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Kuutamohiihto
Perinteinen kuutamohiihto järjestetään taas Eksyssuolla 6.3.2015.
Lähtö Kauhanojan-Joenperän metsästysmajalta
(osoitteessa Kattilasuontie 100) kello 18.00 - 20.00.
Opastus Hämeentien ja Petäjoentien risteyksestä asti.
Hiihtolatujen pituudet 5km/7,5km/12 km.
RAUS!
Lyhin reitti sopii myös lapsiperheille.
SÄÄVA
Hinta: aikuiset 7e, lapset 5e ja perhelippu 20e (2 aikuista +
2-3 lasta). Maksu vain käteisellä ja tasarahalla.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
Ennakkoilmoittautumiset 4.3. mennessä ja tiedustelut: Elina Mattila
050 569 6123 / mattilan.elina@gmail.com.

Matkan varrella Alpo Jaakolan
suomökillä on tarjolla makkaraa ja kuumaa mehua. Tarjoilu
sisältyy osallistumismaksuun.

Otsalamppu on tarpeellinen.
Jokaiselle osallistujalle
annetaan kunniakirja.

Kuva: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Emma Kulo

- - - - - - - Pääkirjoitus - - - - - - - -

Kyläyhdistys tiedottaa:

Terveiset lumihankien keskeltä, toistaiseksi. Ja
Aurinkoista uutta vuotta jokaiselle.

Pulkkamäen laskijat huomio: hyppyrimäen alastulorinteessä pulkalla laskeminen ja käveleminen on kielletty sillä se vaarantaa hyppääjien turvallisuuden.
Kun isolta tieltä käännytään pulkkamäkeen, niin
oikealla puolella oleva pelto toimii parkkipaikkana.
Pulkkamäen alastulorinteeseen ei saa parkkeerata.
Mäkisuksia saa kysellä lainaksi jos mielii hurjempaa
vauhtia. Tiedustelut: Elina Mattila 050-5696123.

Kiitos kaikille metsäkirkkoon osallistuneille, joita
oli likemmäs 50 tällä kertaa. Kiitos myös makkaranpaistajille maistuvista riistamakkaroista.
Uusi vuosi ja uudet kujeet, vaikka kelit seilaavatkin eessuntaas ja vaikeuttaa päätöksentekoa
siitä, onko mahdollista järjestää hiihtotapahtumia taikka muuta talvihauskaa kaikelle kansalle.
Romunkeräystä ei näillä näkymin tänä keväänä
järjestetä sillä edellinen yhteistyökumppani lopetti tämän tyyppisen romunkeräyksen. Mikäli
toiveita uudesta keräyksestä saapuu meille
kyläläisiltä paljonkin, niin sitten koitettaan keksiä
miten saataisiin taas järjestettyä.

Talviterveisin Elina Mattila

Eksyssuolle on ajettu talven ensimmäiset ladut
helmikuun alussa. Reitti alkaa Metsästysmajalta
(Kattilasuontie 100). Ladun pohja on joistakin kohtaa luonnollisesti ollut vähän pehmeä, kun kovia
pakkasia ei ole ollut. Hyvin pääsee silti hiihtämään
niin kauan kuin lumitilanne sen sallii.

Kevätkokous

Tervetuloa kaikki kyläläiset
kyläyhdistyksen sääntömääräiseen
kevätkokoukseen 1.4.2015 klo 18
Kauhanojan koululle. Käsittelemme
mm. edellisen kauden tiliasiat.
Tarjolla munkkikaffet!

Keväiset terveiset Petäjoelta!
Kohta alkaa lumet sulaa ja räystäät tippua.
Petäjoella tapahtuu kevään korvilla seuraavaa.
Yhdistyksen kevätkokous on tulossa, seuraa
Loimaan lehteä. Tervetuloa kaikki jäsenet ja erityisesti muutkin, jotka ovat kiinnostuneet meidän
toiminnasta.
4.4. Petäjoen lavalle saapuu Suomen kiertueelta
Olavi Virta tai ainakin hänen musiikki soi silloin.
Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan ikivihreistä sävelmistä.
Ja kun kevät on vienyt pois lumet sekä jäät, alkavat
aikuisten sekä lasten liikuntaryhmät. Saadaan kylien
väki taas kesäkuntoon tulevien kesäjuhlien kylien
väliseen kisailuun...
Kevätterveisin Petäjoen PVY:n pj.
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Kyläyhdistys
onnittelee !

Hanna-Mari Hemmilää
ja Tuomas Mäki-Puntoa
Venttontieltä pienen
tyttövauvan syntymästä.

Terveiset Kauhanojan koululta

Koulumme oppilasmäärä kasvaa huomattavasti,
uusia ekaluokkalaisia on tulossa noin 15. Kuudesluokkalaisia lähtee yläkouluun 8. Nyt oppilaita on 63.
Keittäjä Taru Alkki ja siistijä Arja Rinne siirtyivät uusiin tehtäviin, mutta onneksi vastaava ruokapalvelun
työntekijä Tarja Lindsten on korvannut heidät.
Koululla on myös aloitettu remontointi eteisessä.
Seinät maalataan uudestaan ja sinne tulee oranssi
raita.
Liikuntatunnilla on päästy hiihtämään Ahokkaan
Pekan tekemillä laduilla sekä luistelemaan, talkoovoimin pystytetyssä kaukalossa.
Ja keväällä koulu ei kerää enää keräyspaperia. 5-6
luokkalaiset menevät leirikouluun Hauholle. Koko
koulu menee luokkaretkelle Turkuun.
KUVA: Koulun eteistä remontoidaan.

Iita Merilehto, Veera Kivinen ja Emmisofia Virtanen

Julkaisemme Pajasanomissa Kauhanojan historiaa
käsittelevät 3-osaisen juttusarjan. Kirjoitukset perustuvat 19.9.2012 pidettyyn Kyläkeskiviikko-esitelmään. Kirjoittaja: Kirsi Laine, Suomen maatalousmuseo Sarka.

Erkin talo oli kylän suurin ja se jaettiin jo vuonna
1573 Pietarin ja Einon kesken. Pietarin osa talosta
oli pienempi ja se tunnetaan myöhemmin nimellä
Jaakola. Einon talo oli kylän suurin. Vuonna 1600
siellä oli yksi Loimaan suurimmista karjoista. Karjaan kuului muun muassa 10 härkää, 19 lehmää, 24
nuorta karjaa ja 50 lammasta.
1600-luvun alussa kylässä jaettiin kaksi taloa. Ensin
vuonna 1615 Sakkinen jaettiin veljesten Pentin ja
Yrjön kesken Sakkiseksi ja Puntoksi. Kolmea vuotta myöhemmin Einon talo jaettiin veljeksille Sipille
ja Martille. Taloja alettiin kutsua Sipiläksi ja Marttilaksi. Tämän jälkeen seuraava jako tehtiinkin vasta
1700-luvun puolivälissä, kun Punto jaettiin. Toisen
puolikkaan sai isännöitäväkseen talon poika ja toisen vävy. Ennen isojaon toimittamista jaettiin vielä
Sipilä noin vuonna 1770. Jako tapahtui veljesten
kesken. Talon nuorempi poika jatkoi isänsä jälkeen
Sipilän isäntänä, ja vanhemman pojan saamaa taloa
alettiin kutsua Loimalaksi.

Kylä keskiajalla

Kauhanojan kylä on syntynyt keskiajan lopulla Loimijoen varteen. Loimaalla joen alajuoksulla kyläasutus muodostui hyvin tiiviiksi, mutta yläjuoksulla tilaa
oli enemmän. Tähän väljään maastoon muodostui
Kauhanojan kylä pinta-alaltaankin verrattain suureksi. Kauhanojan naapurikylät ovat Ypäjä, Manninen,
Joenperä, Hattula ja Sieppala. Näistä Ypäjä ja Manninen kuuluvat nykyisin Ypäjän kuntaan. Kauhanojan rajat ovat suorat ja selväpiirteiset, mutta keskellä kylän aluetta on Joenperän kylään kuuluva entinen niittyalue.
Ensimmäiset tunnetut isännät Kauhanojalla olivat
vuonna 1540 Heikki, Matti ja Erkki. Matin talo tunnetaan myöhemmin nimellä Perho ja Heikin talosta
tuli nimeltään Sakkinen. 1500-luvun puolivälin jälkeen kylässä oli myös Aleksi -niminen isäntä, jota
vuonna 1570 sakotettiin veljensä niityn omimisesta.

Kylä pitäjien välissä

Kauhanojan sijainti pitäjän rajalla sai kyläläiset
asioimaan kahteen suuntaa. Kauhanojan, Ypäjän
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ja Mannisten asukkaat kävivät 1600-luvulta lähtien
kirkossa Tammelan pitäjän puolella Perttulan saarnahuoneessa. Perttula oli heille lähempänä kuin
Loimaan kirkko, ja heillä oli myös oikeus haudata
vainajat Perttulan kirkkomaahan. Järjestely aiheutti
sen, että kolmasosa Perttulan saarnavuoroista kuului Loimaan papeille. Yleensä kyläläiset katsoivat
kuuluvansa joko Loimaan seurakuntaa tai Perttulan
kappeliin sen mukaan, kumpi vaihtoehto kulloinkin
oli edullisempi maksujen ja velvollisuuksien suhteen. Lopullisesti kauhanojalaiset käänsi Loimaan
suuntaan rautatien valmistuminen.
Kauhanojalla oli merkittävä sijainti Loimaalta Perttulan ja Jokioisten kautta Tammelaan kulkevan
maantien varressa. Toinen tärkeä tie kyläläisille oli
Ypäjän kylään kulkeva kylätie. Jonkinlainen silta
Loimijoen yli Kauhanojalla oli jo 1600-luvulla, ja viimeistään 1800-luvulla paikalla oli kiinteä silta, jossa
oli viisi arkkua. Sillan ylläpidosta olivat vastuussa
myös Ypäjän kylän talot, jotka mieluummin olisivat

pitäneet yllä vain vaatimattomampaa lauttasiltaa.
Maantien varren kylänä Kauhanoja oli sopiva paikka
kestikievarille. Kievari perustettiin kylään viimeistään
1810-luvulla. Aluksi talot vuorottelivat kievarina,
mutta vuosikymmenten saatossa kievari oli pitempiä
aikoja samoissa taloissa. Pitkään kievarina toimivat Marttila ja Perho. Kauhanojan kievari lopetettiin
vuonna 1879. Rautatien rakentamisen seurauksena
Loimaan aseman läheisyyteen oli perustettu kievari.
Aseman ja Kauhanojan välimatka oli niin lyhyt, että
Kauhanojan kievari kävi tarpeettomaksi.
Kauhanojan taloilla oli Mannisten kylän kanssa yhteinen vesimylly Mannisissa Kuusjoen partaalla.
1800-luvun puolivälissä Kuusjoen pienen ratasmyllyn osakkaina olivat Loimala, Heikkilä, Perho, Sakkinen ja molemmat Martit. Pienen vesimyllyn kapasiteetti ei kuitenkaan riittänyt kylän tarpeisiin. Kylään
rakennettiin 1800-luvulla tuulimyllyjä jauhatuskapasiteetin lisäämiseksi. Karttakuvan mukaan 1880-luvulla kauhanojalla oli neljä tuulimyllyä.

KUVA: Kylä 1880-luvulla piirretyllä venäläisellä topografikartalla. Kartassa näkyy neljä tuulimyllyä: kolme joen
pohjoispuolella ja yksi kylämäen reunassa lähellä maantietä. (Maanmittaushallituksen uudistusarkisto)

PAJASANOMAT
Julkaisija: Kauhanojan Kyläyhdistys ry.				
www.kauhanoja.fi
Painopaikka: Hunajayhtymä Oy					
kauhanoja@gmail.com
Taitto: Päivi Kaijula				
FB: Kauhanaojan Seudun Asukkaat

