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Kuva: Tero Säteri

runsas puffetti - arpajaiset - esiintyjinä
sawisormet ja ämmät äänessä - piapon
maistatusta - vihdantekoa - seppä jari
heino - myynnissä pajatuotteita

tervetuloa viihtymään!
Järjestäjinä: Kauhanojan kyläyhdistys ja Loimaa -seura

- - - - - - - Pääkirjoitus - - - - - - - Suvivirsi kirkossa ja jätskit todistustenjaon jälkeen toi kesän tämän kylän kouluun. Koulun
kentällä on kyllä kiva käydä keinumassa ja palloilemassa lomallakin. Suomen kesä on asennekysymys, eli villasukissa jatketaan ulkosaunan lämmitystä, grillausta ja kesäkukkien
istutusta.
Turussa lapsuuteni eläneenä ja vasta 12 vuotta
sitten tänne maalle muuttaneena, jään joskus
kuuntelemaan maalla syntyneiden keskusteluja
siitä, mitkä asiat heidän mielestään olisi paremmin kaupungissa. Kuten aktiviteetit ja palvelujen
läheisyys. Mutta lähdepä kaupungin toiselle laidalle 5km päähän autolla harrastamaan. Aikaa
saa kulumaan liikennevaloineen ja maksullisen
parkkipaikan etsimisineen vähintään yhtä paljon kuin täällä 10-15km ajamiseen kauppalaan.
Täällä suurin osa aktiviteeteista löytyy kotipihalta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Pajapäivät yhdessä Loimaa-seuran kanssa Pajanmäellä heinäkuussa jatkaa tutuksi tulleita
perinteitä uusilla mausteilla höystettynä. Tervetuloa kaffel ja pullal kaikki kansa läheltä ja kaukaa.
Aurinkoisin kesäterveisin Elina Mattila

Kukkaistutukset

Kyläläisiä ja ohikulkijoita ilahduttavat kukkaistutukset kaipaavat vapaaehtoista kastelijaa! Istutukset sijaitsevat Petäjoen ja Joenpesän sekä
Ypäjänkylän risteyksissä. Mikäli voit huolehtia
kukkien kastelusta noin kerran viikossa, ota yhteys Ahokkaan Pekkaan, puh. 0500 741 282.

Matonpesupaikka

Kauhanojan matonpesupaikka löytyy maamieskoulun kohdalta joen rannasta. Pesupaikka on
avoinna klo 6-22. Pesupaikalta löytyy 5 pesuallasta ja käsikäyttöinen mankeli. Kuivaustelineitä
uusitaan lähiaikoina.

Uimaranta

Uimaranta sijaitsee Katinhännäntien ja Haapasentien risteyksessä sillan kupeessa. Mukava hiekkaranta ja laituri palvelevat niin uimareita kuin onkijoita. Ranta sopii myös mukavaksi
eväsretkikohteeksi. Laiturin viereen on myös
kiva rantautua vaikkapa kanootilla. Rannalta on
pukukopit ja kesän alussa sinne on tuotu uusi
puucee. Omat paperit kannattaa varata mukaan. Pukukoppien vieressä on myös roskalaatikko rannalla kävijöiden roskia varten.

ME MUUTETAAN, ME MUUTETAAN….
Maatilan koko kaluston ja irtaimiston

HUUTOKAUPPA

keskiviikkona 22.7. klo 15 alkaen
osoite: Joenperäntie 94, Loimaa
Meklarina Markku Värjönen
Paikalla kyläyhdistyksen puffetti, kahvia,
pullaa, makkaraa….
Tervetuloa!
Arja ja Jouko Markkula
seuraa ilmoittelua lehdissä
Sahamiesten kirkkovene Rimadonna saapuu
Loimaalle Sulkavan souduista!

KIRKKOVENESOUTU

keskiviikkona 15.7.2015 klo 17.00
1. MIEHISTÖ = LÄHTÖ ent. kaupungin
rajalta veneiden laskupaikalta
2. MIEHISTÖ = VAIHTO Kauhanojan
uimarannalta. Miehistöön mahtuu 14 hlöä.
Kauhanojan uimarannalla puffetti!
Ilmoittautumiset viimeistään 10.7. Pekka
Saarinen 0400785236 tai Pekka Ahokas
0500741282
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Uimarannan puuceen rakensivat Johannes Saarinen
(vas.) ja Pekka Saarinen (oik.). Pekka Ahokas (kesk.) auttoi paikoilleen nostamisessa.

Jätevesiviemäristä

kiinnostuneet liittymään viemäriin ja sen pohjalta olla yhteydessä vesilaitokseen ja mietitään
yhdessä mistä kautta on järkevintä toteuttaa
paineviemärin rakentaminen.
Seurataan mitä päätöksiä tullaan vaatimaan ja
millä aikataululla valtiovallan taholla. Nyt ei kannata “hötkyilyä“, sillä viemäriin pystyy liittymään
myöhemmin. Nyt on hyvä aika miettiä ja antaa
urakoitsijoiden rakentaa siirtoviemäriä. Jos nyt
jo tietää, että haluaa liittyä, niin sitten yhteyttä
vesilaitoksen suuntaan. Jos porukoita syntyy,
kannattaa miettiä yhteishankintaa pumppujen
osalta ainakin. Seurataan tilannetta ja ollaan kuulolla. Terv. Pekka Ahokas (puh. 0500-741282)

Julkaisemme Pajasanomissa Kauhanojan historiaa käsittelevät 3-osaisen juttusarjan. Kirjoitukset perustuvat 19.9.2012 pidettyyn Kyläkeskiviikko-esitelmään. Kirjoittaja: Kirsi Laine,
Suomen maatalousmuseo Sarka. Nyt vuorossa
sarjan viimeinen kirjoitus. OSA 3/3

parisenkymmentä. Torppien määrä jatkoi nousuaan, kunnes 1870-luvulla määrä kääntyi
laskuun. Uusiakin torppia perustettiin edelleen
1800-luvun lopulla, mutta pääasiassa talot lopettivat torppiaan. Esimerkiksi Kylä-Puntolla ei
ollut enää yhtään torppaa sen jälkeen, kun
torppari Ketola-nimisestä torpasta kuoli vuonna
1901.

Kyseessä on siirtoviemäri, johon kaupunki ei
tule määrittämään viemäröintialuetta, elikkä
kenenkään ei ole pakko liittyä. Mutta se tarjoaa
mahdollisuuden kyläläisille liittyä kunnalliseen
paineviemäriin. Siirtoviemäriin rakennetaan
pumppukaivoja, joihin voi liittää talouksia ja
vesilaitos asentaa kaivantoon nyt jo putkia mahdollisia liittyjiä varten. Jos liittyjiä on samalta
suunnalta vähintään kolme, niin vesilaitos ei peri
liittymämaksua. Muuten liittymämaksu määräytyy talon neliöiden mukaan alkaen 600 eurosta
kasvaen yli 1000 euroon. Nyt onkin hyvä alkaa
miettiä porukoita esim. tiekunnittain: ketkä ovat

Rustholleja ja torppia

Kauhanojan taloista 1700-luvulla rustholleja eli
ratsutiloja olivat Jaakola ja Sipilä. Nämä talot siis
varustivat kumpikin yhden ratsumiehen Turun ja
Porin läänin ratsuväkirykmentin everstiluutnantin komppaniaan. Molemmilla ratsumiehillä oli
Kauhanojalla oma sotilastorppa. Lisäksi Kauhanojalla sijaitsi parhaimmillaan kolme muuta
sotilastorppaa. Perho ja Sakkinen muodostivat
yhdessä ruodun eli he varustivat yhdessä yhden sotilaan Turun jalkaväkirykmentin Loimaan
komppaniaan. Marttila varusti jalkamiehen
yhdessä Mannisten kylän Kurkun ja Harakan
kanssa. Näiden kahden ruodun sotilaat asuivat
Kauhanojalla. Punto sen sijaan kuului samaan
ruotuun yhdessä Vesikosken kylän Saikun ja
Äyvärin kanssa. Tämän ruodun sotilas asui
aluksi Vesikoskella, mutta myöhemmin tämäkin
torppa siirtyi Kauhanojalle.
Ensimmäiset torpparit ilmestyvät Kauhanojan
rippikirjoihin pian isojaon toimittamisen jälkeen
1780-luvun lopulla. 1810-luvulla kaikilla kylän
taloilla Jaakolaa lukuun ottamatta oli torppia.
Vuosisadan puolivälissä torppia oli kylässä

Monet torpat olivat lyhytikäisiä, mutta toisia
vuokrattiin useita vuosikymmeniä. Kauhanojan
taloilla oli 1800-luvun kuluessa seuraavan nimisiä torppia:
(Kylä-)Jaakola: Levo, Mettänperä, Kreivilä, Seppä
(Korpi-)Jaakola: Juhola, Vastamäki, Kantola,
Kaukaisi
Loimala: Palomäki, Rannanperä, Kankare,
Hakala, Suonpää, Rajala
Heikkilä: Kujala, Kantola, Mikkola, Kankaanpää,
Vuorenpää, Hakala
Perho: Ketola, Kulmala, Aho, Valtamäki, Blomberg, Lintula
Sakkinen: Töykkälä, Rajala, Haapanen, Simola
Mäki-Punto: Lähteenmäki, Mäkelä, Levo
Kylä-Punto:
Kedonperä,
Kujala,
Ketola,
Veräjänkorva, Törmälä, Myllymäki
Vanha-Martti: Peltola, Savikko
Uusi-Martti: Pinomäki, Lähteenkorva, Veräjänkorva, Rantala
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Kauhanojan 5-6 luokkalaiset leirikoulussa Hauholla

Maanantaiaamuna lähdettiin kohti Hauhon lomakeskusta leirikouluun. Kun saavuimme perille, meitä odottikin jo siellä ohjaaja ja toimintaa.
Aluksi tutustuttiin sisätiloihin ja pedattiin itse
sängyt. Pelasimme myös pelejä ja illan tullessa
uitiin, saunottiin ja kalastettiin, kalaa tuli mukavasti. Paistoimme myös muurinpohjalettuja ja
teimme kaarnaveneitä.
Seuraavana päivänä leivoimme pullaa, jotka
sitten syötiin välipalaksi. Kävimme myös luontoretkellä ja osa porukasta kävi soutelemassa, kun taas jotkut jäivät kalastamaan. Vähän
myöhemmin saunottiin ja uitiin, jonka jälkeen oli
vielä vähän pelejä ja leikkejä esim. kuvasuunnistusta ja Boffer-turnajaiset pehmomiekoin.
Pian tulikin viimeinen päivä jolloin pelattiin
vielä Akkimaan tähteä, joka oli ilmeisesti saanut nimensä Akkijärvestä leirikeskuksen lähellä.
Söimme vielä ruuan ja jäätelöt, jonka jälkeen olikin jo aika lähteä. Lopuksi oli kaikilla hyvä tunnelma ja ryhmähenkikin oli kasvanut.
Hyvää kesää!
Toivottaa Kauhanojan koulun 5-6 luokkalaiset

Parasta oli, kun grillattiin makkaraa ja pikkupullaa. Sen jälkeen mentiin sisälle syömään pizzaa. Ennen nukkumaanmenoa opettaja luki
sadun.
Kirjoittaja: Emmi Nurmi 2.lk
Torstai-iltana klo 18 tulimme takaisin koululle
yökouluun. Leikimme Ilttis -huoneessa barbeilla ja dinosauruksilla. Ulkona menimme
aarteenetsintää, rakensimme kirjaimia luonnonmateriaaleista, paistoimme makkaraa ja
tikkupullia. Sisällä teimme ihmispyramidin.
Söimme vielä pitsaa ja omia herkkuja. Nukuttiin
jumppasalissa, leikittiin pehmoleluilla, nukuttiin
hyvin makuupussin sisällä. Syötiin aamulla puuroa ja pullaa. Mentiin taksilla kotiin. Yökoulu
oli kivaa ja parhainta.
Kertojina: Julia Toivonen, Kristian Niemi ja
Asser Nevalainen 1.lk

Yökoulu

Yökoulu pidettiin Kauhanojan koulussa 21.5.
Sinne osallistui 1.luokka, 2.luokka, 3.luokka ja
4.luokka. Paistettiin makkaraa ja tikkupullaa
yökoulussa. Sen jälkeen tehtiin pyramideja. Ennen makkaranpaistoa etsittiin vihjeitä metsästä.
Vihjeet johdattivat kuntoilutilan eteiseen, missä
oli tripit kaikille. Sen jälkeen me tehtiin kaikista
luonnon asioista kirjain. Minun mielestä yökoulussa oli hauskaa ja kivaa.
Kirjoittaja: Kiira Heininen 1.lk

Leirikoululaisia Kauhanojan koulusta.

Yökoulussa nukuttiin luokassa ja jumppasalissa. Yökoulu järjestettiin Kauhanojan koulussa.
Yökouluun tulivat 1.-4.luokat. Yökoulussa etsittiin aarteita ja tehtiin kirjaimia luonnon asioista.
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Onnittelemme
Teemu Saikkosta ja
Suvi Virtasta
poikalapsen
syntymästä!

		
www.kauhanoja.fi
pj. Elina Mattila 050 569 6123
vpj. Pekka Ahokas 0500 741 282
FB: Kauhanaojan Seudun Asukkaat

