Lohilahti, Lohikoski, Lieviskä, Kiviapaja, Mikkolanniemi, Lohiniemi, Telataipale, Kaartilanmäki

Vapaaehtoinen maksu
Tehty talkootyönä
lohiKoskenseutu 2018
Julkaisija: Lohilahden Kyläyhdistys Ry
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Lohilahti Frisbeegolf
Kyläpäällikön terveiset
Toni Pikkusilta

Lohilahti –
vuoden kylä 2018
Lohilahden Kyläyhdistys Ry on pienestä koostaan
huolimatta suuri tekijä asuinseutumme kehittäjänä ja viihtyisyyden takaajana. Tämä oli varmasti
yksi syy siihen, että kylämme valittiin etelä-Savon
vuoden kyläksi 2018. Koskaan aiemmin ei Sulkavalle ollut tullut vuoden kylä nimitystä. Tästä kunniasta voi jokainen kyläläinen ja alueella
mökkeilevä olla ylpeä.
Kyläyhdistykseen kuuluminen on kaikille alueella
asuville ja alueella lomiaan viettäville etuoikeus ja
myöskin pieni velvollisuus. Jäsenmaksun maksamalla on mukana omalla panoksellaan yhteisen
hyvän teossa.
Kaikki jäsenmaksuista ja torimyynnistä saadut
rahat käytetään 100% alueemme kehittämiseen.
Ilman Lohilahden Kyläyhdistystä ja talkoolaisia
ei alueemme olisi sitä, mitä se tänä päivänä on.
Uimaranta, torialue, kesätorit, laiturit, Juhannuskokko, Kesäjuhlat ja Kekrikokko ovat esimerkkejä Lohilahden Kyläyhdistyksen toimista
ja talkootyöstä.
Myöskin tämä ensimmäinen alueella ilmestyvä
lehti, Lohikosken Seutu, on talkootyönä tehty
aluettamme esittelevä ja Lohikosken seudun hyvään tulevaisuuteen katsova julkaisu. Elämme
kauniilla, puhtaalla ja luontorikkauksia täynnä
olevalla alueella.
Ranta-alueemme kehittäminen jatkuu suururakkana, jossa Kyläyhdistys tekee talkootöinä koulun
puoleisen ranta-alueen siistimisen ja vanhan laivalaiturin paikalle uuden yleiseen käyttöön tulevan
venelaiturin sekä torialueelle uuden torikatoksen
ja istuinkatoksen sekä WC:n. Hanke on kokonaisuutena kustannuksiltaan n.46.000€, josta
puolet on haettu ja alustavasti myös leader ryhmän toimesta myönnettäväksi esitettyä tukirahaa.
Lopullista tukipäätöstä ei vielä lehden painoon
mennessä ole tullut. Loppu rahoituksesta on saatava kasaan talkootöinä ja omarahoituksena.
Jotta kaikki isot hankkeet saadaan vietyä läpi, on
jokaisen alueella vaikuttavan otettava ja annettava aikaa myös yhteisen hyvän eteen tekemiseen.
Tulemalla tämän ranta-alueemme kehittämistalkoisiin, saamme hankekustannuksiin 15€/h jokaisesta työnsä kuitanneesta talkoolaisesta. Joten
kun saamme kasaan vajaat 1.000 talkootuntia,
olemme kuitanneet pääosan hankkeen omarahoitusosuudesta.
Yhdessä tekemällä saamme Lohilahden alueesta
viihtyisän.

Frisbeegolf (tunnetaan myös nimillä kiekkogolf ja
liitokiekkogolf) on urheilulaji, jonka perusperiaate on
sama kuin perinteisessä golfissa: tavoitteena on heittää kiekko väylällä kohteena toimivaan maalikoriin
ja päästä rata alusta loppuun mahdollisimman vähin
heitoin ilman virheitä. Väylän pelaaminen aloitetaan
tiiltä ja aloitusheiton jälkeen peliä jatketaan sieltä,
mihin edellinen heitto jäi.
Frisbeegolfista on kehittynyt lyhyessä ajassa koko perheen harrastus ja suosittu kesäpäivien ajanviete.
Suosion kasvu piilee siinä, että se on edullinen koko
perheen laji, jonka aloittaminen ei vaadi paljoa, harrastamisen alkuun pääsee jo muutamalla kiekolla.
Lohilahdella voit pelata maksutta frisbeegolfia 9-reikäisellä haasteellisalle reitillä, jonka on suunnitellut
lajin maailmanmestari Seppo Nieminen. Korit ovat
ammattiluokkaa mallia Amexpo Pro.
Vaikka väylät ovat lyhyitä, niin ne ovat myös kapeita,
joten taitavat heittäjät ovat täällä vahvoilla.

Torin Makasiinissa on myynnissä
frisbeegolf-kiekkoja.
Kuvat: Lohilahti Frisbee-Golf avajaiset 2015
Opettajana toiminut Mikael.
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Lohi Lohijärveen hanke
Olemme kulttuurimaisemassa, joka on muuttunut paljon vuosisatojen aikana.
Ensin täällä asuivat kalastaja- metsästäjät jääkauden jälkeen. Paikka oli otollinen, koska metsät olivat täynnä
riistaa ja järvet ja joet täynnä kaloja. He elivät luonnossa
luonnon ehdoilla.
Jo 1600 luvulla otettiin käyttöön kosken mahdollisuudet voiman tuotannossa ja ensimmäiset myllyt valmistuivat. Metsistä tuotettiin tervaa maailman
markkinoille. Sahaustoimintaa käynnisteltiin 1700
luvulla, jolloin ensimmäiset patorakennelmat on rakenneltu, ne eivät kuitenkaan ole estäneet kokonaan
lohen nousua, koska vielä 1800 luvulla joet ja järvet
antoivat lohisaaliita monien suvuissa edelleen kulkevien
tarinoiden mukaan.
Asiat muuttuivat kun 1870-80 rakennettiin kolme patoa, yksi Kaislasen järven länsipäähän nykyisen
Lohikosken sillan kohdalle, yksi nykyisen padon kohdalle ja yksi nykyisen kosken alaosaan. Lisäksi neljäs
pato rakennettiin Lohilahteen nykyisen uimarannan ja
Salmelan kohdalle, jossa oli sulku. Nämä padot estivät
sitten käytännössä lohikalojen nousun kokonaan.
Lohikoski, Lohilahti, Lohijärvi, Lohiniemi, Kalavesi, Kutuvesi, Kutulahti, Kutulahdenmäki ja Siikajärvet…, elämme alueella, jossa lohikalat ovat olleet
tärkeässä asemassa ja niiden merkitys ollut asujille niin
suuri, että ne ovat antaneet nimensä kaikille näille kohteille.
Nyt lähes 150 vuoden aikana eivät lohikalat ole
pystyneet enää nousemaan Lohikosken yläpuoliseen vesistöön kutemaan ja lisääntymään. Tämä on kuitenkin
vielä korjattavissa - ja asia pitää korjata.
Edesmennyt hyvä ystäväni Leo Sistonen puhui jo
parikymmentä vuotta sitten lohen palauttamisen puolesta Lohijärveen. Nousuportaita oli tutkittu ja käyty
katsomassa, erilaisia suunnitelmia ja ideointeja oli tehty,
mutta mikään ei edennyt. Vuoden 2017 keväällä Leo
otti minua hihasta kiinni ja kuljetti katsomaan vanhaa
joen uomaa, jota pitkin vesi on virrannut ennen kuin
patoja on rakennettu ja uusi uoma on avattu. Kartassa ylhäällä vanha uoma on juuri sinisellä kirjoitetun
(enteellisesti) Lohikoski sanan kohdalla. Leo avasi silmäni näkemään uuden mahdollisuuden, jolla suurin

este Lohen nousun tieltä, eli itse toimiva jauhomylly
ja siihen liittyvä pato voidaan säästää, vaikka lohelle
avataan nousumahdollisuus ylävesille. Vanhan uoman
kunnostaminen kutuun soveltuvaksi ja nousun mahdollistamiseksi kaikille kaloille avasi kokonaan uuden
lehden keskusteluihin.
Lohikosken Mylly Oy:n osakkaiksi aikoinaan lähteneet yli 100 tahoa ovat tehneet investointinsa koska
ovat välittäneet ympäristöstä ja pelastaneet kulttuurihistoriallisen rakennuksen. Myllyrakennus on säilynyt
ja rakennuksessa on uusi hieno maalipinta. Yhtä asiaa ei
kuitenkaan yhtiö ole hoitanut hyvin, vaikka oli Sulkavan kunnalle asian ennen kiinteistökauppaa luvannut.
Jauhomylly ei ole ollut toimintakuntoinen enää kahdeksaan vuoteen. Käytännössä sen nopea toimintaan
otto mahdollisuus heikkeni jo 2000 luvun alkuvuosina,
kun myllyä pyörittävä osa irrotettiin ja Myllyn historialliset, alkuperäiset 1-vaihe sähkölaitteet generaattoreineen purettiin pois. Tilalle rakennettiin nykytekniikan
mukainen voimalaitos vanhoja rakenteita purkaen ja
vaurioittaen. Nykyinen sähköntuotanto ei siis enää ole
millään tavalla historiallista, museoitavaa eikä säilytettävää. Museoitavissa ollut sähköntuotantolaitteisto tietojeni mukaan valitettavasti hävitettiin.
On sääli, että noin 10.000€ liikevaihtoa ja muuta-

man tuhannen euron voittoa sähköntuotannossa tekevä,
yritystoiminnan näkökulmasta tappiollinen toiminta,
on este yhteisen alueemme kehittämiselle. Sähköntuotanto vaatii valvontaa. Paikalla täytyy Mylly-yhtiön
edustajan mukaan käydä päivittäin tarkastamassa, että kaikki on kunnossa. Se onnistuu käytännössä vain
naapurista. Kuinka kaukana on se hetki, että sähköt
on pantava poikki, kun ei ole enää tekijöitä pienellä
korvauksella?
Yhtiön taseessa ei käytännössä ole varauduttu
minkäänlaisiin suurempiin korjauksiin, kuten pajua
läpipuskevan puisen vedentuloputken uusimiseen tai
lopulta eteen tuleviin turbiinin vaipan tai turbiinin vaatimiin korjauksiin, joita varten olisi ylävesille rakennettava uusi väliaikainen pato. Siihen seuraavaan korjaushankkeeseen ei valtio tule apuun, näin ELY keskuksen
Teemu Hentinen kertoi Lohikosken Myllyn keskustelutilaisuudessa. Yksikin tällainen äkkinäinen vaurio
pysäyttää myllyn lopullisesti. Lisäksi uhkana on uusi
lakiehdotus, joka voimaantullessaan tarkoittaa sitten
sitä, että Lohikosken Mylly Oy joutuu rakentamaan
nousumahdollisuuden kaloille omilla kustannuksillaan
– millä rahalla, jos mahdollisuus nyt hukataan?
Lyhyen Mylly-yhtiön osakkuuden aikana on minulle selvinnyt, että yhtiön toimintaan ei haluta muu-

toksia, suunnitelmia ja varautumista suurempaan äkkinäiseen korjaustarpeeseen ei ole olemassa ja alueen ihmisten kannalta parasta ratkaisua ei edes haluta nähdä.
Sähköntuotanto on yhtiön hallituksen enemmistössä
olevien jäsenten mielestä ainoa vaihtoehto. Esitellessäni
Lohi Lohijärveen hanketta Mylly-yhtiön hallitukselle,
oli vain yksi kommentti idealle positiivinen, eli kun pois
lähtiessäni kysyin vielä koko keskustelun aikaa hiljaa
olleelta hallituksen jäseneltä, mitä mieltä hän on hankkeesta? Hän vastasi: ”En tästä asiasta paljoa ymmärrä,
mutta jos se vanha jokiuoma on olemassa, niin miksi
sitä ei voi avata lohien nousua varten?” Kiitin häntä
kommentista.
Nyt olisi osakkaiden aika katsoa taas tulevaisuuteen ja tehdä vielä isompi teko meidän oman ympäristömme ja elinmahdollisuuksien puolesta. Lähdetään
yhdessä viemään Lohi Lohijärveen hanketta eteenpäin,
niin seuraavalla sukupolvella on Lohikosken erämaissa
suurempi aarre, mitä osaamme nyt kuvitellakaan. Samalla Lohikosken seudulle tulee monia mahdollisuuksia hyödyntää lohen mukanaan tuomaa julkisuutta ja
turismia. Yhdessä Lieviskäjoen vastaavan lohen nousuhankkeen kanssa muodostuisi Lohikosken erämaaalueelle jättimäinen yhtenäinen lohikalojen kutualue.
Lohijärven valuma-alueella on 93 järveä, Lieviskäjärven
valuma-alueella 73 järveä. Nämä alueet limittyvät toistensa kanssa, joten yhdessä ne muodostaisivat erämaaalueen, jossa olisi 166 järveä. Tästä Lohikosken erämaaalueesta saisi helposti synonyymin lohien kutualueelle,
matkailuvaltin, josta hyötyisivät kaikki alueen kunnat
ja ihmiset. Miksi emme sitä toteuttaisi.
Tekniset laitteet kuluvat ja rikkoutuvat ennemmin
tai myöhemmin, joten Lohikosken Mylly Oy joutuu
lähivuosina kunnostamaan myllyn tekniikkaa, jotta se
pysyy käytössä, siihen se ei saa avustusta valtion taholta. Omat rahat ei riitä mihinkään suurempaan korjaukseen. Tietotaito myllyn tekniikasta ja toiminnasta
häviää, kuten hävisi viimeisen Mylläri Leo Sistosenkin
mukana. Loppuuko Lohikosken Mylly Oy:n taru suuremman rikkoutumisen johdosta tai uuden lain myötä
sitten konkurssiin vai loppuuko vain sähköntuotanto,
jää nähtäväksi. Nyt saatavissa olevaa rahoitusmahdollisuutta ei enää kuitenkaan ole käytettävissä muutaman
vuoden päästä vanhan nousu-uoman kunnostamiseen.
Käytännössä paras vaihtoehto olisi luopua sähköntuotannon vaatimasta ylävedenpinnan hallinnasta
ja lopettaa sähköntuotanto, jolloin saadaan palautettua
upea Lohikoski vaikka koko matkalle Sahanlahdesta
Kaislaseen. Jauhomyllyn toiminta pystytään tarvittaessa
palauttamaan. Se vaatisi samaan hankkeeseen sisällytettäväksi puisen vesiputken uusimisen tai korjaamisen
ja käyttötekniikan palauttamisen ja korjaamisen jauhomyllylle myllyn sisällä.
Miten voit vaikuttaa
Jos omistat Lohikosken Mylly Oy:n osakkeita, niin on
ehdottoman tärkeää käyttää niitä seuraavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään hankkeen jatkosta. Kutsu jokaiselle osakkaalle tulee yhtiön hallussa
olevaan osoitteeseen. Jos et itse pääse kokoukseen, niin
valtuuta joku muu käymään ja äänestämään puolestasi.
Jos et ole varma, että oikea osoitteesi on Lohikosken
Mylly Oy:n tiedossa, kuten useiden osakkaiden tilanne
on, niin ilmoita osoitteesi Lohikosken Mylly Oy:lle, jotta saat kutsun yhtiökokoukseen, kunhan ELY keskuksen
tilaamat suunnitelmat eri vaihtoehdoista ovat valmiit.
Jos haluat antaa tukesi Lohelle tai Sähkölle ja kertoa
mielipiteesi Lohi Lohijärveen hankkeesta, niin laita nimesi ja tarinasi Lohilahden torimakasiinissa olevaan kirjaan.
Vain yhdessä voimme palauttaa Lohikosken lohikoskeksi.

Sahanlahti/Lohikoski, Kuva Lohilahti Shutterbug Team

Markku Jonninen

Lohijärveen laskevat järvet ja lammet
Lohijärvi
Honkanen
Suuri Siikajärvi
Ihalan Kontunen
Vihtarinjärvi
Vankka
Palos
Piojärvi
Varpasenjärvi
Valkeinen
Niemisjärvi
Suuri Pitkäjärvi
Hoikka
Viitajärvi
Pieni Pitkäjärvi
Ruokojärvi
Pitkäjärvi
Niemilampi
Konnalampi
Kolmisoppinen
Salmijärvi
Kalalampi
Väärä-Kontunen
Kolmikanta
Kolmisoppi
Kuralampi
Suojärvi
Korttee
Vuorilampi
Valkeinen
Rasalampi
Pieni Kuralampi
Majalampi
Mustalampi
Poski-Kontunen
Iso Heinälampi
Rakkinen
Kaitalampi
Vuori-Valkeinen
Ala-Sorvalampi
Mustalampi
Housulampi
Haukilampi
Paskolampi
Pieni-Salminen
Tielampi
Mäkilampi (e)

04.126.1.001
04.126.1.081
04.126.1.056
04.126.1.013
04.126.1.023
04.126.1.005
04.126.1.047
04.126.1.050
04.126.1.079
04.126.1.006
04.126.1.074
04.126.1.059
04.126.1.045
04.126.1.072
04.126.1.058
04.126.1.044
04.126.1.069
04.126.1.070
04.126.1.012
04.126.1.038
04.126.1.025
04.126.1.018
04.126.1.004
04.126.1.060
04.126.1.075
04.126.1.064
04.126.1.057
04.126.1.011
04.126.1.032
04.126.1.002
04.126.1.065
04.126.1.061
04.126.1.030
04.126.1.007
04.126.1.014
04.126.1.035
04.126.1.077
04.126.1.063
04.126.1.039
04.126.1.017
04.126.1.027
04.126.1.043
04.126.1.040
04.126.1.042
04.126.1.026
04.126.1.048
04.126.1.020

659,92 ha
162,15 ha
158,76 ha
120,26 ha
84,53 ha
83,51 ha
62,31 ha
52,63 ha
47,85 ha
27,65 ha
26,72 ha
25,87 ha
22,03 ha
18,99 ha
16,38 ha
13,89 ha
13,16 ha
13,07 ha
12,89 ha
12,81 ha
12,34 ha
11,66 ha
11,44 ha
11,22 ha
10,91 ha
10,23 ha
9,1 ha
8,81 ha
7,02 ha
6,34 ha
5,95 ha
5,31 ha
4,7 ha
4,68 ha
4,44 ha
4,34 ha
4,26 ha
4,25 ha
4,13 ha
3,82 ha
3,77 ha
3,74 ha
3,72 ha
3,6 ha
3,33 ha
3,06 ha
3,06 ha

Sekanlampi
Saari-Valkeinen
Katiskalampi
Lahnalampi
Mustalampi
Tuomilampi
Valkeinen
Ahvenlampi
Mämlampi
Vuori-Valkeinen
Kuikkalampi
Kokkola
Keihäslampi
Lieslampi
Salonlampi
Suuri-Musta
Mäkilampi (p)
Kuikkalampi
Mäkilampi
Ylä-Törisevä
Haukilampi
Ahvenlampi
Umpilampi
Lammakko
Pieni-Musta
Iso-Salmikas
Kaakkolampi
Julunkivenlampi
Pieni-Nieminen
Pieni Heinälampi
Kalaton
Paloksen Kuvelampi
Valkialampi
Törisevänlampi
Petralampi
Ruutananlampi
Vihtarinpäälampi
Ololampi
Tervalampi
Mäki-Valkeinen
Rapakkolampi
Vehkalampi
Ylä-Sorva
Heinlampi
Hoikkalampi
Valkialampi

04.126.1.054
04.126.1.009
04.126.1.071
04.126.1.068
04.126.1.022
04.126.1.066
04.126.1.024
04.126.1.033
04.126.1.029
04.126.1.062
04.126.1.041
04.126.1.049
04.126.1.028
04.126.1.087
04.126.1.010
04.126.1.036
04.126.1.021
04.126.1.052
04.126.1.008
04.126.1.031
04.126.1.080
04.126.1.015
04.126.1.019
04.126.1.003
04.126.1.046
04.126.1.016
04.126.1.053
04.126.1.034
04.126.1.073
04.126.1.037
04.126.1.067
04.126.1.085
04.126.1.083
04.126.1.091
04.126.1.086
04.126.1.051
04.126.1.084
04.126.1.055
04.126.1.078
04.126.1.076
04.126.1.092
04.126.1.089
04.126.1.082
04.126.1.094
04.126.1.095
04.126.1.088

3,05 ha
2,94 ha
2,78 ha
2,75 ha
2,6 ha
2,4 ha
2,37 ha
2,36 ha
2,28 ha
2,26 ha
2,24 ha
2,19 ha
2,17 ha
1,98 ha
1,93 ha
1,93 ha
1,89 ha
1,85 ha
1,78 ha
1,76 ha
1,73 ha
1,71 ha
1,59 ha
1,56 ha
1,52 ha
1,51 ha
1,51 ha
1,5 ha
1,49 ha
1,42 ha
1,28 ha
1,27 ha
1,26 ha
1,24 ha
1,24 ha
1,24 ha
1,22 ha
1,22 ha
1,18 ha
1,14 ha
1,12 ha
1,1 ha
1,09 ha
1,05 ha
1,04 ha
1,03 ha

Lieviskänjärveen laskevat järvet ja lammet
Suuri Jukajärvi
Ihalanjärvi
Savonkaita
Peukalojärvi
Riitjärvi
Pieni Jukajärvi
Laihajärvi
Lieviskänjärvi
Ristijärvi
Messijärvi
Kivijärvi
Kylkijärvi
Valkialampi
Suuri-Ahmalampi
Suuri-Lahnanen
Mustalampi
Kulpinjärvi
Pitkälampi
Hympyrä
Hänninjärvi
Saari-Valkeinen
Ahvenlampi
Kaatiolampi
Matkolampi
Suuri-Huosio
Hoikka-Lananen
Vuorilampi
Pyylampi
Porraslampi
Hepolampi
Musterinlampi
Pieni-Ahmalampi
Porraslampi (p)
Särkilampi
Suulampi (i)
Saarilampi
Vuori-Lahnanen
Pitkälampi
Ruunalampi
Petäälampi
Suulampi (l)
Tuhkurinlampi
Suolampi

04.127.1.048
04.127.1.055
04.127.1.057
04.127.1.008
04.127.1.058
04.127.1.039
04.127.1.017
04.127.1.001
04.127.1.003
04.127.1.012
04.127.1.032
04.127.1.002
04.127.1.011
04.127.1.022
04.127.1.018
04.127.1.013
04.127.1.030
04.127.1.051
04.127.1.040
04.127.1.070
04.127.1.031
04.127.1.066
04.127.1.053
04.127.1.042
04.127.1.034
04.127.1.019
04.127.1.049
04.127.1.033
04.127.1.005
04.127.1.026
04.127.1.063
04.127.1.024
04.127.1.061
04.127.1.052
04.127.1.038
04.127.1.059
04.127.1.021
04.127.1.007
04.127.1.050
04.127.1.029
04.127.1.037
04.127.1.065
04.127.1.044

361 ha
284,62 ha
178,91 ha
103,48 ha
102,87 ha
96,14 ha
49,69 ha
40 ha
25,57 ha
23,21 ha
21,78 ha
18,42 ha
16,12 ha
16,08 ha
15,65 ha
15,38 ha
14,62 ha
14,35 ha
14,18 ha
13,34 ha
9,84 ha
8,02 ha
7,29 ha
7,09 ha
6,99 ha
5,92 ha
5,06 ha
4,98 ha
4,86 ha
4,5 ha
4,35 ha
4,2 ha
3,85 ha
3,57 ha
3,52 ha
3,1 ha
3,03 ha
2,9 ha
2,85 ha
2,74 ha
2,68 ha
2,56 ha
2,5 ha

Päälampi
Syrjälampi
Hepo-Valkeinen
Kolmosenlampi (e)
Mäkilampi (e)
Nenolampi
Iso-Matikka
Suurensuonlampi
Pieni-Huosio
Ahma-Valkeinen
Lavaslampi (i)
Valkialampi
Kiiskilampi
Antinlampi
Käkilampi
Karvalampi
Lahnalampi
Karvalampi
Honkalampi
Haukilampi
Hirlampi
Saparolampi
Temppelhonka
Suurensuonlampi (p)
Haukilampi
Koirlampi
Jokilampi (e)
Kaksoslammi (p)
Jokilampi (p)
Porraslampi (e)

04.127.1.062
04.127.1.047
04.127.1.020
04.127.1.046
04.127.1.045
04.127.1.015
04.127.1.025
04.127.1.072
04.127.1.035
04.127.1.023
04.127.1.068
04.127.1.054
04.127.1.014
04.127.1.056
04.127.1.067
04.127.1.004
04.127.1.041
04.127.1.016
04.127.1.069
04.127.1.006
04.127.1.028
04.127.1.043
04.127.1.036
04.127.1.073
04.127.1.027
04.127.1.064
04.127.1.009
04.127.1.075
04.127.1.010
04.127.1.060

2,38 ha
2,31 ha
2,26 ha
2,17 ha
2,14 ha
2,08 ha
2,01 ha
2 ha
1,99 ha
1,95 ha
1,93 ha
1,92 ha
1,9 ha
1,83 ha
1,76 ha
1,75 ha
1,69 ha
1,61 ha
1,58 ha
1,55 ha
1,44 ha
1,44 ha
1,4 ha
1,25 ha
1,23 ha
1,22 ha
1,16 ha
1,08 ha
1,07 ha
1,04 ha)
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Lohikalojen pelastamishankkeita
”Viime vuosina vesiluonnon monimuotoisuuden ja arvokkaiden vaelluskalakantojen elvyttäminen on noussut kiireelliseksi
tavoitteeksi sekä Suomessa että EU:n laajuisesti. Uhanalaisten
vaelluskalakantojen elvyttäminen on myös yksi hallituksemme

kärkihankkeista. Vanhojen vesitalouslupien päivittäminen on
keskeinen toimenpide hyvien tavoitteiden toteuttamiseksi.”
Lähde: https://wwf.fi/mediabank/9692.pdf

Vapautetaan vetemme kaloille.

Monet kalalajimme ovat sukupuuton partaalla. Syy on
yksinkertainen: kalat haluaisivat nousta joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen, mutta niiden tie on
tukittu padoilla, siltarummuilla ja muilla ylitsepääsemättömillä esteillä.

Mistä on kyse?

Solisevat joet, purot ja norot – sanalla sanoen virtavedet – ovat monelle lajille tärkeitä elinympäristöjä. Jos
näihin vesiin rakennetaan patoja tai muita virtausta
haittaavia esteitä, luonto kärsii.
Huono uutinen on, että jokemme ja puromme
ovat jo esteitä pullollaan. Se tarkoittaa, että syy monien
lajien ahdinkoon on yksinomaan ihmisen. Esimerkiksi
lohet ja taimenet eivät pääse nousemaan joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen, koska ne törmäävät
joko suuriin vesivoimapatoihin tai pieniin ja energian
tuotannon kannalta merkityksettömiin esteisiin. Pienimmillään kalojen nousun voi estää esimerkiksi tie- tai
siltarumpu tai vanha myllypato. Tällaisia pieniä kutuesteitä, joihin sukupuuton partaalla olevat kalat lyövät

Kuva Manu Vihtonen
päitään, on Suomessa kymmeniä tuhansia.
Kalojen lisäksi vapaana virtaavia vesiä kaipaavat
muun muassa saukko, vesisammaleet, ravut ja simpukat. Luonnontilaisista virtavesistämme on kuitenkin
jäljellä enää muutama prosentti.
Jokia ja puroja on padottu, perattu ja suoristettu
niin vesivoiman kuin maa- ja metsätaloudenkin tarpeisiin. Kaupunkiympäristössä virtavedet on muokattu
kulkemaan putkissa maan alla.
Lisäksi vasta viime vuosina on oivallettu, että tie- ja
siltarumpuverkostomme uhkaavat virtavesien lajistoa.

Suomessa on arvioiden mukaan kymmeniä tuhansia
sellaisia rumpurakenteita, jotka toimivat vaelluskalojen kutuesteinä. Rumpu voi esimerkiksi olla sijoitettu
niin korkealle, etteivät kalat pääse kulkemaan sen läpi
kutupaikalleen. Kutuesteiden seurauksena kalojen ja
muiden lajien ulottumattomissa on tuhansia kilometrejä luonnontilaisia puroja ja jokia.
Virtavesien patoamisen ja perkaamisen seurauksena joissa ja puroissa elävä lajistomme on uhanalaistunut
voimakkaasti. Esimerkiksi kaikki vaelluskalakantamme
ovat tätä nykyä uhanalaisia. Jopa 90 prosenttia Suomen
lohikannoista on menetetty kuluneen puolen vuosisadan aikana, ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11.
Vedessä olevien esteiden lisäksi virtavesilajiston
elinolosuhteita heikentää veden laatu. Esimerkiksi
rehevöittävät ravinteet ja eroosion myötä vesiin kulkeutuva liika maa-aines tukkivat ja peittävät eläimille arvokkaita kivi- ja sorapohjia. Ilmastonmuutoksen
myötä lisääntyvät talvisateet pahentavat kuormitusta,
mikä kiihdyttää ongelmaa.
Lähde: https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/

Lähde, Kopioitu
https://wwf.fi/alueet/suomi/virtavedet/

Kuva Manu Vihtonen

Saimaan nieriän ja lohen suvut
jatkuivat ihmisen käsissä
Viimeiset nieriät. Saimaan nieriä
Saimaan vesillä elävät saimaannieriä ja järvilohi
ovat erittäin uhanalaisia. 1980-luvulla pelättiin jo
seurattavan viimeisten Saimaalla uivien nieriöiden
ja lohien elämää. Mahdollisuudet kalakantojen elvyttämiseen olivat kuitenkin vielä ihmisten käsissä.

Mitä WWF
tekee?
Autamme muun muassa raivaamalla, korvaamalla ja
korjaamalla pienempiä kutuesteitä yhdessä lukuisten
toimijoiden kanssa. Tätä työtä teemme sekä vuonna
2017 käynnistyneessä Patokato-hankkeessa että yhteistyössä Keskon kanssa. Molemmissa hankkeissa työskentelemme yhdessä maanomistajien ja talkoolaisten
kanssa.
Jos kiinnostuit hankkeesta, ilmoittaudu mukaan
osoitteessa kalapolut@wwf.fi. Samaan osoitteeseen voivat
ilmoittautua niin talkoolaiset kuin maanomistajatkin.
Olemme mukana myös Euroopan komission osin
rahoittamassa Freshabit LIFE IP -hankkeessa. Hankkeessa järjestämme talkooleirejä, joilla kunnostetaan
uhanalaisten kalojen lisääntymisalueita. Lisäksi hankkeessa lisätään ihmisten tietoisuutta muun muassa ympäristökasvatuksen keinoin.
Monet toimijat ovat tehneet pitkäjänteistä käytännön työtä virtavesiemme suojelemiseksi. Olemme
palkinneet Virtavesien hoitoyhdistys Virhon kahdesti
20 000 euron arvoisalla Panda-palkinnolla. Yhdistys
tekee työtä virtavesien kunnostamiseksi ja vaelluskalojen kutupaikkojen ennallistamiseksi.
Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ja tällä
hetkellä työskentelemme erityisesti virtavesiluontoa heikosti suojaavan vesilain avaamiseksi. Vesilain avaaminen
tarkoittaisi sitä, että vesivoimalat olisivat velvoitettuja
rakentamaan patoihin kalatiet vaelluskalojen nousun
mahdollistamiseksi. Vaikutamme kalojen vahvemman
lainsuojan puolesta myös erilaisissa työryhmissä.

K-ryhmän ja WWF:n
K-Kalapolut-yhteistyölle tunnustusta:
"Korupuheiden sijaan
tartutaan lapioon"

Saimaa on Euroopan suurin yhtenäinen järvialue ja
koti kolmelle olemassaolostaan taistelevalle eläinlajille: saimaannorpalle, saimaannieriälle ja saimaanlohelle.
Sekä nieriät että lohet olivat alkaneet huveta Saimaan
alueelta voimakkaan kalastuksen, nieriöiden luontaisten järvikutupaikkojen katoamisen ja lohien kutujokien
kahlitsemisen seurauksena.
Nieriä ja lohi ovat Saimaassa jääkauden muisto

Saimaan nieriä ja lohi ovat jääkauden reliktejä.
Merilohi ja nieriä jäivät jääkauden jälkeen eristyksiin
sisävesiin ja sopeutuivat elämään makeissa vesissä, kuten
aikanaan myös saimaannorppa.
Nieriän Saimaan kanta on luokiteltu äärimmäisen
uhanalaiseksi. Se eroaa geneettisesti muista Suomen nieriäkannoista. Saimaannieriä on ollut kokonaan rauhoitettu vuoden 2014 alusta lähtien. Kantaa on ylläpidetty laitoskasvatetuilla emokaloilla, mutta vuoden 2015
tietojen mukaan saimaannieriä olisi jälleen lisääntynyt
myös luonnollisesti.
Kutujokien kahlitsemisen jälkeen Saimaan järvilohi on ollut lähes täysin viljelyn ja istutusten varassa.
Lähde, Kopioitu: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/20/saimaannierian-ja-lohen-suvut-jatkuivat-ihmisen-kasissa

Uhanalaisten vaelluskalojen suojeluun
vauhtia lakimuutoksella
Taimen elämänsä alussa, kuva Manu Vihtonen
Kuvassa Manu Vihtonen. kuva Manu Vihtonen

Manu Vihtonen
Virtavesiasiantuntija (Suojelu), Iktyonomi
(Amk) | Freshwater Officer (Rivers/Streams)
Meret ja arktinen luonto | Marine and arctic
environments
Vetäessään Urpalanjoen hanketta, hän kertoi seuraavaa:
”Urpalanjoella vedin hanketta vuosina 2011-2013. Nyt
siellä on alimmassa padossa jo kalatie ja nyt syksyllä
2017 sellaisia 60-90 cm lohikaloja nousee kalatielaskurin rekisteröimänä jokeen. Keskeistä on poistaa nousueste, lopettaa hetkeksi kalastus ja kunnostaa sillä aikaa
koskia ja kulkureittejä, niin lohikalat voivat palata ja
elpyä. Simppeliä!”

Myöhemmin
2014-2016 hän vastasi Kaakon jokitalkkari
hankkeen käytännön
toteutuksesta. Loppuraportin yhteydessä
tulevaisuutta tarkastellessaan Manu kiteytti
asian näin:
”Joet tarvitsevat paikallista hoitajaa ja jokivarsien asukkaat ovat portinvartijoina taimenen paluulle. Avainasemassa ovatkin jokivarsien asukkaat ja vesialueiden
hallinnoijat, sillä ilman heidän aktiivisuuttaan jokien
ennallistaminen tai vaellusesteiden poistaminen on hidas prosessi.”

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF esittävät vesilakiin
muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista. Kalateiden rakentamisesta hyötyisivät etenkin
uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, joiden
kulku lukuisissa joissa ja puroissa pysähtyy patoihin.
Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen
on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Vaelluskalojen palauttaminen padottuihin jokiin on kuitenkin
edennyt hitaasti, sillä voimayhtiöt ovat olleet haluttomia tukemaan kalateiden rakentamista vapaaehtoisesti.
Suomen 221 vesivoimalaitoksesta suurin osa on pieniä
ja maamme energiantuotannon kannalta käytännössä
merkityksettömiä. Useimpien pienten voimalaitosten
toimintaa säätelevistä vesiluvista puuttuu kokonaan kalatalousvelvoite. Käytännössä velvoitteen puuttuminen
tarkoittaa, ettei voimayhtiöiden täydy edistää uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista patoamiinsa jokiin.
Jos kalateitä rakennetaan patoihin, joista velvoite
puuttuu, kustannukset kaatuvat nykytilanteessa valtiol-

le – eivät voimayhtiölle eli haitan aiheuttajalle.
Vuonna 2011 uusittu vesilaki on vesivoimahankkeiden osalta edelleen samanlainen kuin heti sotien
jälkeen tapahtuneen vesivoimarakentamisen aikana.
Järjestöjen esittämä vesilain muutos mahdollistaisi kalatalousvelvoitteen lisäämisen niihin vesilupiin, joista
se tällä hetkellä puuttuu. Lakimuutos velvoittaisi luvan
haltijan myös maksamaan sille määrätyn kalatien, jos
vesistön patoamisesta ja säännöstelystä aiheutuu vahinkoa uhanalaisille kalakannoille.
Vesilain muutos antaisi hallituksen kärkihankkeelle vauhtia. Se olisi myös satsaus paikallistalouteen,
sillä vaelluskalakantojen elpyminen olisi piristysruiske
kalastusmatkailulle.
Järjestöjen lakiesitys: https://wwf.fi/mediabank/9692.pdf
Kopioitu, Lähde: https://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-jatiedotteet/Uhanalaisten-vaelluskalojen-suojeluun-vauhtia-lakimuutoksella-3152.a

"Kuteminen kuuluu kaikille" -sloganista tuttu yhteistyö Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen
pelastamiseksi palkittiin tänään Venemessuilla Helsingissä "vapaa-ajankalastuksen Nobel-palkinnolla".
Turkulainen urheilukalastusseura West Coast Trolling
Team jakoi perinteisen tunnustuksensa tänä vuonna
jo 19:nnen kerran.
"Erityisesti raatia miellytti tapa, jolla hanketta toteutetaan: yhteistyö perustuu talkootoiminnalle, johon Korupuheiden sijaan tartutaan lapioon ja
käännellään kiviä. Näin on totuttu Suomessa asioita
hoitamaan silloin kun hätä on suuri", perustelee tunnustuksen myöntäneen West Coast Trolling Teamin
varapuheenjohtaja Kari Pirttimaa.
West Coast Trolling Team jakaa tunnustuksen
vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan edistänyt suomalaisen urheilukalastuksen hyvinvointia ja kehitystä. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1998, ja sen aiempia voittajia
ovat muun muassa entinen sisäministeri Kari Rajamäki ja Yleisradion Erätulilla-ohjelma.
"Vapaa-ajankalastajat ovat tottuneet käsittelemään kalaa ja ovat myös usein asiakkaina kaupan kalatiskillä. Siksi tervehdimme suurella kiitoksella sitä,
että kauppiaat ja K-ryhmä kantavat huolta kestävästä kalastuksesta, eettisyydestä ja ammattikalastuksen
elinkyvystä Suomessa", Pirttimaa sanoo.
Näkyviä tuloksia luonnossa – talkootoiminta
käyntiin täydellä teholla 2018
K-ryhmän ja WWF:n monivuotinen yhteistyö tuotti
konkreettisia ja näkyviä tuloksia jo ensimmäisenä pilottisyksynä. Talkootapahtumat eri puolilla Suomea
keräsivät yhteen suuren joukon paikallisia toimijoita,
vapaaehtoisia talkoolaisia ja K-kauppiaita.
Talkoissa avattiin yhdeksän vaelluskalojen nousuestettä, mikä toi kaloille 20 kilometrin edestä uusia
kutu- ja elinympäristöjä. Syksyn kunnostustöissä jokiin ja puroihin rakennettiin myös 40 kalojen kutemisen mahdollistavaa kutusoraikkoa.
"Olemme iloisia hienosta tunnustuksesta, mutta
tämä palkinto kuuluu ennen kaikkea kaikille paikallisille toimijoille ja talkoolaisille eri puolilla Suomea.
Viime syksyn aikana oli ilo nähdä, miten vahva talkoohenki Suomessa vallitsee. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä ja vastuullisena kalan
myyjänä haluamme kutsua kaikki suomalaiset mukaan", K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo
kannustaa.
"Otamme tunnustuksen iloisina ja kiitollisina
vastaan. Monet vaelluskalat ovat Suomessa uhanalaisia, mutta ne ovat vielä pelastettavissa. Onnistuminen
vaatii kuitenkin panostusta ja talkoohenkeä laajalla
rintamalla", WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.
Talven ja kevään aikana valitaan vuonna 2018 poistettavia nousuesteitä ja tehdään kohteille toteuttamissuunnitelmat. Vinkkejä kohteista otetaan vastaan
osoitteessa Kesko.fi/kalapolut. Samassa soitteessa voi
myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi talkoovahvuuteen.
Kopioitu, Lähde https://kesko.fi/kalapolut
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Eläkeliiton Itä-Savon
piirin Lohilahden
yhdistys ry
18.4.1972 perustettu Eläkeliiton Sulkavan Yhdistyksen
alaosasto 6.11.1979 tehty päätös rekisteröityä omaksi
yhdistykseksi, jonka nimeksi tuli Eläkeliiton Lohilahden yhdistys ry, yhdistys kuuluu Itä-Savon piiriin.
Alkuaikoina toiminnan tukemiseksi yhdistys keräsi varoja esim. jätepaperin kuormanteolla. Kun työ oli tehty
niin talkookahvit maistuivat.
Nykyisin toiminnan tukemiseksi yhdistys järjestää
mm. arpajaisia, bingoa ja kesätorikahvituksia.
Yhdistyksen tarkoituksena on ikäihmisten hyvinvoinnin
ja vireyden säilyttäminen elämänkaareen loppuun asti.
- yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä kunnan
päättäville elimille
- järjestää kerhotoimintaa, retkiä ja mukavaa
yhdessäoloa
- nykyinen jäsenmäärä noin 150

Seniorikuoro

Vuosittain toistuvia
tapahtumia
- kerho kokoontuu joka toinen perjantai (syksy,
talvi ja kevät) Lohilahden koululla klo 14
- ulkoilupäivät
- yllätysmatkat
- pilkkikisat
- kesätorikahvitukset
- juhannusjuhlat
- teatterimatkat
- toukosiunaukset

Leo Kalevi Sistonen
3.12.1941-5.4.2018
Leo oli Lohi Lohijärveen hankkeen alkuunpanija ja hän halusi vielä vakavasti sairaana kirjoittaa ylös lapsuuden muistojaan Lohikosken Myllyllä ja toiveitaan sen tulevaisuudesta. Viimeisen Myllärin toiveilla on
suuri painoarvo Lohikosken Myllyn tulevaisuutta pohdittaessa. Sulkeissa selvennystekstiä.

Leon käsikirjoitus 3.4.2018

Olin 8v,
oli vuosi 1950 - syksy, kävin koulua Mikkolanniemessä. Olin pienikokoinen - edellisenä syksynä,
kun lääkäri kävi koululla, painoin 21kg. Koulumatkani oli 7km, naapurin pojalla 10km. Kerran
minun täytyi lähteä yksin Myllylle, kun isä oli Imolassa lastuuttamassa sotakorvaus puita Neuvostoliittoon ja veli oli armeijassa. Iltasella naiset - äiti
ja siskot, tekivät myllykuorman valmiiksi. Myllärinä oli silloin Pentti Hämäläinen. Aamulla viiden
jälkeen mentiin valjastamaan hevonen kuorman
eteen, naiset olivat apuna. Olin myllyllä kuuden
aikaan ensimmäisenä ja kohta tuli muitakin. Tulijat ihmettelivät, että miten täällä on noin pieni
myllymies. Sitten he muistelivat sota-aikaa, kun
naiset ja lapset hoitivat myllyasiatkin. En jaksanut
nostaa säkkiä, joten toiset myllymiehet tekivät sen.
Siellä oli monta myllymiestä.
Kotiin palattua syötiin sitten uutispuuro. Myllyreissu onnistui hyvin. En silloin tiennyt, että
olen itse vielä joskus Lohikosken mylläri. Silloin
kun Pekka Hulkkonen, joka hoiti Sulkavan kunnan kiinteistöt ja myllypäivät, jääkiekkokaukalot
ja jäät, jäi eläkkeelle 1994, tulin hänen tilalleen.
Myllypäiviä oli kaksi päivää viikossa. Pekka Hulkkonen opasti minua kaikin tavoin - neuvoi, miten

kivet taotaan - seurasi niin kuin isä poikaa. Hän
teki myllyn remontin (vaatimia) hankaloita osia.
Häneltä sai aina neuvon. Oli jauhattajia, (jotka)
tarjosivat myllärille uutispuurojauhot. Se oli juhlahetki, kun uutisvilja jauhettiin.
Kunta myi myllyn Lohikosken Mylly Oy:lle. Siihen tehtiin uudistuksia ja laitettiin noin 50kW
sähkömoottori tekemään sähköä. Viljaa jauhettiin
edelleen ja tehtiin karavaani alue, jonne laitettiin
sauna ja WC. Sähköntuotanto saatiin nousemaan.
Tehtiin paljon talkootyötä, Tuukkasen Urpo, Timo, Sari ...Timo asiantuntijana sähkötöissä, Esa
Repo paperitöissä ja muissa töissä. Vähän palkkaakin yhtiöltä nostettiin. Kerran vuodessa tehtiin
turbiinin vuosihuolto. (Generaattoria pyörittävän)
kiilahihnapyörän sivu on kulunut, joka syö kiilahihnoja. Siinä on niin vähän ainetta, että sitä ei
voi enää sorvata kuntoon. Myllyn akselisto on
vippaskonstilla laitettu osiin Pekan kanssa. Vasaramyllyllä voisi jauhaa saman kuin kivimyllyllä.
Entisöisin Myllyn museomyllyksi, muisteltaisiin
sen kulta-aikoja ja laitettaisiin Lohi Lohijärveen.
Jos myllylle joutuu tekemään uuden syöttöput-

ken, niin se on kallis hanke, koska alaosa täytyy
kuivattaa, joka on iso raha. Mistä rahan ottaa ja
koska tämä on edessä? Myllyn pato ja mylly, saha,
paja – (niillä kaikilla on) laaja historia. Miten on
puut uitettu kosken ohi sahalle aikoinaan, (mistä
ja miten saatu) puut...
Paja on palvellut aikoinaan sahaa ja myllyä sekä
kyläläisiä.

Talkoolaiset jätepaperikuorman kanssa

Ale Pellinen karhuna

Suunnittelin polkureitistön valtion maille, (vain)
pienet pätkät (kulkevat pitkin) yksityisteitä. Valtion mailla on noin 400ha suojelualueita - ehkä
lisääkin tulee. Osittain (reitti kulkee) metsäautoteitä osin polkuja myöten. (Reitistölle saatiin) hankerahoitus, sitä tehtiin talkoilla. Työt jäi kuitenkin
kesken ja tein loput valmiiksi Jari Mätön kanssa.
Kyläyhdistys työllisti (Jari Mätön ja) vuokrasin hänet (töihin) pientä maksua vastaan. Opasteet (rakennettiin sitten) viimeiseksi. Reitistö oli käyttökunnossa Asta-myrskyyn asti. Toimitin vielä puita
(nuotiopaikoille) sen jälkeenkin, kunnes lopetin.
Reitistö on nyt taas raivattu talkoilla – en tiedä
onko kaikki?

Suomi tutuksi matkat
- Suomi tutuksi matkat = Puavon matkat
- v.2018, osa 9, matka suuntautuu Pohjanmaalle
- Sirkka Immonen aloitti 2009 Seniorikuoron
vetämisen
- kuoro harjoittelee keskiviikkoisin (syksy, talvi ja kevät)
Lohilahden koululla klo 17.30
- kuoro esiintyy vuosittain erilaisissa tilaisuuksissa
ja totta kai eläkeläisten omassa kerhossa laululla
on suuri merkitys.
		
Yhdistyksen 45v juhlaristeily Puumalaan Liki 90 henkilön joukolla vietimme aikaa Saimaan aalloilla

Tämä (Lohi Lohijärveen hanke) tukisi Saimaan
alueen matkailua lohen seurassa.
Asko Kosonen kylvää

Tervetuloa mukaan toimintaan ja viihtymään.

Lohikosken erämaat
harrastuksen kohteena
Lohilahti Shutterbug Teamin muodostaa luontoa harrastuksenaan valokuvaavat Eija ja Markku.
Markku kuvaa ilmakuvat ja videot, Eija keskittyy
maan pinnalta kuvaamiseen. Videot Youtubeen
koostetaan yhdessä.
Lohikosken erämaa-alue on upea alue, joka
on säilynyt lähes asumattomana useasta syystä. Suuri merkitys on sijainnilla, eli jäämme
niemeen vesistöjen väliin, josta on maayhteys
vain kaakkoiskulmasta, ja vieläkään ei alueelta pääse pohjoiseen ja länteen kuin pelkästään
lossilla ja Itään ei lainkaan. Alueen sisään jää
Jukajärven ampua-alue, joka on puolustusvoimien ansiosta säilynyt erämaana, Julunkiven
luonnonsuojelualue sekä Katosselkä, joka on
kokonaan Saimaan norpan suojelualuetta. Katosselkä ympäristöineen on upea luontokuvaajan paratiisi, jonne vuosittain lukematon määrä kuvausmatkojamme suuntautuu. Lieviskän
eteläpuolinen alue on myös luontokohteiden
aarreaitta. Sieltä löytyy isoja luolia, valtavia siirtolohkareita, kalliomaalauksia, rotkolaaksoja ja
upeita harjuja. On aivan käsittämätöntä, että
tätä Lohikosken yhtenäistä erämaa-aluetta ei
muualla tunneta. Toisaalta on hienoa istua yksin Katosselän upeilla kallio- ja hiekkarannoilla - katsellen Sääksien pesintää ja kuunnellen
luonnon ääniä.
Lohikosken seutu on koko eteläsuomen
vähiten asuttua aluetta. Asukastiheys Lohikoski keskipisteenä halkaisijaltaan noin
40km alueella on 0,85 asukasta/km2, (949
asukasta/1.113,5km2) joka on vain puolet Lapin asukastiheydestä. Mukana laskelmassa on
Postinumeroalueet; Pohja-Lankila, Syyspohja,
Kiviapaja, Lohilahti, Piojärvi ja Telakanava.
Näiden alueiden lisäksi asumatonta korpea jatkuu ympärillä, josta ei kuitenkaan juuri asujien
puutteen takia ole tilastotietoa. Lohikoski on
linnuntietä vain 259km Helsingistä.
Muutaman viime vuoden aikana olemme tätä
hienoa Lohikosken erämaa-aluetta kiertäneet.
Suurena apuna meille on ollut Jussi Valtonen,
joka ikänsä aluetta kolunneena on kertonut
meille kymmeniä kohteita, joita sitten olemme
käyneet kuvaamassa. Moni kohde on vielä kuvaamattakin ja uusista tietoa löytyy koko ajan.
Myös moni muu kyläläinen on antanut vinkkinsä kuvauskohteista, joista vasta 10 vuotta
alueella asuneena olemme kiitollisia.
Olemme tehneet kohteista youtube-videoita,
joita löytää hakemalla Lohilahti Shutterbug
Team nimellä. Videoita tulee pikkuhiljaa lisää
kun ehdimme niitä editoida. Kalustonamme
on pari kuvauskopteria, pari isoa järjestelmä/
videokameraa, pari pienenpää järjestelmäkameraa sekä GoPro kamera. Jalustoja ja muuta
tarviketta on autolastillinen. Olemme tähän
keränneet muutaman kohteen, jotka ovat suosikkejamme. Kohteista on lyhyt selvitys ja niistä
löytyy lisää tietoa Youtubesta ja Lohilahti.net
sivuilta.

Pirunvuori

Annikinniemi

Pirunvuori ja sen edessä oleva hiekkaranta on ollut jo
vuosia vakiopaikkamme katsella Sulkavan soutuja. Paikka sijaitsee Partalansaaren Oravahiekanniemessä Saimaan
rannasta muutaman kymmenen metrin päässä. Pirunkirkon muodostama siirtolohkare on noin 13m pitkä, 5m
leveä ja 7m korkea, joka on haljennut, joten alla on luola
ja kivien välissä 1m:n leveä pystyrako, josta taitava kiipeilijä pääsee ilman apuvälineitä nousemaan kiven päälle.
Ylhäältä on parhaat näkymät seurata Sulkavan soutuja.

Annikinniemi on upea luonnonmuodostelma Saimaan
Vekaransalmen pohjoispuolella. Sinne pääsee hyvin veneellä tai sitten tieltä 438 haarautuvan Sastavintien/Annikinniementien kautta. Parkkipaikka on Annikintien
päässä, josta lähtee polku niemeen, matkaa Annikinlammen nuotiopaikalle on noin 400m, alueella on myös
geokätkö. Annikinlammen ympäri pääsee kiertämään
polkua pitkin.

Pieni Linnasaari
Pieni Linnasaari on kuin ylösalaisin kääntynyt jättimäinen laiva. Se sijaitsee Saimaan Muikunselän ja Katosselän välissä Mustinsaaren itäpuolella. Vene on ainoa tapa
päästä kohteeseen kesällä ja korkeanpaikan kammoiset

Särkijärven
siirtolohkareet
Särkijärven siirtolohkareet ovat komea näky Särkijärven
rannalla. Nuotiopaikka on suojassa kiven kyljessä kalliolipan alla. Paikka on suosittu retkeilykohde nykyäänkin ja on talviaikaan ykkössuosikkejamme, jonne vieraat
viedään retkelle. Reppuun klapeja ja eväät, niin kahvit
maistuvat hyvältä nuotion ääressä. Vielä ainakin seitsemänkymmentäluvulla paikalla oli kesäisin rippileirejä,
joita monet muistelevat. Kohteeseen on helppo tulla.
Kesäisin autolla pääsee viereen ja talvisin 100m päähän.

joutuvat venyttämään hermojaan sinne kiivetessään. Ylhäältä on upeat näköalat, joten vartiopaikkana saaren
laki on ollut hyvä. Siellä on nuotiopaikka, mutta puut
täytyy kantaa mukanaan itse. Polku ylös lähtee saaren

eteläpäästä ja ensimmäisen n.2,5 m:n korkean kallioseinämän selvitettyään loppu on helppoa kävelyä polkua
pitkin huipulle. Suosittelemme ehdottomasti kauniin
kesäpäivän vierailukohteeksi eväiden kanssa.

Vuori-Lahnanen
Lohikosken erämaassa kulkee hieno retkeilyreitistö, joka on valitettavasti huonosti tunnettu. Lohilahden Kyläyhdistys Ry on talkoilla kunnostanut reittejä ja niihin
kannattaa käydä tutustumassa. Yksi kauniita pysäkkejä
reitin varrella on Vuori-Lahnasen nuotiopaikka. VuoriLahnanen itsessään on kaunis erämaajärvi, ja siitä laskeva
300m pitkä joki, 8m alempana olevaan Hoikka-Lahnaseen, on tutustumisen arvoinen pienine putouksineen ja
koskineen. Hoikka-Lahnasen puolella olemme aiempina
vuosina seuranneet Joutsen perhettä, joka myöskin on
katsonut paikan kodikseen.

Petran repeämä
Petran repeämästä meille kertoi Valtosen Jussi. Koska
tälle jännittävälle kalliorepeämälle ei löytynyt kirjallisuudesta mitään merkintää, niin annoimme sille nimeksi sen itäpuolella olevan Petra lammen mukaan Petran
repeämä. Petran repeämä on Saimaan Katosselän itäosassa olevan lahdenpohjukan itärannalla olevassa rantakalliossa Petralammen korkeudella vain muutaman
metrin päässä Saimaan rannasta, joten parhaiten sitä
katsomaan pääsee veneellä. Se ei näy järvelle, eli pohjoispuolinen sisäänmenoaukko täytyy tietää. Itse repeämän
sisään voi kävellä, kalliot nousevat jopa 5m korkeuteen
ja repeämän leveys on pohjalta 0,5-1m leviten ylöspäin,
repeämän pituus on n.15m, ja siitä ei pääse läpi. Kallion
raoista näkee kuitenkin ulos muutamasta kohtaa. Kun
kulkee halkeamassa, niin ei voi välttyä ajatukselta, että
seinämät sulkeutuvat uudelleen, joten heikkohermoisen kannattaa ihailla kohdetta suuaukolta. Repeämä
kaartaa, joten suuaukolta ei näy repeämän perukoille.
Repeämää ei ole esitelty esimerkiksi Suomen Rotkot
kirjassa, joka on suuri vääryys tai onni sille, että täällä
luonnonsuojelualueella se säilyy ennallaan.

Voi helposti kuvitella kalliolaelle, upeiden isojen siirtolohkareiden viereen, muinaisen telttakylän ja ihmisten
iloisen puheensorinan. Paikka on ollut ja on niin vaikuttava, että sinne on varmasti kokoonnuttu viettämään
suuria juhlia tai palvomaan muinaisia Jumaliamme. Kun
ohittaa siirtolohkareet, niin kahden ison kiven välistä
pääsee laskeutumaan noin 5 m alemmalle tasolle kalliokielekkeelle, jossa on varsinainen kivitemppeli. Suuri
siirtolohkare nojaa kalliota vasten muodostaen alleen
suojaisan nuotiopaikan. Kallioseinässä on kiven alla
32cm korkea ja 14cm leveä kalliomaalaus, joka kuvaa
todennäköisesti naismetsästäjää. Kiven alapinnassa on
pyhiä käärmekuvioita. Löysimme myös kallioseinästä

Vuorilampi
Vuorilampi on mielestämme mahtavin ja mieleenpainuvin kokonaisuus Lohikosken erämaassa. Autolla pääsee
aivan rotkon alkuun ja heti parkkipaikan vieressä on kallioseinässä leveä ratkeama luola. Rotkoon johtaa polku,
jota seuraten pääsee helposti kulkemaan sen läpi. Rotko
ei ole tunnettu, josta syystä sitä ei ole mainittu Suomen
rotkot kirjassa, vaikka se kuuluisi ehdottomasti siihen
kirjaan kokonsa ja näyttävyytensä puolesta. Pituutta sillä on 150m ja leveyttä 2-20m, kallioseinien noustessa

jyrkästi ylös. Kun rotkon läpi on kulkenut, ja kiipeää
loivan kallioseinämän päälle, saapuu valtavalle usean
jalkapallokentän kokoiselle tasaiselle kalliolle. Heti kalliolle noustua eteen tulee löytämämme Alttarikivi, joka
on usean kuutiometrin kokoinen, kolmen pienemmän
kiven varaan kalliosta ylös nostettu eläinnaamainen kivi. Kuinka kiven nosto on tehty, on mysteeri. Ilman
apuvälineitä se ei ole onnistunut. Kun jatkaa matkaa
kallion päällä voi tuntea paikan pyhyyden ja historian.

hirven hahmon ja olemme varmoja, että alueella on
enemmänkin merkkejä muinaisesta asutuksesta. Toinen
upea kohde Vartijakivi näkyy myös tältä kalliokielekkeeltä n.100 päässä, jos osaa katsoa. Tämä kalliokieleketasanne jatkuu kaventuen, kunnes eteen tulee luonnon
muodostama kiviportti kapealle kielekkeelle. Portin läpi
mahtuu menemään ja kapeaa alle 50cm leveää kielekettä
myöten siirtymään muutaman kymmenen metrin matkan seuraavalle tasanteelle, jos vain uskallusta ja taitoa
riittää. Alaspäin on nimittäin usean metrin pudotus ja
ylöspäin pystysuora kallioseinä. Takaisin autolle kannattaa mennä yläkautta polkua pitkin kallion lakea myöten,
rotkolaakson jäädessä oikean käden puolelle.

Iku-Tieran linnake
sijaitsee Veihtvuorella Saimaan Muikunselän lounaiskulmassa. Iku-Tiera oli Kalevalan sankari, Väinämöisen
taistelutoveri, joka oli aina valmis taisteluun lähtöön.
Hän jätti hääpäivänä morsiamensa sänkyyn odottamaan
kun Väinämöinen tarvitse apua taisteluun. Tämän paikan löysimme sattumalta kuvausreissullamme, ja se on
upea kaikilla mittareilla. Iku-Tieran linnake on iso luolasto, jossa on useampi kerros ja katto korkealla. Paikkaa
on vaikea saada sen suuruuden vuoksi vangittua kuviin,
joten siellä täytyy käydä itse. Pääluolasto muodostuu
kolmesta eri salista, joiden alapuolella on kalliolipan ja
kivipaasien muodostama neuvottelutila ja makuuhuone. Kallioreunan takaa löytyy kalliorepeämä, joka itsessäänkin on hieno kohde. Kun kohdetta katsoo ylhäältä,

Vartijakivi
on myös yksi upeista kohteista, jonka Valtosen Jussi
meille neuvoi. Kivestä emme löytäneet mitään mainintaa, vaikka kyseessä on Julunkiven kokoinen ja vielä pal-

niin sen mahtavuus tulee esille. Se näyttää aivan linnakkeelta ja varmasti on sellainen joskus ollutkin. Lattiat
on tasattu, joten asuttukin se on muinoin ollut. Sinne
pääsee hyvin sekä autolla, että veneellä. Kävelymatkaa

jon kauniimpi siirtolohkare. Kiven pinnasta voi pienellä
mielikuvituksella löytää useita silmäpareja, jotka seuraavat retkeilijän toimia, tämän vuoksi annoimme sille
nimeksi Vartijakivi. Jos paikalle saapuu metsän läpi, niin
matkallakin on silmäpareja seuraamassa kulkua. Metsoja ja teeriä pesii myös alueella runsaasti. Kivi sijaitsee
pienen suolammen rannalla, joka varsinkin syksyisin
hohtaa kaikissa ruskan väreissä. Ympärillä on lohkare-

luolia ja paikalla majailee suurin koskaan näkemämme
Vaskitsa, jolla oli mittauksen mukaan pituutta yli 70cm
ja sen pää oli vielä turpeessa. Kivi kuuluisi ehdottomasti
Suomen siirtolohkareet luetteloon ja on mielestämme
ehdottomasti niistä kaunein näkemämme. Kävelymatkaa autotien varresta on muutama sata metriä. Lähellä
on toinen upea kohde Vuorilampi, joten näillä käynti
kannattaa yhdistää.

metsän läpi on noin 100m. Parin kilometrin säteellä
Iku-Tierasta on useita kalliomaalauksia ja kivikautinen
asuinpaikka. Olemme aivan varmoja, että Iku-Tieran
linnake on ollut samoihin aikoihin käytössä.
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Valopiilo ja muita
lapsuuden touhuja kotikylällä

Lohilahden koulu
Sulkavan Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikkö.
Pienessä, pirteässä kyläkoulussamme opiskelee
tällä hetkellä 18 oppilasta luokilla 0-6.

Kukka-Maaria Kärki

Tiukka Sumopainiottelu menossa

Kuvassa käynnissä Komeettapallo

Suomen historiaa
seikkaillen, Suomi 100v
Viime vuonna Lohilahdella vietettiin monia erilaisia
juhlia satavuotiaan Suomen kunniaksi. Koululla järjestettiin useita tapahtumia, esim. suomalaisen musiikin konsertti, Yhdessä-liikkuen tapahtuma ja Suomen
historiaa Seikkaillen.
Toukokuussa 2017 kyläläiset kokooontuivat koululle liikkumaan ja oppimaan yhdessä Suomen historiasta. Koulumme opettajat Kati Hämäläinen ja Erno
Mäkinen olivatkin keksineet mukavia aktiviteetteja ja
hauskoja yhdessä tehtäviä juttuja.
Aloitimme sodalla, jossa Ruotsi-Suomi ja Novgorod kamppailivat keskenään voitosta. Sotavälineinä
oli miekkoja, jousipyssyjä, nuijia ja suojana kilpiä ja
kypäriä. Sota voitettiin varastamalla vastakkaisen puolen risti ja tuomalla se omalle puolelle. Sota oli raaka
ja armoton. Hiki virtasi ja kannustushuudot omalle
joukkueelle kaikuivat. Suomen sotilas valmiina sotimaan Novgorodia vastaan.
Sodan jälkeen olikin aika hieman rauhoittua pelaamalla ihmismuistipeliä. Ensiksi osallistujat jaettiin
säätyihin: aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat.
Jokaiseen säätyyn tuli neljä paria, parit keksivät liikkeen, joka kuvasti heidän säätyään. Muistipelin pelaajat
yrittivät löytää nämä parit, ja keksiä heidän säätynsä.
Tämän jälkeen ratkaistiin Suomen kirjakielen isän, Mikael Agricolan arvoitusta.
Jatkoimme taistellen, Nuijasodan innoittamana
pääsimme sumopainimaan ja taistelemaan gladiaattoripatukoilla Sumopaini oli hikistä ja rankkaa hommaa,
jossa vastustaja yritettiin saada kehän ulkopuolelle.
Gladiaattoripatukoilla taistelu oli totista kamppailua,
jossa hakattiin toisia patukoilla ja yritettiin pudottaa
toinen tornista.
Lopuksi pääsimme vanhanajan kouluun. Opettaja
oli pukeutunut mustaan mekkoon ja hänellä oli tiukka
nuttura päässä. Kirjoitimme sulkakynällä ja musteella
vanhanajan käsialaa. Se oli aika vaikeaa ja työlästäkin,
koska vihkoon piti toistaa vain: ”olen kiltti koululainen”. Me pääsimme myös opettajan tiukkaan kuriin,

Tässä leikimme Puuhippaa

yksi oppilas joutui nurkkaankin! Meidän piti opetella
ulkoläksyä ja veisata virsiä urkuharmoonin säestyksellä.
Ja meiltä tarkastettiin sormien kynnet, jos oli likaiset
kynnenaluset, opettaja löi karttakepillä sormille.Entisajan koulussa oli tiukka kuri ja järjestys.
Seikkailupäivä oli kiva, opimme historiasta uudella
tavalla toimien. Myös vieraamme; kyläläiset ja oppilaiden kotiväki piti kovasti päivästä.
Kirjoittaneet: Lohilahden koulun 5-6.lk

Meidän oma koulu;
Lohilahden koulu
Lohilahden koulu on pieni virkeä kyläkoulu, jossa voi
käydä uimassa, koska uimaranta on lähellä. Elokuussa
yritämmekin käydä uimassa ahkerasti.
Saamme joka päivä hyvää ruokaa, mikä on omassa
keittiössämme itsetehtyä. Keittäjämme Jaana osallistuu mielellään myös teemaviikkojen toteutukseen ja
välillä saammekin nauttia koko viikon ajan suomalaisia
perinneruokia, venäläistä ruokaa, Välimeren antimia
yms. Tietenkin lempiruokaviikko kuuluu jokavuotisiin
perinteisiin.
Koulussamme on tilavat luokat, joissa on tilaa liikkua
ja opiskella. Iso liikuntasali on aivan mahtava, siellä voi

liikkua monipuolisesti. Koulumme on liikkuva koulu,
ja se näkyy ja tuntuu monella tavalla. Liikumme paljon
niin liikuntatunneilla kuin muutenkin.
Meillä on kiva ilmapiiri ja kivoja ihmisiä. Koulunpiha on iso, juoksukenttä hyvä ja lähimetsä on myös
vapaassa käytössä. Välitunnilla voi tehdä vaikka mitä,
iso kiipeilyteline on ahkerassa käytössä.Välillä rakennamme metsään majoja ja leikimme siellä. Pelaamme
jalkapalloa, keinumme ja leikimme välillä koko koulu
yhdessä. Parhaat leikit ovat Rosvo ja poliisi sekä purkkis.
Liikuntatunnilla on kivaa, silloin voi olla ulkona
tekemässä hauskoja liikuntajuttuja. Talvella luistelemme ja hiihdämme. Keväällä pelaamme innolla pesä- ja
jalkapalloa. Myös sisäliikunta on hauskaa, telinevoimistelu on parasta!
Meillä ei ole liikaa kokeita. Luokissa on hyvät
pulpetit, ne ovat tarpeeksi isot. Musiikkiluokassa on
hyvät soittimet, joita on paljon erilaisia. Luokassa on
oma rauha yleensä aina. Koulussamme ei kiusata. Meillä
on hyvät opettajat, jotka osaavat opettaa. Matikka on
kivaa, koska on hyvät opettajat ja kirjat. Meidän pienessä koulussa kaikki ovat kavereita keskenään.
On mahtavaa, että koulumme järjestää yökoulun
melkeinpä joka kevät. Yökoulussa voi olla kauemmin
kavereiden kanssa. Meillä on silloin aina myös mukavia
touhuja yhdessä. Koulussamme on joka vuosi myös
teemaviikkoja. Tänä lukuvuonna meillä on ollut suomalainen perinneviikko, taideviikko ja ystävyysviikko.
Välillä tutustumme teemaviikon muodossa vieraiden
maiden kulttuureihin. Meille on tulleet tutuksi niin
Venäjä kuin Italiakin teemaviikkojen muodossa.
Perinneviikolla tutustuimme mm. suomalaiseen
taiteeseen. Tutustuimme Akseli Gallen-Kallelan teoksiin ja teimme niistä omat versiomme.
Kivaa koulussamme on myös erilaiset retket.
Käymme reissussa varsin paljon; uimahallissa, keilaamassa, teatterissa, elokuvissa, laskettelemassa jne. Joskus
mukaamme pääsevät myös vanhemmat, mutta mieluiten reissaamme ilman heitä.
Meillä on kiva koulu ja kivat opet. Tämä oli tositarina Lohilahden koulusta v.2018! Meidän touhuja
voi seurata Facebook-sivuillamme; Lohilahden koulu.
Kirjoittaneet: Lohilahden koulun 4.lk

Ryömimme syksyisen pimeänä iltana pitkin naapurin
mustaa perunapenkkiä. Valokeilat pyyhkivät penkin
harjua. Onneksi tuli puettua hupullinen musta (uusi!) toppatakki ja äidin mustat hiihtohousut. Touhun
vakavuutta kuvaa hyvin se, että housujen heijastin
oli myös teipattu ja etsijöiden lamppujen tehoihin
perehdytty. Piilo on hyvä, lähes täydellinen, eikä meitä siitä löydetty koko iltana. Ilta oli hyvin tavallinen
90-luvun lopun ilta Lohikoskella. Meitä oli lähekkäin paljon; lähes 20 lasta muutaman sadan metrin
sisällä. Meillä oli energiaa ja mielikuvitusta. Lisäksi
meillä oli ympäristö, jossa oli tilaa ja mahdollisuuksia
touhuta. Parasta hupia syksyn pimenevinä iltoina oli
tuo valopiilo, poliisin ja rosvon pimeä versio, johon
mukaan joukkueisiin pääsivät kaikki pienimmästä
ekaluokkalaisesta yläasteelaisiin. Kesäisin samalla
porukalla uimme, uimme, uimme… pyöräilimme ja
seikkailimme. Talvella hiihdimme, parhaimmillaan
alueen minicup kilpailuihin taisi pihapiiristä startata
kolme-neljä täyttä autoa.
Touhumme ei aina ollut sopuisaa eivätkä kaikki aina
leikkineet yhdessä, mutta toimeen tulimme keskenämme kaikki. Isommat pitivät huolta pienimmistä
ja pienimmät määräsivät tahdin esimerkiksi koulumatkoilla. Nekin nimittäin taitoimme yhdessä. Vajaan
kahden kilometrin matka taittui sulan maan aikaan
joko kävellen tai pyörällä ja talvella hiihtäen tai potkureilla. Kisailuakin oli aina, pyörällä ajoimme kilpaa
viimeisen vajaat puolikilsaa myllyn mutkasta kotiin
ja todellakin täysillä. Suksilla keksimme kisoja niin
takaperin hiihdossa kuin muilla ihan uusilla oma kehittelemillämme tyyleillä. Kävimme yhdessä liikuntaja 4H-kerhoissa ja pidimme niitä kukin vuorollamme
iän karttuessa.

Kokoonnuimme aina kouluaamuisin kymmentä vaille kahdeksan lehtikuusen alla aitan kupeessa. Usein
myös soitimme aamuisin ja varmistimme ovatko kaikki tulossa. Myöhästyimme vain kerran, se oli kerta,
kun koululatua ei ollut ennätetty ajaa ja meitä kävi
ottamaan se päähän. Päätimme siis tampata koko
uran yhdessä eikä siihen ihan tavallinen koulumatka
aika riittänyt. Kotiinpäin mennessä eksyimme seik-

kailuihin sitten aika paljon useammin ja äidit olisivat
varmasti olleet kiitollisia kännyköistä. Useat sammakonkudut ja ötökät tuli kannettua kotiin sekä sahan
raunioita tai ojan pohjia tutkittua. Mitään vakavampaa ei kuitenkaan tainnut tapahtua.
Meihin luotettiin ja meille annettiin vastuuta. Isommat huolehtivat pienemmistä. Itse sovimme peliemme rajat ja säännöt. Riidat setvittiin myös porukalla.
Kaikki kylän aikuiset olivat tuttuja ja huolehtivaisia.
Jos satuimme hölmöilemään, tiesi tiedon kulkevan
vanhemmille omia juoksuaskelia nopeammin. Jos
jollakulla oli hankalaa, kylästä löytyi apua. Lapsuus
Lohikoskella oli kaikkiaan hyvä koulu yhteisöllisyyden maailmaan. Näki miten hienoa on, kun tehdään
yhdessä, autetaan kaveria ja ollaan samaa porukkaa.
Tärkeitä taitoja elämässä kaikkiaan.
Meistä ei kenestäkään tullut parhaita ystäviä keskenään, emmekä nykyään pidä yhteyttä säännöllisesti,
osan kanssa emme ole nähneet vuosikausiin. Tällä
hetkellä olen ainut tuosta porukasta kylälle takaisin
palannut paluumuuttaja. Olen kuitenkin varma siitä, että me kaikki muistelemme tuota aikaa ilolla ja
hymyssä suin. Yhdessä koimme ja opimme paljon
eikä oikein muuta olisi voinut toivoa. Lohikoskella
oli hyvä viettää lapsuus ja kuulua siihen lämpöiseen
yhteisöön. Toivon kaikkien nykyistenkin kylän lasten
kokevan tuon saman yhteisöllisyyden tunteen ja kasvamisen mukaan meidän porukkaan ja kylään. Se on
kylämme rikkaus ja mahdollisuus.
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Lyhennelmä Esa Revon
kirjoituksesta vuodelta
2008 päivitettynä
nykyajan tiedoilla

Aivan ensimmäiseksi tilapäiseksi talliksi saatiin Pölkkyniemen tilan autotalli. Ensimmäiseen hälytyksensä
miehet lähtivät sieltä ”Katsilla” todennäköisesti talvella
1958 Salmelan kaupan tulipaloon.
Ensimmäiseksi varsinaiseksi talliksi saatiin Lohikosken
Terveystalon lämmitetty talli. Talli palveli käytössä aina
nykyisen Lohilahteen kirkkoaidan pohjoispuolelle v.
1990 valmistuneen oman tallin käyttöönottoon saakka

1. Perustaminen:
3. Palokunnan Päälliköt
Lohikosken Seudun VPK:n perustamiskokous pidettiin
Sulkavan kunnan Lohikoskella 18. päivänä heinäkuuta
1958. Läsnä olivat: Eino Repo, Unto Ulvinen, Urho
Kostiainen, Matti Repo, Veijo Mikkonen, Soini Salo,
Evert Mikkonen, Kyösti Leinonen, Onni Vanninen,
Teuvo Ulvinen, Pentti Hämäläinen ja Pentti Julkunen.
Heidän yhdessä laatimansa perustamiskirja kuuluu: Me
allekirjoittaneet perustamme täten Lohikosken Seudun
V.P.K:n, jonka kotipaikkana on Sulkavan kunta ja toimialueena Lohikosken ja siihen läheisesti liittyvät Säämingin ja Puumalan kuntien osat, ja hyväksymme sille
alla mainitut säännöt.
Pöytäkirjaote ei kerro tarkkaa kokouspaikkaa ja kokouksen kellonaikaa. Eikä se ole enää muistisopukoihinkaan jäänyt. Vanhimmat säännötkin ovat aikojen
kuluessa kadonneet. Se seikka myös jää arvailujen varaan, että mistä VPK:n perustaminen käynnistyi? Tuliko
aloite valtiovallan vai kunnan taholta? Oliko seudulla
sattunut joitakin tuhoisia tulipaloja? Vai päättivätkö em.
miehet jonkun yksityisen henkilön tai ryhmän aloitteesta perustaa vapaapalokunnan. Malleja toimivista
VPK-ratkaisuista oli todennäköisesti hyvin saatavilla.
Oman palokunnan tarve oli tuolloin kiistaton.
Me olemme aina olleet täällä kaukana vesien takana
muista palokunnista. Sulkavalta tultiin tuolloin apuun
kahden lossin takaa, nimittäin Pajasalmen ja Vekaran
lossien. Tietkin olivat paljon mutkaisempia, kapeampia
ja näin ollen hitaampia sorateitä nykyisiin verrattuna.
Avunsaanti muualta näille selkosille kesti toista tuntia;
Kiviapajan itäpuolelle ja Lieviskän perukoille vielä paljon paljon pitempään.

Autoilija Kyösti Leinonen
1958 -1959
Maanviljelijä Pentti Repo 1959 – 1992
Metsäkoneenkuljettaja Pasi Torikka
1992 – 2003
Kirvesmies Aki Muhonen 2004 –

2. Toiminnan alkuvuodet
VPK:lle hankittiin ensimmäiseksi sammutusautoksi v.1958 neuvostoliittolainen GAZ-51 avolavainen
kuorma-auto. Moottorina oli bensiinikäyttöinen, 72
hv neljäsylinterinen sivuventtiilikone. ”Polttoaineen
kulutus korkeintaan 30 litraa sadalla kilometrillä ajettaessa korkeitaan 30 km:n tuntinopeudella”. Näin luki
huoltokirjassa.
Lohikosken Kone ja Metalli konepajassa hitsattiin yli
tuhannen litran vesisäiliö, joka yhdessä Velj. Kulmalalta
hankitun ESA-20 moottoriruiskun kanssa asennettiin
auton lavalle. Letkua ostettiin yht. hiukan yli 300 m.

Palokunnan hallituksen puheenjohtajat
Metsätyönjohtaja Unto Ulvinen 1958 – 1969
Johtajaopettaja Soini Salo
1969 – 1970
Maanviljelijä
Eemil Laine 1971 – 1973
Maanviljelijä Touko Parkkinen 1974 – 1981
Maanviljelijä Aatos Valtonen
1982 – 1991
Maatalousyrittäjä Jussi Valtonen 1992 4. Ajoneuvot ja muu kalusto
Edellä mainitun sammutusauto GAZ:n osoittautuessa aikansa paloautona eläneeksi ja liian heiveröiseksi
saimme monen mutkan jälkeen ostetuksi vuoden 1998
ikana Sulkavan puolivakinaisen palokunnan käytössä
ollut Mercedes Benz merkkisen sammutusauton. Auto
sai tunnuksen SU-21. Tällä autolla sammutustehtävät
hoidettiin vuoteen 2005

Telataipaleen kylä
Telataipaleen kylä sijaitsee n. 10 km Lohilahdelta Sulkavan kirkonkylän suuntaan. Itse kylä sijaitsee hieman
Virmutjoki-Sulkava tiestä sivusta, mutta monelle varmaan kylän tunnetuin nähtävyys Telakanava on tuttu.
Kylällä sijaitsee vanha koulu, jonka omistavat kyläläiset
ja se toimii kylän kokoontumispaikkana.
Kylällä asuu n. 50 henkeä ja kylätoiminnasta vastaa Telataipaleen maa-ja kotitalousseura ry. Toimintaa
kylällä järjestetään mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan. Talkoilla pidetään Telakanavan ja Kukkarlahden
uimarannan ympäristöä siistinä, järjestetään retkiä teatteriin ja konsertteihin, vuokrataan astioita, tarjotaan
kahvitus- ja ruokapalveluita kokouksiin ja tilaisuuksiin
ja ollaan mukana oman kylän seudulla olevissa tapahtumissa, kuten nyt kesäkuussa yhtenä Suomi meloo- tapahtuman vaihtopaikkana ruoka- ja kahvitarjoiluineen.
Olemme monena kesänä olleet mukana Lohilahden
kesätorilla kahvittamassa torivieraita.

Telataipaleen peltoja

Päivän päättyessä
Telataipaleen kylän toimintaa voi seurata Facebook –
ryhmässä Telataipaleen kylä. Tervetuloa käymään kylällämme ja aurinkoista kesää kaikille lehden lukijoille!

Silloin ihmismieli haaveisiin herkistyy
Ystävät läheltä ja kaukaa ajatuksiin siivittyy
Jos voisitte luokseni tulla niin runoja lausuisin
punaista Iimskaa ja piparkakkuja teille tarjoisin
Yhdessä voisimme viettää leppoisan tuokion
ja illan tummetessa sytyttää vaikka nuotion

5. Nykyinen kalusto
Imuletkut, suihkut, raivausvälineet ym. tarpeellinen
pienkalusto saatiin kokoon. Niin paketti oli valmis.
Huomiona korostan että sammutusasuja ym. turvavälineitä hankittiin pikkuhiljaa. Kaksi kypärää, 5 suojapukua, 2 savunaamaria ja 2 savunaamarisuodatinta
hankittiin v -61. Noilla perusvarusteilla pärjättiin pitkälle 70 luvun puolelle melko pienin lisähankinnoin.

Sammutusauto ES471 Scania Vm. -1987. Omistaa
Etelä-Savon Pelastuslaitos.
Miehistöauto ES477 Volkswagen Caravelle Vm. -2015.
Omistaa Lohikosken VPK
Öljyntorjuntavene ES478 Faster Vm. -2017. Omistaa
Etelä-Savon Pelastuslaitos.

Parhainkin päivä päättyy laskuun auringon
Voisko olla hetkeä hehkeempää kuin iltahetki on
Aurinko viime säteillään taivaanrannan purppuroi
järviin, metsiin, peltoihin satumaisen ilmeen loi
Kotijärven pinnasta se kauniina peilautuu
ja ilta illan jälkeen uudeksi uudistuu

Nyt istun iltaa yksinäin, taivaanrantaa tuijotan
ja pienen mietelauseen muistiin kirjoitan
Tyytyväisnä huokailen: tuli sentään jotain tehtyä
kun päivän viime säteetkin alkaa ehtyä
”Telakanava” on yksi 1790 luvulla rakennetuista Suvorovin kanavista. Kanavan pituus on 200m ja se yhdistää
Taipaleenselän ja Telalahden.

Vielä en levolle käynyt, hetkeksi istumaan jäin
Päivän päivien joukosta päättyneen näin
Aurinko laskunsakin jälkeen jätti
kajonsa kauneimman
Voisinpa joskus minäkin lausua
runoista kauneimman
Ale Pellinen

Lohilahden
Kyläyhdistys Ry
Postiosoite:
Lohirannantie 6, 58620 LOHILAHTI
Kuuluminen jäsenenä oman kylän kyläyhdistykseen on oikeus ja velvollisuus. Olitpa sitten alueen kesäasukas tai Lohilahden koulupiirin alueella
asuva, niin paras tapa vaikuttaa oman ympäristönsä mukavuuteen ja viihtyvyyteen on maksaa
vuosittainen kyläyhdistyksen jäsenmaksu. Se antaa myös oikeuden osallistua kyläkokouksiin ja
sitä myöten päästä vaikuttamaan suoraan alueen
asioihin ja kehittämiseen. Talkoisiin osallistuminen edes kerran vuodessa ei voi olla mahdotonta
kiireisimmällekään ja siitä saa aina hyvän mielen.
Sääntöjen myötä kyläyhdistykseen voivat liittyä
kaikki halukkaat olipa asuinpaikka mikä vaan.
Hallitukseen pääsylle on pieniä rajoitteita. Myös
paikkakunnan muita yhdistyksiä toivotaan mukaan jäseniksi vaikuttamaan omalta osaltaan
toimintaan. Mitä enemmän jäseniä meillä on,
sitä paremmin pystymme vaikuttamaan alueen
kehittämiseen ja palveluiden turvaamiseen tulevaisuudessa.

Kyläyhdistyksen hallitus:
Puheenjohtaja:
Toni Pikkusilta +358 40 754 6019
Varapuheenjohtaja:
Pasi Torikka
Sihteeri:
Kukka-Maaria Kärki
Jäsenet:
Markku Jonninen
Ville Henttonen
Anita Mikkonen
Jaana Martikainen
Hallituksen jäseniin saat yhteyden sähköpostitse
osoitteella etunimi.sukunimi@lohilahti.net

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu
vuonna 2018 on 10€.
Maksa tilille FI 68 5437 1840 0040 55
Kirjoita saatekenttään; Jäsen 2018, nimesi,
osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Jos haluat auttaa kylän kehittämisessä, mutta et
ehdi mukaan toimintaan, niin maksa haluamasi
summa yhdistyksen tilille ja kirjoita viestikenttään mihin tarkoitukseen haluat rahasi käytettävän. Pyrimme parhaamme mukaan toteuttamaan
hankkeen ja tarvittaessa pyydämme siihen lisärahoitusta muilta asiaa tärkeänä pitäviltä.

www.lohilahti.net
facebook, Lohilahti (Sulkavalla)

Kiitos!

Lohilahti
Vuoden kylä 2018

Tämä ensimmäinen Lohilahti-Lohikoski alueella
ilmestyvä julkaisu on tehty kokonaan talkootyönä
ja sen sivunvalmistuksen on tehnyt
veloituksetta SL-Mediat Oy, Tampere ja painanut
veloituksetta Botnia Print Oy Ab, Kokkola.
Lohilahden Kyläyhdistys Ry kiittää talkoolaisia
sekä juttujen tekijöitä ja erityiset kiitokset
menevät Peter Marjakankaalle ja Jussi Lehtoselle
sekä ammattimaisesta sivunvalmistuksesta
Pauli Maukoselle – ilman teitä tätä lehteä
ei olisi julkaistu.

