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- - - - - - - - Pääkirjoitus - - - - - - - Syysaurinko hellii pellolla puurtavaa väkeä,
kuin myös koululaisia, jotka aina yhtä iloisina
palaavat koulutielle kesäloman jälkeen.
Tänä kesänä Pajapäivillä nähtiin ennätysyleisö
luulisin, kiitos kaikille osallistujille. Joella
pääsimme kokeilemaan kirkkovenesoutua ja
kyläyhdistys piti puffettia niin huutokaupassa
kuin sillanalusrokissakin. Niistä raporttia tässä
Pajasanomassa. Syyskokouksessa on taas
aika valita hallitus uusiksi, joten tervetuloa kaikki tuomaan asioita esille sekä päättämään niistä syyskokoukseen.

Tervetuloa teatteriin!

Kyläyhdistys kutsuu kaikki kauhanojalaiset Loimaan Teatterille
perjantaina 13.11. klo 19 katsomaan
Martin McDonaghin tragikoomista
näytelmää
Pääkallo Connemarassa.
Näytelmän jälkeen nautimme iltapalaa teatterin kahviossa.
Liput 10 e / hlö (sis. lipun ja iltapalan).
Ilmoittautumiset Päivi Kaijula
pkaijula@gmail.com tai 0503710136
ma 26.10. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoita myös mahdolliset erikoisruokavaliot.
Näytelmä ei sovellu lapsille.

Aurinkoisin syysterveisin Elina Mattila

SYYSKOKOUS

Kauhanojan koululla 28.10.2015 klo 18.00
Valitaan uusi hallitus kyläyhdistykselle ja ideoidaan tulevia tapahtumia. Kaikki kyläläiset ovat
tervetulleita keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioista. Tule mukaan toimintaan!
Kahvitarjoilu!

Muistoja kesän 2015
tapahtumista
Kauhanojan
kyläyhdistys
järjesti perinteiseen tapaan heinäkuun
toisena sunnuntaina Pajapäivät Lieskiven pajalla. Tänä vuonna pajassa
työskenteli seppä Jari Heino. Tapahtuma sai pienestä sateesta huolimatta
paljon väkeä liikkeelle. Esiintyjinä tapahtumassa olivat Sawisormet ja Ämmät Äänessä.
Uuden kirjan kirjoittanut
Lasse Lepola kertoi kirjastaan Pajapäivillä.

Kyläyhdistys piti myös kahviota
Loimaan kaupungin järjestämässä
Sillanalusrockissa ja Markkuloiden
maatalon huutokaupassa.

Pajapäivät juonsi
tuttuun tapaan Tarja
Mäki-Punto-Ristanen.
Kuvassa haastateltavana seppä Jari
Heino.

Kirkkovenesoudun järjesti Saarisen Pekka ystävineen. Sahamiesten omistamaa kirkkovenettä pääsi soutamaan 14-henkinen miehistö, joka osittain vaihtui veneen kääntöpaikalla Kauhanojan uimarannalla.

Pajapäivillä Loimaa-Seuran
pöydän äärellä sai maistella
piapoa.

Kyläyhdistys toivoo, että kaikilla tapahtumiin osallistuvilla oli
mukavaa. Kyläyhdistys kaipaa myös lisää vapaaehtoisia tapahtumien järjestelyihin - näin pystymme jatkossakin pitämään
kylämme eläväisenä!

Pajapäivillä saimme kuulla Ämmät Äänessä
-naiskolmikon lauluesityksiä. Mukavaa
taustamusiikkia tapahtuman aikana esittivät
Sawisormet.
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Kirkkovenesoutu järjestettiin ihanan helteisenä
kesäpäivänä. Osallistujissa oli niin kokeneita
soutajia kuin ensikertalaisia.

Kuvat: Jouko Pukki ja Pekka Ahokas

KUNTOILUTILA
Onko sinulla juttuideoita
Pajasanomiin? Tietoa tapahtumista? Tapahtuuko yhdistyksessänne?
Vinkkaa meille!

Kauhanojan koulun alakerrassa oleva Kuntoilutila
on kaikkien kyläläisten käytössä. Kuntosalilla voi käydä
arkisin kouluaikojen ulkopuolella ja viikoloppuisin oman
aikataulun mukaisesti. Salin käyttömaksu on 60e/vuosi ja
avainpanttimaksu 25 e. Kysy lisää:
Mirko Toivonen p. 0407078019

050 5696123 / Elina Mattila

Metsästys on luonnossa liikkumista
Syksyn ja talven aikaan Kauhanojan metsissä
voi tavata metsästäjiä. Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tiainen vakuuttaa, että metsästäjiä ei
kannata pelästyä, sillä he huomioivat aina muut
metsässä liikkujat. “Siksi ei siis kannata jättää
menemättä marja - tai sienimetsään. Metsästäjien kanssa voi aina tulla juttelemaan”, jatkaa
Tiainen.

yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa”, kertoo Tiainen.
Alueellamme yleisimmin metsästetty yksittäinen
eläin on peura. Sen metsästysaika alkaa syyskuun viimeisenä viikonloppuna ja kestää tammikuun loppuun saakka. Peurajahti tapahtuu
kyttäysjahtina tai yhteisjahtina mäyräkoiria
apuna käyttäen. Muita metsästettäviä eläimiä
alueella ovat pienriista, pienpedot ja kyyhkyset.
Myös hirvijahteja järjestetään vuosittain.

Paikallinen metsästysseura, Kauhanojan Joenperän Erämiehet ry on jäsenmäärältään 88
henkilön aktiivinen metsästysseura. Vuodesta
1962 toiminut yhdistys järjestää jäsenilleen ampumatoimintaa, talkoita ja mikä parasta - hirven
ja peuran yhteisjahteja. Seuran metsästysalue
on noin 5200 hehtaaria. Idässä ja pohjoisessa
aluetta rajaa Ypäjän raja ja etelässä entinen
Mellilän raja. Lännessä rajana on kutakuinkin
rautatie.

Metsästysseuralla on hallussaan Joenperässä
Kattilasuontiellä sijaitseva metsästysmaja. Monelle kauhanojalaiselle metsästysmaja on tuttu
paikka jokavuotisen Metsäkirkon pitopaikkana. Metsän siimeksessä sijaitsevaa majaa voi
vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin ja muuhun yhdessäoloon. “Kannattaa ottaa yhteyttä johonkin metsästysseuraan kuuluvaan, niin saa apua”, Tiainen sanoo.

“Metsästys on harrastuksena ennen kaikkea
luonnossa liikkumista luontoa kunnioittaen ja

Lisää tietoa Kauhanojan-Joenperän Erämiesten
toiminnasta pj. Mikko Tiainen 0505113528
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Terveiset koululta!

Taas kerran on uusi lukuvuosi Kauhanojan koulussa käynnistynyt . Ja näin on tapahtunut vuodesta 1897 lähtien, eli pian 120 vuotta! Se on
jo Suomen kyläkoulujenkin historiassa hatunnoston arvoinen saavutus. Suomen kouluverkko kun harvenee kovaa vauhtia. Vuoden 2006
jälkeen on lakkautettu noin 600 peruskoulua
ja lukiota - eli keskimäärin sata vuodessa, eikä
tahti tunnu hidastuvan lähivuosinakaan. Toki
ikävuodetkin ovat pienentyneet, ja osa kouluista
on laitettu kiinni yksinkertaisesti siitä syystä, että
kylältä ovat lapset loppuneet.
Kauhanojalla näyttää kuitenkin hyvältä! Oppilasmäärä on noussut tasaista tahtia viimeiset
vuodet sieltä neljästäkymmenestä nykyiseen
65 oppilaaseen. Se on sellainen hyvä ja toimiva
määrä lapsia tämän kokoiselle koululle, opetusryhmät ovat toimivan kokoisia, muttei kuitenkaan
vielä liian suuria. Toivotaan tämän kehityksen
jatkuvan tulevaisuudessakin, ja toivotaan, että
lapsia syntyy kylälle paljon. Eikä muuttoliike
tänne suuntaankaan olisi koskaan pahitteeksi.
Kyläkoulut kun mieluummin kärsivät muuttoliikkeestä tuonne keskustan suuntaan.
Vanhempainyhdistys on koululle kultaakin kalliimpi. Yhdistys on järjestänyt viime vuosina
mm. diskoja, hoitanut kaukalon pystytyksen
ja purkamisen sekä järjestänyt erilaisia myyn-

tikampanjoita. Näillä varoilla oppilaat ovat sitten päässet katsomaan maailmaa Loimaan
ulkopuolellekin. Olemme käyneet vuosittain
mm. teatterissa, konserteissa sekä keväisin
perinteisellä opintoretkellä, joka tänä keväänä
suuntautuu Hämeenlinnaan. Seuraavaksi
suuntaamme lauantaikoulupäivänä lokakuussa
Hämeen luontokeskukseen.
Opetussuunnitelma uudistuu 2016. Oppiaineissa tapahtuu muutoksia sen verran, että ruotsin
opiskelu alkaa jo kuudennella luokalla ja
fysiikka-kemia sekä biologia-maantieto yhdistetään yhdeksi oppiaineeksi ympäristöopiksi.
Sähköisten opetusvälineiden käyttö tuodaan
myös vahvasti esille, meilläkin 5-6 luokkalaiset
opiskelevat jo fysiikka-kemiaa pelkästään
sähköistä oppikirjaa lukemalla. Tablettikoneita
odotellaankin jo kovasti oppilaskäyttöön.
Moni asia on muuttunut omista kouluajoistamme. Yksi asia onneksi ei: lapset ovat edelleenkin iloisia ja välittömiä lapsia, pelien ja
leikkien riemu kuuluu välitunnilta. Nämä iloiset
ja oppimishaluiset persoonat ovatkin se voimavara, joka saa meidät opettajat joka päivä innostumaan aina uudelleen ja uudelleen tästä
työstä. Kaikki päivät ovat varmasti erilaisia!
Oikein hyvää syksyä täältä koululta kaikille
kyläläisille!
Jari Schwartz, Kauhanojan koulun rehtori
Kauhanojan Kyläyhdistys
lahjoittaa vuosittain Kauhanojan
koulun
ekaluokkalaisille jonkin turvatuotteen. Tänä vuonna
pyöräilykypärän sai 13
ekaluokkalaista. Turvallista koulumatkaa!
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