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Tervetuloa

kaikki kyläläiset
jouluiseen

METSÄKIRKKOON
Tervatuvalle
Kattilasuontie 100
16.12.2015 klo 18.00
Ohjelmassa:
Jouluinen esitys
Yhteislaulua
Makkaraa
Glögiä ja pipareita
Sään salliessa tapahtuma järjestetään ulkona.
Varaa mukaasi lyhty ja istuinalusta.
Järjestäjinä Kauhanojan kyläyhdistys ja
Kauhanojan-Joenperän Erämiehet

Pääkirjoitus

Kyläyhdistyksen hallitus 2016

Marraskuussa tasan 10 vuotta sitten poikkesi
Ahokkaan Pekka kysymässä, josko kyläyhdistyksen hallitukseen lähtisin mukaan. Voisin
tullakin, vastasin, sillä en tuntenut kylältä juuri
ketään. Nyt 10 vuotta myöhemmin, joista viimeiset 3 vuotta puheenjohtajana, on opettanut
tuntemaan niin kyläläisiä kuin taloja ja polkuja
lähimaastossa ja vähän kauempaakin. Erityisesti mieleen on jäänyt kaikkien Pajapäivien
tunnelmat ja viimekesältä kirkkovenesoutu, jolloin sain nähdä Loimijoen ihan eri näkökulmasta. Siis kiitos Pekka kun kysyit mukaan.

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2016 valittiin
Pekka Ahokas (puheenjohtaja), Pekka Saarinen (varapuheenjohtaja), Johanna Kujala (sihteeri), Suvi Tiainen, Päivi Kaijula, Jaana Nurminen, Taru Alkki, Jorma Mörsky ja Michaela
Poutanen. Varajäseniksi valittiin Esa Hyvönen
ja Esa Poutanen.

Nyt on aika jättää hallituspuuhat toistaiseksi ja
keskittyä muihin asioihin. Suosittelen lämpimästi pestiä hallitukseen lyhyeksi tai pidemmäksi
aikaa, mikäli tuntee kiinnostusta kylän asioihin
ja haluaa tutustua paremmin ympäristöönsä.
Elina Mattila

Vanhalle Hämeen tielle ovat muuttaneet Suonpään Jonna ja Hannu sekä lapset Nanna,
Renne ja Senni. Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa asumaan kylälle
Sipiläntielle on muuttanut Annastiina Virmavirta. Tervetuloa asumaan Kauhanojalle!

Onnittelemme
Onnittelemme Antti Riuttaskorpea 70 v. syntymäpäivän johdosta.

Teatteri-ilta kyläläisten kesken
Perjantaina 13.11. oli teatteri-ilta, johon
osallistui kyläyhdistyksen hallitusväkeä sekä
kyläläisiä. Kävimme katsomassa Loimaan teatterissa Pääkallo Connemarassa – näytelmän.
Ilmoitus teatteri-illasta oli Pajasanomissa ja yhteensä teatteri-iltaan osallistui 30 henkeä. Teatteriesitys oli hauska ja paikoin jopa dramaattinen ja jännittävä. Näytelmää on kehuttu ja
kyseisenkin illan näytös oli loppuunmyyty.
Loistavan esityksen jälkeen saimme nauttia
Vesa Pakkasen tekemästä ruuasta ja hyvästä
seurasta. Ruokailun yhteydessä hallitusväki
muisti puheenjohtaja Elina Mattilaa, joka jättää
puheenjohtajuuden 10 vuoden jälkeen. Elina on
hoitanut puheenjohtajuutta mallikkaasti ja on
aktiivisella toiminnallaan edistänyt Kauhanojan
kylän elinvoimaisuutta. Ruokailun jälkeen nautimme jälkiruuaksi kahvia ja porkkanakakkua.
Teatteri-ilta kaiken kaikkiaan oli onnistunut – vaikka kyseessä oli perjantai 13. päivä!
Johanna Kujala
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Onnittelut Marko Silvanderille Vuoden Reserviläiseksi nimittämisen johdosta.

Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa
kaikille rauhallista joulua ja
onnea vuodelle 2016!

KUIVAA KOIVUKLAPIA
itse noudettuna tai kotiin toimitettuna

Esko Uusitalo 050-3222263

Ypäjän-Loimaan siirtoviemäri
käyttöön 2016

Kylien neuvottelukunnan avustus kyläyhdistyksille

Viemärilinja valmistuu tulevana keväänä, pumppuasemien viimeistely sekä linjan käyttöönotto
tapahtuu arviolta huhtikuussa 2016. Ypäjän
jäteveden siirtoviemärin ja varavesiyhteyden
lisäksi maahan on asennettu kiinteistökohtaisen paineviemäröinnin mahdollistava runkolinja
pumppaamoille. Runkolinjaan on työn yhteydessä asennettu kiinteistöjen liittymähaarat
sekä venttiilit.

Vuoden 2005 kuntaliitoksen yhteydessä perustettu kylien neuvottelukunta on osallistunut
kyläyhdistysten toiminnan avustamiseen monissa muodoin. Alussa neuvottelukunta oli mukana
”porkkana” -rahojen myöntämisen valmistelussa
ja myöhemmin neuvottelukunnan budjetista on
jaettu niin toimintarahaa kuin hankeavustusta
pieniin hankkeisiin.

Linjan läheisyydessä olevat talot voivat
liittyä paineviemäriin omalta tontilta paineviemäriputkella runkolinjan liittymähaaraan,
lisäksi tarvitaan kiinteistön yhteyteen oma kiinteistöpumppaamo. Paineviemärin asentaminen
voidaan tehdä maastonmuotoja myötäilevästi ja asennus on siten helpompaa kuin viettoviemärillä.
Loimaan veden voimassa olevalla päätöksellä
kiinteistöiltä ei peritä liittymismaksua paineviemäröinnistä, mikäli vähintään kolme taloutta
liittyy samanaikaisesti viemärilinjaan. Liittyville
kiinteistöille on näin jäämässä kustannuksia
vain kiinteistöpumppaamon ja talolta runkoviemärille tulevan putken asennuksen osalta.
Pumppaamolle menevän runkoviemärin rakentamiskustannus on katettu osana YpäjänLoimaan siirtoviemäriä.
Asiasta kiinnostuneiden kannattaa viritellä yhsteistyökuvioita laitteisto- ja asennushankintojen osalta. Yhdessä päästäneen edullisempiin
hankintahintoihin ja yhtenäiset laitteistot helpottavat jatkossa huoltotöitä.
Markku Paija

Joulumieltä tahdon toivottaa,
joulurauhaa, aikaa mukavaa
Jalkahoitola Siskon Kammari
Joenperäntie 8, Loimaa
puh. 050-3221416

Tänä vuonna jaossa oli ns. toimintatonni kylille,
josta 500 euroa on toiminta-avustusta ja toinen
500 euroa myönnetään erityistä hanketta tai
tapahtumaa varten. Varsinaiset isommat hankkeet rahoitetaan Jokivarsikumppanien Leaderhankerahoituksen kautta.
Vuodesta 2016 alkaen kylien toiminta-avustusta
uudistetaan siten, että avustusten jakaminen
siirtyy osaksi vapaa-aikatoimen avustuksia.
Jatkossa kylillä on paremmat mahdollisuudet
saada kohdennettua rahoitusta toimintaansa. Rahaa ei enää tule välttämättä joka vuosi,
mutta kun toiminta ja tarve sitä edellyttävät, on
rahoitukseen laajemmat mahdollisuudet.
Markku Paija

Vaateliike

BELLO
MONDO.
toivottaa kaikille kauhanojalaisille rauhallista
joulua 2015

www.bellomondo.fi

Lämmintä joulua
toivottaa
Loimaan
Rakennuseriste Oy
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Hyvää Joulua ja
menestyksekästä Uutta Vuotta
kauhanojalaisille ja kaikille
Pajasanomien lukijoille!
Tiina Perho ja Harri Syväsalmi

Kauhanojan-Joenperän Erämiehet
kiittää metsästysmaan vuokraajia
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille Pajasanomien lukijoille

Rauhallista Joulua
ja onnellista Uutta Vuotta.
Riistamailla vallitsee Joulurauha aattona ja joulupäivänä.

Parturikampaamo Outi Perho
toivottaa asiakkailleen

Rauhaisaa Joulunaikaa,
Uusi Vuosi pian koittaa,
on kiitoksen aikaa.
Toivottelee Pekka Ahokas
perheineen

Rauhallista Joulua
ja onnea vuodelle 2015!

www.parturikampaamooutiperho.fi
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
050-3721172

MTY Saarinen Irmeli, Pekka ja
Johannes toivottavat kaikille
rauhaisaa joulunaikaa ja
hyvää uutta vuotta!

Levomäen Lihapuoti
Turuntieltä toivottaa kyläläisille
iloista joulua ja
onnea vuodelle 2016!

Saneerauspalvelu
M. Kantsila perheineen
toivottaa

Rauhallista joulua!

Heta ja Teemu Perho
Tuula ja Jussi Mäkelä
Mäki-Punton ja Tourun Poppoot
Kalliomäentieltä
Markku Värjönen

Hyvää Joulua!

Toivomme Jouluunne
rauhaa enkelten, rakkautta ja
valoa keskelle talven
pimeyden. Vuosi uusi
myös olkoon onnellinen.
Täynnä toivoa, iloa ja
seuraa rakkaiden.
Kotikylän ja koulupiirin
asukkaita joulumielellä
tervehtien
Ristaset - Tarja, Kari ja Antti

Maanrakennus
Jukka Maunula
toivottaa hyvää joulua
ja onnellista uutta
vuotta 2016
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