gunvaldin tavanneita 

pyydetään ottamaan yhteyttä puh. +358 408 228 192.   

Taustaa tapauksesta. Gunvald tuskin on tavanomainen kissan nimi joten 

se vaatii hieman selvennystä. Silloin kun Mäkisen nelihenkiseen perheeseen 

harkittiin lemmikin ottamista ja lopulta päädyttiin kissaan, oli myös päätettävä 

mikä tulee uuden perheen jäsenen nimeksi. Perheen vanhemmat olivat televisiossa 

pyörivän, Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön poliisiromanien pohjalta tehtyjen 

televisiosarjojen ihailijoita, ja eritoten rikospoliisi Gunvald Larsson oli heidän 

suosikkinsa, niin he päättivät antaa kissan nimeksi Gunvald. TV-sarjassa Gunvald 

Larsson ei aina toiminut poliisikäsikirjan mukaan, vaan pyrki hieman oikomaan 

asioissa, jotka vaativat ripeää ja tehokasta toimintaa. Hän yleensä päätti toimia 

oman mielensä ohjaamana, samoin kuin kissat eivät nekään tanssi ihmisten pillin 

mukaan vaan pitävät oman päänsä. 

No Mäkinen on taas tuiki tavallinen suomalainen nimi, mutta silläkin on 

selityksensä, että nimeä käytetään Gunvaldin yhteydessä. Asia on niin, että kissat 

yleensä ja Gunvald eritoten, ovat sisäsiistejä ja omasta puhtaudestaan huolehtivia. 

Gunvald joka kuunteli mielellään radiota, kun se kerran jatkuvasti Mäkisillä oli 

auki, oli kuullut jossain runo-ohjelmassa runon kissasta joka hiekkalaatikolla 

käyttäytyi erityisen siisti. Siitä lähtien Gunvald oli ollut tarkka hiekkalaatikon 

siisteydestä. Runo oli Lauri Viidan runo;  

 

MORAALI 

”Siisti täytyy aina olla” 

sanoi kissa hietikolla – 

raapi päälle tarpeenteon 

pienen, sievän santakeon. 

 

 Kyllä Gunvald paljon asioita seuranneen kissana ymmärsi runon moni 

merkityksellisen viestin lukijalle, mutta hänen kannaltaan, siisteys ennen kaikkea.  

  Olipa käynyt pari kertaa niin, että rouva Mäkinen, kun se hänen 

hommakseen oli jäänyt, oli unohtanut puhdistaa Gunvaldin hiekkalaatikon 

jätöksistä. Näistä laiminlyönneistä suivaantuneena hän päätti antaa emännälle 

opetuksen. Eräänä iltana, illan jo hämärtyessä, Gunvald oli ikkunan kukkalaudalla 

kävellessään pudottanut tassullaan emännän tarkoin vaaliman kukan. Rahapuuksi 

emäntä sitä kutsui. Ei se muita kasveja kummallisempi makunsa puolesta ollut, oli 
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Gunvald sitä joskus pureskellut. Aamulla emännän huomatessa kukkaruukun 

lattialla, hän oli torunut Gunvaldia ja kutsunut häntä teitittely muodossa, lempeästi 

tosin, ”Gunvald Mäkinen mitä te olette mennyt tekemää ”. Siitä lähtien kissaa oli 

sitten kutsuttu Gunvald Mäkiseksi aina kun hän oli tehnyt emännän mielestä jotain 

epäsovinnaista. No kyllähän Gunvald tarkkaavaisena ympäristön seuraajana oli 

laittanut merkille emännän sarkastiset huomautukset myös herra Mäkisestä, ”Jaaha 

Herra Mäkinenkin suvaitsee saapua kotia, mistäs sitä tähän aikaan tullaan”. Kyllä 

Gunvald tunsi herra Mäkistä kohtaan sielujen sympatiaa, Mäkisiä olivat tilanteen 

mukaan kumpikin. 

No niin Gunvald Mäkinen on siis poistunut kotoaan. Eheeii.., ei Gunvald 

Mäkisiltä mihinkään karannut ole, ei suinkaan. Kyllähän hänellä Mäkisillä hyvät 

oltavat oli, mitä nyt joskus pieniä puutteita, mutta kaikkea ei voi saada. Parin 

päivän reissu hänellä oli vain suunnitelmissa. Asiaa täytyy vähän taustoittaa. 

Hän oli rintamamiestalon ikkunalaudoilla istuessaan tottunut 

tarkkailemaan ulkomaailmaa Mäkisten talon ympärillä, yhdeltä suunnalta näki 

viereisessä talossa asuvan vanhemman puoleisen naisen, Virtasen mummon 

pihalle. Rouva Mäkisen oli tapana käydä mummon luona auttelemassa ja pitämässä 

hänelle seuraa ja kuulihan siellä seutukunnan asioita. Toisella puolella Mäkisiä asui 

eläkkeellä oleva vanhapoika ja kuten emäntä kuului sanovan, oli kiukkuinen kuin 

mikä, kissavihaaja. Oli asian kuullut Virtasen mummolta, tiesi, kun oli alueella 

kauemmin asunut. Tien toisella puolella asui perhe, jossa oli kolme lasta, vanhin 

kuului olleen jo rippikouluiässä ja saaneen uuden mopedin. 

                   Gunvald oli eteisen ikkunalaudalla istuessaan jo pitemmän aikaa 

seurannut Virtasen mummun kissaa, pitkäkarvainen norjalainen metsäkissa, 

tunnisti Gunvald ja mikä oli tärkeintä, tyttökissa. Hän näki, että kissa oli 

voimakasrakenteinen ja notkea. Vartalo oli pitkä ja jalat korkeat. Takajalat olivat 

korkeammat kuin etujalat. Pää oli kolmion muotoinen, nenä pitkä, profiili suora ja 

leuka vahva. Silmät olivat suuret, avoimet ja hiukan vinot. Kissalla oli valpas ja 

hiukan “villi” katse. Viihtyi myös ulkona. Näki, että naapurin prinsessa oli rotunsa 

valio. Vaati lähempää tutustumista. Ensimmäinen syy laajentaa reviiriä. 

Toinen syy. Koska naapurin mummo oli, elämää jo enemmän nähneenä, 

paljon avarakatseisempi ”prinsessakissansa” suhteen kuin Gunvaldin emäntä, salli 

hän kissan olla myös ulkona. Ongelmaksi oli muotoutunut se, että naapurin 

mopopoika oli hätyytellyt hulvattomalla ja vastuuttomalla ajotyylillä Gunvaldin 

mielitiettyä enemmän kuin on siedettävissä. Gunvaldilla oli suunnitelma, vaati vain 

toteutuksen. 
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 Kolmas syy. Jos mopopojan ajelu suututti Gunvaldin, oli 

eläkeläisvanhapojan käytös vielä törkeämpää. Ei Gunvald sitä kiellä, etteikö 

naapurin ”prinsessakissan” muutamia kertoja tehty tarpeiden teko hyvin hoidetun 

puutarhan mansikkapenkkiin, olisi suututtanut kissavihaajaa. Kerran Ukko oli 

hätyytellyt pitkällä varrellisella rappuharjalla Gunvaldin silmäterää. Kissa oli 

hädissään joutunut juoksemaan vielä vaarallisen tien kautta omalle pihalleen sen 

kuin rotukissan jaloistaan oli päässyt ja vielä piiloutumaan orapihlaja aidan alle, 

ukon tupatessa huitomaan harjallaan mummon pihalle. Rajansa kaikella, jotain on 

tehtävä.  

 Suunnitelmat siis Gunvaldilla on, nyt pitää päästä vain ulos. Kellari on jo 

tutkittu, sieltä ei ulos pääsisi. Rintamamiestalon tuuletusikkunat oli isäntä Mäkinen 

varustanut hyttysverkoilla, verkot estivät hyttysiä ja muita ötököitä pääsemästä 

sisään, mutta samalla esti Gunvaldia pääsemästä ulos. Miinuspisteet siitä isännälle. 

Kyllä kissa osasi väliovet avata, hyppäsi vain ovenkahvaan ja painoi kahvaa 

vartalollaan alas ja hupsis, ovi aukesi. Tämän oli oppinut, kun oli seurannut, miten 

talon väki oli oven kanssa toiminut. Ulko-ovi on sitten ainoa poistumisreitti, nyt 

vain tarkkaavaisuutta kehiin, kyllä se joltain joskus sen verran raolleen jää, että 

kissavainulla siitä pujahtaa. Niin se päivä tuli, kun lapset menivät ulos 

leikkeihinsä, Gunvald pujahti heti perässä, kun oli mahdollisuutta pitkään 

kytännyt. 

 Nyt suoraan Virtasen mummun pihalle, tässä kohtaa Gunvald tunsi 

pientä epävarmuutta ja jännitystä. Asia oli niin, että Mäkisen emäntä oli isännälle 

puhunut, että mummun kissa oli ollut pari päivää kadoksissa. Eikä Gunvald 

myöskään ole havainnut ”mielitiettyään” pihalla. Selvitettävä asia kuitenkin on. 

Naapurin mummun kissan ruoka astioita oli näköjään sijoitettu rappusille ja 

syömätöntä ruokaa täynnä, mummu odotti uskollisesti kissaansa. Johtopäätös, kissa 

ei ole käynyt kotona, missä hän on? Hyvä kysymys. 

Karkaamiseen ”prinsessakissalla” ei kuitenkaan ole mitään syytä, sen verran hyvät 

olot mummun hoivissa on. Sen päivän ja yön Gunvald valvoi ja seurasi Virtasen 

pihapiiriä ja ruoka astiaa, kissaa ei vaan näkynyt. Suru valtasi Gunvaldin mielen. 

Oli siirryttävä seuraavaan vaiheeseen, mopo pojalle oli annettava vähän 

opetusta. Tien ylitys vastapäisen naapurin pihalle onnistui aamun hämärissä. Pojan 

mopo oli parkkeerattu seinän vierustalle ja Gunvald oli suunnitellut, että hän 

kusasee mopon satulalle oikein kunnon hajut. Kieltämättä poika hoiti ajokkiaan 

huolellisesti, mutta sääli ei tunne sairautta, niin kuin kissa maailmassa sanotaan. 

No niin, se homma oli hoidettu, toivottavasti poika osaa ottaa opikseen. 
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Seuraavat tapahtumat ovat osoitus Gunvaldin älyllisestä lahjakuudesta 

ja strategiakyvystä. Lyhyesti kerrottuna kaikki tapahtui seuraavasti. 

Päivän makoiltuaan marjapuskan alla ja keräiltyään voimia alkuillan 

toimintaa varten, hän lähti liikkeelle. Juoksi nopeasti ukon rappusille, kaatoi 

pitkävartisen rappuharjan pitkää pituuttaan rapputasanteelle ja juoksi sen jälkeen 

ukon puutarhan mansikkapenkkiin ja teki isommat tarpeensa multavan penkin 

multiin. Ukko oli kuullut harjan kaatumisesta aiheutuneen kolahduksen ja meni 

katsomaan keittiön ikkunasta kolahduksen syytä. Naapurin kissa istui ja paskoi 

hänen hyvin hoidetulle mansikkamaalleen, nyt tuli ukolla mitta täysi. Iänikuiset 

jäykät kumiterä saappaat jalkaan ja ulos. Nyt saisi katti ”kyytiä”. Tässä vaiheessa 

Gunvaldille tuli kiire, moraalikäsityksistä viis, jätös jäi peittelemättä. Hän oli 

päättänyt, että tarkoitus pyhittää keinot, kyllä Gunvald oli Machiavellinsä radiosta 

kuunnellut. Ja niin siinä kävi kuin oli suunniteltu, ukko kiukuspäissään juoksi 

Gunvaldin kaatamaan harjanvarteen, kaatui rappusille, mursi nilkkansa ja sai 

ruhjeita ranteeseensa.  

Nolona ukko konttaili sisälle ja tilasi ambulanssin. Siinä vaiheessa, kun 

auto oli tienvarressa, havahduttiin myös Mäkisillä. Mikäs hätä naapurilla nyt on? 

Koko perhe juoksi ulos katsomaan kun ukkoa nostettiin ambulanssiin. Sen verran 

herra Mäkinen kerkesi kysymään, että mitä oli tapahtunut. Ei ukko mitään 

puhunut, mulkoili ympärilleen ja jurotti omaa jurotustaan. 

Ulko-ovi, se oli suunnitelman viimeinen tärkeä osio. Nimittäin se jäi 

Mäkisiltä auki, niin kuin oli mietitty. Siitä sanakarimme pujahti, kenenkään mitään 

huomaamatta sisälle, käveli suoraan ruokakupille, tyhjä. Ei näköjään Gunvaldia 

ollut odoteltu enää takaisin, toisin kuin Virtasen mummu jolla oli kupit täynnä 

ruokaa jo rappusilla. Asialle on siis jatkossa tehtävä jotain, mutta sen odottakoon 

vuoroaan. Gunvald meni nälkäisenä sohvan nurkkaan makoilemaan ja odottamaan 

Mäkisten sisälle tuloa. Aikanaan perhe tuli sisälle, rouva Mäkinen purjehti 

ensimmäisenä ja huomasi kissan. Ja mihinkäs Mäkisen rouva karvoistaan olisi 

päässyt, huuti heti ensimmäiseksi, ”Gunvald, no missäs se Gunvald Mäkinen on 

pari vuorokautta ollut?”. Mitenpä hän siihen olisi muuten reagoinut kuin 

laittamalla vihertävät silmänsä viattomimmilleen ja naukaisemalla, että ”Kiva taas 

nähdä, on muuten nälkä”. Loppuilta olikin sitten yhtä paijaamista ja hellyttelyä. 

Kelpasi Gunvaldin taas elellä. 

Niin Gunvald jatkoi istumistaan ikkunalaudalla ja seurasi 

ulkomaailman tapahtumia. Enää ei näkynyt Virtasen mummun kaunotarta. Mihin 

lie hävinnyt, lohdutuksena oli, että hän oli saanut muutamien kuukausien aikana 

seurata kaukaa ihailunsa kohdetta. Mopopoika jynssäili moponsa satulaa 
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uskollisesti ja haisteli välillä, olisiko haju jo poissa. Eräänä iltana Mäkisten 

iltapalan aikaan, Gunvald istui taas ikkunalaudalla ja havaitsi naapurin ukon 

klenkkaavan puutarhassaan kyynärsauvojensa kanssa, jalka kipsissä ja mulkoilevan 

Mäkisten ikkunalla istuvaa kissaa. Gunvald päästeli suustaan narskuvaa, 

naukuamista ja vikisemistä muistuttavaa ääntä. Se oli kissan pirulista ja paskasta 

naurua, siitäs sait, senkin kissavihaaja. 

J.K. Lopuksi pahoittelemme hätäistä ilmoitustamme Gunvaldin katoamisesta, hän 

on nyt kotona turvallisesti, hyvävoimaisena ja terveenä, mitä nyt ruokakupilla 

käyttäytyy kummallisesti, jotain temppuja se valmistelee. Samalla kiitämme 

kiinnostuksestanne lemmikkimme takaisin saamiseksi. Mäkiset.  

myötävaikutti 

Heikki Wallin 

   

 

Kalastuksesta 

 

Kalatoimittaja E. Kiviriippa 

 

Saaliskalojen niukkuudesta on toimitukseen saapunut useita ilmoituksia. Muun 

muassa Haukimiehenä tunnettu Kari Eskolin kertoi olleensa lomalla kaksi viikkoa 

alkaen 20.7.2019. Tänä aikana hän oli kalastellut Kuohijärvellä lähinnä 

uistelemalla, mutta kokeilleensa myös verkkoja Selkäsaaren ympäristössä. 

Kalastuksen tuloksesta Kari kertoi: Uistimella sain joitakin 400 grammaisia  

ahvenia. Kokeilin myös verkkoja, kun uistelu ei antanut riittävästi,  

mutta verkot eivät antaneet senkään vertaa.  

Syyksi saaliskatoon Kari arveli veden lämpötilan nopean nousun. Kun  

vedet olivat heinäkuun alussa 16-18 astetta, niin ne lämpenivät  

20.7.2019 hellejakson alkaessa muutamassa päivässä yli 20 asteen.  

 

Saaliskadosta on kerrottu myös Kukkian puolelta. Eräs tunnettu kalamies kertoi 

nostaneensa kesän aikana viisi kertaa tyhjät verkot. Nimeään hän ei halunnut 

julkisuuteen, koska pelkäsi menettävänsä kalojen lisäksi myös kalamiesmaineensa. 
 

  
Taitaa olla kalasta pulaa tälläkin, kun niin ahkerasti kiertelee. 
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Kylällä nähtyä ja kuultua 

 

Kylätoimittaja Yrjö Järventausta 

 

    
 

26.8.2019 Harjuntiellä koulun kohdalle on ilmestynyt kaksi tällaista merkkiä. 

Mistähän mahtaa olla kyse? 

 

7.9.2019 eräs tunnettu kala- erämies sanoi, ettei hän mene metsään ennen kuin 

pakkanen tulee ja hirvikärpäset katoavat.  

 

11.9.2019 veden pinta on pysytellyt joessa koko kesän hyvin matalalla, noin 60 sm 

normaalin kesän alapuolella. Viimeaikaiset, paikoin rankatkin vesisateet, eivät ole 

tuoneet muutosta asiaan. 

 

14.9.2019 kylällä kerrotaan, että hirvikärpäset ovat tulleet pihoille asti, ja arvellaan 

sen johtuvan siitä, kun pihoilla ja niiden läheisyydessä liikkuu paljon peuroja. 

Nerokas niksi pelastaa hirvikärpäsiltä metsässä! 

Sosiaalisen median aikakaudella on helppo törmätä monenmoiseen 

nerokkaaseen niksiin – ihan sattumalta. MTV:n Lifestyle-toimituksen 

sienestäjät ja marjastajat innostuivatkin bongatessaan nerokkaan 

kikan, joka pelastaa metsässä tarpovan hirvikärpäsiltä. 

Niksiä varten tarvitset vain ilmastointiteippiä. Viritä teippi takin 

kaulukseen tarrapuoli ulospäin, jolloin teippi nappaa selkää pitkin 

kipittävät kärpäset itseensä! 

Lähde: Facebook 

 

16.9.2019 mustikkaa eikä puolukkaa saatu tänäkään kesänä kylän metsistä. Myös 

puutarhamarjat tuottivat niukan sadon. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=956263274400447&set=o.115849985128482&type=3&theater
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17.9.2019 Urho Wallius kertoi että, perjantaina 13.9.2019 hänen tuttavansa soitti 

Kyynäröstä, että siellä istuu kivellä iso lintu, joka ei ilmeisestikään pääse lentoon. 

Hän oli mennyt katsomaan ja todennut, että kalasääskihän se on ja loukkaantunut. 

Se oli aivan säyseä ja antoi ottaa itsensä kiinni. Wallius kertoi edelleen, että hän 

päätti kuljettaa linnun koirankuljetushäkissä Heinolan lintutarhaan.  Siellä hoitaja 

totesi toisen siiven aristavan kovasti, sekä että on todennäköistä, ettei siitä ole tänä 

kesänä Afrikkaan lähtijäksi, koska se on aliravittu, joten se jää talveksi sinne 

hoitoon.  Hoitajan mukaan sille syötetään kuhafileettä, ja jos ei syö, niin se joutuu 

pakkoruokintaan. Wallius kertoi vielä, että hänelle luvattiin myöhemmin ilmoittaa 

hoitotoimenpiteistä. 

 

Toimitus kiittää Walliusta tämän hienon linnun pelastustehtävästä ja toivottaa 

kalasääskelle pikaista paranemista, sekä vapaaksi päästyään vielä monia 

elinvuosia. 

 

Sääksi on eräs maailman laajimmalle levittäytyneistä lintulajeista. Euroopassa sen pesimisalue 

ulottuu Skotlannin pohjoisosiin ja Itä-Saksasta Mustallemerelle vedetyn linjan koillispuolelle. 

Euroopassa pesii noin 5000 paria, niistä Suomessa noin 1200 paria, molemmat luvut ovat 

lisääntymään päin. Euroopan sääkset talvehtivat Afrikassa, Pohjois-Amerikan sääkset Etelä-

Amerikassa. Australian sääkset eivät muuta. Suomessa sääksi on levittäytynyt koko Suomen 

alueelle. Vain vähävesistöisimmiltä alueilta ja ulkosaaristosta sääksikanta puuttuu. 

Tiheimmillään sääksikanta on Suomessa mosaiikkimaisilla vesistöalueilla, kuten Saimaan 

alueella ja lounaissaaristossa. Suomen, ja samalla maailman pohjoisimmat, sääksiparit pesivät 

Utsjoen pohjoisosissa. Sääksi on päivämuuttaja. Syysmuutto alkaa elokuun puolivälissä ja 

huipentuu syyskuun alussa, kevätmuutto on huhtikuussa. Lähde: Kalapedia 

 

 
Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin perinteiseen tapaan. Paikalla oli noin 30 henkeä, 

joista valtaosa oli kesäasukkaita. 
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Sarjassa hyvin hoidettuja pihoja. Kuva Harjuntien varrelta. 

 
 

 
 

 

Lyhenysote Kukkian Suojeluyhdistyksen tilaamasta; Kukkian vedenlaadun 

tutkimus. Yhteenveto 1996. 
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Tuo tutkimus on jo 23 vuotta vanha, mutta toimituksen tietoon ei ole tullut sitä, 

että onko sen johdosta ryhdytty tutkimuksessa ehdotettuihin toimenpiteisiin, 

seurantapisteiden perustamiseen ja Kirkonkylän vedenpuhdistamon tehon 

lisäämiseen jne. Mahtaakohan lukijoilla olla parempaa tietoa näistä asioista, tai 

omakohtaisia havaintoja nykyisestä Kukkian veden laadusta. 

 

 

 
 

Rannalla. Mikä, mikä? 

 

Varoitus 

 

Jälleen on käsillä se aika, kun hirvenmetsästys käynnistyy ja sen seurauksena   

vauhkoontuneet hirvet loikkivat teiden ylitse. Erittäin vaaralliseksi paikaksi 

tunnetaan muun muassa Sappeen tie ja erityisesti siellä Sepänmäki. Siis malttia 

Sappeen tiellä ja muuallakin erityisesti aamuvarhaisella. 

 

 

Tietosuojalauseke 

Kuohijoen Sanomat on kylälle suunnattu ja harrastuksena tuotettu, 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. 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


