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Koko kylän
joulujuhla!
Peliareena
avattu!

Tervetuloa
Syyskokoukseen!

PAJASANOMAT

Pääkirjoitus

Yhdessä toimien

Julkaisija:
Kauhanojan kyläyhdistys ry

Kuluneena vuonna on toimittu, tehty monenlaista yhdessä omalla
kylällä viihtyvyyden lisäämiseksi ja monipuolisen liikunnan mahdollistamiseksi. Tehtiin peliareena koululle. Oli talkoolaisia, löytyi
lahjoittajia ja mainostajia, jotka mahdollistivat tämän hankkeen
eteenpäin viemisen. He olivat valmiita tukemaan omalle kylälle
yhteiseen hyvään.
Toimintapuolella aloitettiin “höntsäpesis”, jolla saatiin paljon
eri-ikäisiä pelaajia liikkeelle, pidettiin hauskaa, pelattiin yhdessä ja
tutustuttiin toisiimme. Oli todella mukavaa! Tätä jatketaan ensi kesänä. Myös kirkkovenesoutu löytää soutajia vuosi toisensa jälkeen.
Sekin on mukavaa yhdessä tekemistä.
Edessä on vielä yhteinen joulujuhla koulun ja kyläläisten kanssa,
ensikertaa kokeillaan tällaista. Katsotaan miten se otetaan vastaan
ja miten jatkossa toimitaan. Yhteistyötä pitää tehdä kylällä. Tämä
on siitä hieno esimerkki, miten koulu ja kyläyhdistys ja vanhempainyhdistys toimivat yhdessä.
Ja paljon muutakin on tehty ja koettu yhdessä. Tulkaa mukaan
rohkeasti syyskokoukseen kehittämään yhdessä kylän toimintaa! Ei
tarvitse pelätä, että väkisin valitaan johonkin, vaikkakin meillä on
hauskaa aina kun mietimme ja järjestämme toimintaa kyläyhdistyksessä. Yhdessä tekeminen antaa paljon ja muuten ei kylällä tapahdu mitään jos ei joku porukka ole järjestämässä.
Hyvää loppuvuotta Pekka Ahokas
Kyläyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille kyläläisille

Hyvää Joulua!
Pekka Ahokas, Pekka Saarinen, Johanna Kujala, Suvi
Tiainen, Antti Kaukainen, Päivi Kaijula, Jaana Nurminen,
Taru Alkki, Mari Riuttaskorpi ja Michaela Poutanen.

Kuntoilutila

Avoinna kouluajan ulkopuolella
15.30-21 ja viikonloppuisin 9-21.
Kuntoilu tapahtuu omalla vastuulla.
Alle 18-vuotiaat vain vanhempien
seurassa. Salin vuosimaksu 60 €, puoli
vuotta 30 €, avainpantti 40 €. Avaimia voi tiedustella numerosta 0407684603 / Antti Kaukainen.
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Puheenjohtaja:
Pekka Ahokas 0500 741 282
Jakelu:
Kauhanojan, Hattulan, Joenperän ja Sieppalan alue
Facebook:
Kauhanojan Seudun Asukkaat
Kotisivut:
www.kauhanoja.fi
Taitto:
Päivi Kaijula
Painopaikka:
Hunajayhtymä Oy

Me Kauhanojan kyläyhdistyksessä ajamme kyläläisten
asioita ja edistämme hyvinvointia järjestämällä tapahtumia. Yhdistyksemme on
toiminut vuodesta 1977, ja
rekisteröityneenä vuodesta
2002 alkaen. Meillä on kioskivaunu, jota vuokraamme
muillekin tarvittaessa.
Teemme aktiivista yhteistyötä alueella toimivien
tahojen kanssa, kuten
Petäjoen Pienviljelijäyhdistys, Kauhanojan-Joenperän
erämiehet ry, Loimaa-seura,
Varsinais-Suomen kylät ry,
Loimaan kaupunki ja Loimaan Ylistaron Maamiesseura ry.
Järjestämme talkoovoimin
jokakesäiset Pajapäivät ja
kirkkovenesoudun sekä
talvisin Metsäkirkon ja kelien
salliessa Kuutamohiihdon.
Kaikille kyläläisille avoin
Teatteri-ilta syksyisin on
ollut suosittu. Olemme myös
vuosittain mukana Sillanalusrockissa pitämässä kioskia. Tilanteiden ja voimavarojen mukaan järjestämme
muita tapahtumia ja yhteistoimintaa.

Tervetuloa
Kauhanojan koulun ja kyläläisten yhteiseen

JOULUJUHLAAN
tiistaina 11.12.2018 klo 18

Taru ja Simo
Alkki
toivottavat
kyläläisille
iloista joulua ja
onnea vuodelle
2019!

Petäjoen Paviljonkiin.
Illan aikana koululaiset esittävät jouluista ohjelmaa.
Tarjolla joulupuuroa,
joulutorttuja ja kahvi/tee/mehu.
Koululaiset perheineen ilmoittautuvat koulun kautta,
muut kyläläiset 4.12.2018 mennessä Suvi Tiaiselle

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

suvitiainen78@gmail.com tai 050 361 8007. Ilmoitathan myös mahdolliset erikoisruokavaliot.

Rauhallista joulua!

Järjestäjinä: Kauhanojan koulu, Kauhanojan kyläyhdistys,
Kauhanojan-Joenperän Erämiehet

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

Kauhanojan kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Tiistaina 4.12.2018 klo 18.00
Kauhanojan koululla
Tarjolla kahvia ja pullaa
Tervetuloa!

Tervehtii jo meitä,
joulu ihanin.
Tuli kylmän teitä,
armas kuitenkin.
Hyvän Joulun toivotuksin!
Tarja Mäki-Punto-Ristanen,
Kari ja Antti Ristanen
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Kirkkovenellä pitkin poikin Loimijokea
Teksti: Jukka Saarinen
Kuvat: Simo Alkki

28km ja 3.5 tuntia, siinä tärkeät numerot kun allekirjoittanut ensi kertaa osallistui kirkkovenesoutuun. Ihan hyvät saavutukset sekä ensikertalaisille että aiemmin mukana olleille.
Ei varmaan tullut tarkemmin ajateltua mihin tuli
lupauduttua kun kirkkoveneen kippari veljeni Pekka
soitti ja kyseli josko tänä vuonna lähtisimme kirkkovenesoutuun mukaan. Sahamiesten omistama
kirkkovene Rimadonna oli taas jäänyt ”välipysäkille”
Sieppalan Sahalle Sulkavan soutujen jälkeen odottamaan jo perinteeksi muodostunutta Loimaa –
Ypäjä – Loimaa soutua. Viimeisiä soutajia huhuiltiin
mukaan vielä Rompepäivillä ja näin 14 + 1 rohkeaa
oli sunnuntai aamuna 4.8 viljavaraston veneenlaskupaikalla ”nälkäisenä” odottamassa soutua kohti
Ypäjän pizzeriaa.

viin asti, Kauhanojan kyläyhdistyksen uimapaikalle,
maisemat olivat aika tuttuja. Tästä eteenpäin sitten
oltiin pitkälti Ahokkaan Pekan ja muiden paikallisten oppaiden varassa. Valitettavasti Loimijoen
rantatöyräät ovat aika jyrkät eli kovinkaan pitkälle
ei näkymät yllä. Mukavan rupattelun ja vitsien saattelemana sitten saavuimme Ypäjälle ja rivakasti porukka kipaisi ruokailemaan paikalliseen pizzeriaan.
Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi … ja paluumatkaa jäljellä vaivaiset 14km. Kyllä taas jaksaa.
Paluumatkalla soutajia oli muutama vähemmän
mutta siitä huolimatta aikaa kului lähes saman
verran. Vaikka rannalla ei yleisöä näkynytkään niin
tahtiairojen nuoret päättivät Santamäen tilan kohdalla laittaa kokan kohisemaan oikein kunnolla ja
yli 10km/h nopeus tuli saavutettua.
Aivan mahtava reissu ja porukka. Kivaa oli olla
mukana ja suosittelen ehdottomasti lähtemään
mukaan ensi vuonna. Muutama rakko kädessä ja
lihakset mukavan raukeina seuraavana päivänä, ei
muuta. Edes pitkään vihoitellut olkapää ei tykännyt
pahaa.

Kuten alussa totesin, sekä itselleni että aika monelle muullekin kirkkoveneily oli ihan uutta. Veneen
tasapainon löytämiseksi hivenen katseltiin kaikille
sopivia paikkoja, tahtiairoihin laitettiin nuorimmat
osallistujat. Vaikka aluksi ”jännitys oli käsin kosketeltavaa” niin yllättävän nopeasti hommaan pääsi
mukaan ja jo Levomäen mutkassa alkoi juttu lentää
aika vapautuneesti. Itse kyllä onnistuin parikin kertaa pyllähtämään veneen pohjalle airon lipsahtaessa tyhjää. Laiskottelu kostautui.
Lapsuuden tutut maisemat, Maamieskoulu, Kreivilän ”luistinrata”, Tiirin tila ja tietenkin myös lapsuuden koti ”vilahtivat” ohitse nopeaan tahtiin, 8km/h
keskinopeudella. Mökkejäkin Loimijoen rannalla on
paljon enemmän kuin muistin. Puolimatkan krou-

ISON kiitoksin ja syysterveisin Sieppalan kasvatti,
nykyisin Lopen uupunut Jukka Saarinen
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Kesän höntsäpesis keräsi kentän täyteen
Teksti ja kuvat: Päivi Kaijula

Päättyneen kesän torstain-illat olivat pesäpallon
ystäville kuin karkkipäivä lapsille. Silloin keräännyttiin Kauhanojan koulun kentälle pelaamaan kansallislajiamme ja pitämään hauskaa liikunnallisissa
merkeissä. Kenttä pöly tai kolmenkymmenen asteen helle eivät pelaajia haitanneet. Parhaimmillaan
torstain pesisillat vetivät kentälle väkeä 24 pelaajaa.

ajatuksesta. Pohdittuaan kesän alussa, kuinka
mukavaa olisikaan taas pelata pesäpalloa pitkästä
aikaa, he laittoivat kutsun sosiaaliseen mediaan ja
soittelivat muutamalle kaverille. Ensimmäisellä kerralla kentälle kerääntyi 12 pelaajaa ja kesän mittaan
viidakkorumpu keräsi koko ajan enemmän innokkaita pelaajia.

Höntsäpesiksen pariin löysivät tiensä kaiken ikäiset
pelaajat lapsista eläkeikäisiin. Suurin osa osallistujista oli kylän omaa väkeä ja kavereita oli kutsuttu
myös kauempaa. Jokainen sai kokea pelin huumaa
ja onnistumisen riemua, samalla kun tutustuttiin
toisiin. Aikuisten ja isompien lasten pelatessa, pienimmät viihtyivät juuri valmistuneella Peliareenalla.

Kesän pelit pelattiin pelaamisen ilosta ja pilke silmäkulmassa. Pelin lomassa ehtivät pelaajat tutustua toisiinsa ja vinoilla leikkisästi niin vastajoukkueen pelaajille kuin koko ajan lisääntyvien katsojien
kanssa. Väliajalla juotiin kahvit hyvässä hengessä.
Höntsäpesistä on suunniteltu jatkettavan taas ensi
kesänä, jos ja kun innokkaita pelaajia löytyy. Tervetuloa mukaan!

Ajatus vapaamuotoisen pesisporukan kokoamisesta oli lähtenyt Ahokkaan Pekan ja Saarisen Pekan

Onnea perheenlisäyksestä:

Tervetuloa kylälle!

Alli Rissanen & Johannes Valtonen

Antti Saarikoski Haapasentielle, Johanna

tyttövauvan johdosta

Turkki ja Mika Järvinen + lapset Saijantielle,
Marisa Toivonen Hämeentielle
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Peliareena – osoitus yhdessä
tekemisen voimasta
Teksti: Päivi Kaijula
Kuvat: Suvi Tiainen

Yksi idea, ripaus tarmoa, kauhallinen yhteistyötä ja kourallinen kahisevaa. Siinä resepti, jolla Kauhanojan vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys saavuttivat koulun pihalle rakennetun Peliareenan.
Sen avajaisia vietettiin 15.9.2018.
Kun vanhempainyhdistys kevään korvilla sai idean
lähiliikuntapaikan rakentamisesta koulun pihalle, ei
juuri kukaan uskonut, että se olisi valmis jo loppukesällä ennen koulun alkua. Näin vain kävi. Kun
avuksi vielä saatiin kyläyhdistys ja Jokivarsikumppaneiden rahoitus, alkoi varsinainen rakentaminen.

Kenttää varten Jokivarsikumppaneilta saatiin rahoitusta n. 26 000 euroa ja omarahoitusosuus oli noin
14 000 euroa. Jälkimmäinen sisälsi myös talkootyön
osuuden. Kyläyhdistys toimi rahoituksen hakijana ja
vastaa jatkossa kentän vakuutuksista ja ylläpidosta.
- Markulan Arja hoiti hankerahoituksen byrokratian ja sponsorirahaa saimme sekä yksityisiltä että
yrityksiltä.

- Tämä on osoitus siitä, mitä saadaan aikaan, kun
tahtoa löytyy ja yhdessä tehdään, kuvailee kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Ahokas. Ahokasta
on kiittäminen, että talkootyönä tehty pohja kenttää varten valmistui.
Pohja valmistui ennen juhannusta ja heinäkuussa
päästiin rakentamaan itse kentän rakenteita.

Avajaispäivänä puheen pitänyt Loimaan kaupungin
sivistystoimen johtaja Manne Pärkö kiitteli hankkeeseen osallistuneiden yhteishenkeä ja päättäväisyyttä. Pärkö iloitsi siitä, että kenttä tuo kauhanojalaisille hyvää tukea liikunnallisiin harrastuksiin niin
kouluaikana kuin sen ulkopuolella.

- Pohjan tekemisessä olivat mukana Maanrakennus Jarno Lankinen Oy:stä Jarno ja Jorma. Heidän
ammattitaito kaivuutöissä oli hienoa katseltavaa
ja areenaa rakentamaan tullut Lappset Oy:n väki
kehui työn jälkeä! iloitsee Ahokas.

- Fyysisen aktiivisuuden on todettu edistävän lasten
tiedollisia toimintoja. Tutkimusten mukaan liikunta
parantaa myös tehtäviin keskittymistä ja oppituntiosallistumista sekä auttaa pääsemään koulunkäynnin tavoitteisiin, Pärkö kuvaili avajaispuheessaan.

Avajaispäivänä Peliareenaa testattiin - mites muuten kuin pelaamalla! Näytösottelussa pelaajien päässä on kyläyhdistyksen avajaisissa ekaluokkalaisille lahjoittamia pipoja. Syksyn mittaan kenttä on ollut aktiivisessa käytössä mm.
Loimaan Laatuauton järjestämän Pallokoulun aikaan.
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Peliareena on ollut valmistumisesta alkaen aktiivisessa käytössä. Se onkin kaikkien kyläläisten
käytettävissä kouluaikojen ulkopuolella. Pimeään
aikaan kentän valaistuksen saa päälle valotolpan
katkaisijasta. Kentän käyttäjien toivotaan pitävän
areenasta hyvää huolta.
- Olisi hyvä muistaa sammuttaa valot, kun kentältä
lähdetään. Myös siistinä pitäminen kuuluu kentän
käyttäjien velvollisuuksiin. Pidetään yhteisestä kentästä hyvää huolta! muistuttaa Ahokas.
Jatkossakin kentän ylläpito vaatii huoltotöitä, kuten
hiekan lisäämistä, lehtien ja roskien siivoamista
sekä puuosien käsittelyä. Areenan ja tien väliin on
kaavailtu myös suojaverkon rakentamista. Näihin
talkoisiin toivotaan kyläläisten aktiivista osallistumista, jotta yhteiskäyttöön rakennettu areena
kestää ja palvelee mahdollisimman pitkään.

Avajaispäivä oli Kauhanojan koululaisille koulupäivä
ja mukaan oli kutsuttu myös vanhempia ja kyläläisiä.
Peliareenan nauhan leikkasivat Jori Roine, Manne Pärkö
ja Lotta Suvila.

Hyvää Joulua ja
menestyksekästä Uutta Vuotta
kauhanojalaisille ja kaikille
Pajasanomien lukijoille!
Tiina Perho ja Harri Syväsalmi

Oikein rauhaisaa joulun aikaa
asiakkailleni ja kylän
asukkaille
Kimmo Jaanu

Lämmintä joulua
kaikille kyläläisille toivottaa

Loimaan
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Puoti

Musiikki on
ikuinen harrastus

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

Eipä sitä olisi aikoinaan voinut ymmärtää, että musiikista tulee elämän pituinen harrastus. 60-luvun
puolenvälin aikoihin ensimmäiset bändiviritelmät
saivat alkunsa ja into oli kova.

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

Onneksi kaveriporukassa oli pari muutakin, jotka
halusivat kokeilla siipiään rockin parissa. Tuskin
sitä olisi koskaan tullut edes aloitettua ilman hyviä
ystäviä. Soittokamat ja harjoittelupaikat olivat mitä
milloinkin ja se jo monen kohdalla lopetti innostuksen. Vanhoja putkiradioita kuljetettiin talvipakkasilla pahvilaatikoissa harjoittelukämpälle ja niitä käytettiin vahvistimina. Kotona oltiin kauhuissaan siitä
valtavasta metelistä, jonka tuollainen soittaminen
aiheutti. Eipä siitä radiosta kuitenkaan tullut kuin
noin kolme wattia, joten ehkä se luulo siitä melusta
oli hieman ylimitoitettua. Soittamista treenattiin välillä saunan lauteilla, Palinin kivihallissa, seurakunnan tiloissa tai jonkun kotona. Periksi ei kuitenkaan
annettu ja olihan se hienoa kertoa tytöille, että
soitti bändissä. Hiukset kasvoivat ja asennetta alkoi
löytyä vaikka muille jaettavaksi.

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

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

Vuodet vierivät ja taito karttui. Keikkojakin alkoi
tulla ja vähän jopa palkkioitakin, mikä tuntui varsin
ihmeelliseltä. Silloin vielä soittamaan olisi mennyt
vaikka ilmaiseksi. Homma on jatkunut tähän päivään asti erittäin tiiviinä ja watit ovat lisääntyneet
kolmesta pariin kolmeen tuhanteen. Harrastuksena musiikki on pitkäikäinen verrattuna moneen
muuhun. Kahdeksankymppisiä muusikoita löytyy
varmasti huomattavasti enemmän kuin vastaavan
ikäisiä korkeushyppääjiä. Ikä tuo myös mukanaan
tiettyä rauhallisuutta musisointiin. Turha kohkaaminen on jäänyt ja pyritään esittämään kaikki tyylikkäästi. Selvästi on huomannut myös kriittisyyden
tekemisiään kohtaa. Suurin saavutus on varmaan se
valtava joukko hyviä ystäviä, jota tämä harrastus on
tuonut yhteen. Moni alkuaikojenkin soittajajista on
jatkanut tätä hienoa harrastusta ja varmaan tekee
sitä elämänsä viimeiseen nuottiin asti

Parturikampaamo Outi Perho
toivottaa asiakkailleen

Rauhallista Joulua
ja onnea vuodelle 2019!

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

Lasse Lepola

Saneerauspalvelu
M. Kantsila perheineen
toivottaa

JM Kaivuu ja Kuljetus
Oy
toivottaa

hyvää joulua
ja onnellista uutta
vuotta 2019

Hyvää Joulua!
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