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Johdanto
Mäenpää – kelapaa trossata! on Mäenpään kyläsuunnitelma vuosille 2017 – 2022. Jo yli sadan
vuoden ajan kylää on määrätietoisesti kehitetty, kuten historiaosuudesta selviää. Mäenpään kyläseura ry jatkaa perinteistä, aktiivista ja osallistavaa yhdistysperinnettä.
Aikaisemmat kyläsuunnitelmat on tehty vuosina 1989, 2003 ja 2007. Rakenteeltaan tämä suunnitelma poikkeaa edellisestä. Kylän toimintaa ja resursseja ei esitellä erillisissä kappaleissa, vaan ne
sisältyvät selvitykseen aikaisempien tavoitteiden toteutumisesta. Lähestymistapa kirjoittamiseen
on ollut tarinanomainen.
Historiaosuuden avulla voidaan peilata nykyistä toimintaa menneeseen. Voidaan todeta, että
historia toistaa itseään. Nykytilannetta käsitellään lyhyesti, samoin tilastotietoja. Tärkeä osuus on
kappaleessa Hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää. Siinä kerrotaan vuosille 2003 - 2013 asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta laajasti aina vuoteen 2016 saakka. Kappale kuvaa sitä monimuotoista
toimintaa, joka on tehnyt Mäenpäästä kuuluisan, jopa valtakunnallisesti.
Mäenpää – entistä paree paikka on osa, joka vie katseet tulevaisuuteen. Kehittämiskohteissa on
mukana jo vireillä olevia hankkeita, kyläseuran hallituksen kaavailemia toimia ja kyselyn perusteella saatuja ideoita. Osa suunnitelmista saattaa tuntua mahdottomilta tai ainakin epätodennäköisiltä, mutta myös mahdottomilta tuntuvat ideat voivat toteutua tai synnyttää uusia, toteuttamiskelpoisia ideoita.
Tavoitteena on, että Mäenpää on vuonna 2022 entistä parempi paikka elää, kasvaa ja harrastaa.
Kyllä Mäenpäätä kelapaa trossata, ja saa muutkin kehua.

Kauhavan Mäenpäässä elokuussa 2016
Hannele Kihlman

Kyläsuunnitelma vuosille 2017 – 2022 on hyväksytty Mäenpään kyläseura ry:n hallituksen kokouksessa 25.8.2016
Simo Aaramaa, puheenjohtaja
Sami Lakso, varapuheenjohtaja
Tarja Fagerholm, sihteeri
Katariina Lampinen, rahastonhoitaja
Anni Keisala
Eila Rintamäki
Laura Panula
Veli Luoma
Tuomo Rinne
Tiina Rintamäki
Janne Lampinen
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Ontonneva
Mäenpään
järvi

Vihreä raja osoittaa suurin piirtein Mäenpääksi luettavan alueen.
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Mäenpää - kelapaa trossata!
Mäenpää ei ole yksi kylä, vaan usean kylän muodostama yhtenäinen alue. Mäenpää sijaitsee lähes
keskellä 2009 muodostettua uutta Kauhavan kaupunkia. Mäenpääntie ja rautatie jakavat alueen
itä-länsi suunnassa. Mäenpääntieltä erkanevat Roikantie, Vanha Sotatie, Hopiavuorentie, Olavintie, Pölkyntie, Minkintie, Lammintie, Perkiöntie, Riisiöntie, Pääjärventie ja Koivikontie. Hopiavuorentiestä, rautatien länsipuolelta erkanevat Laitamäentie, Mikkiläntie, Rantavuorentie ja Kortesojantie. Pölkyntie haarautuu Tanelintieksi, Ihanamäentieksi ja Ontonnevantieksi. Koivikontieltä
erkanevat Vuosjärventie ja Järvenpääntie. Pääjärventieltä käännytään Majantielle ja Pikkumäentielle.
Vaihteleva maasto, pellot ja metsät, korkeat kalliot ja järvet, louhokset ja hiekkakuopat luovat
kylämaiseman, joka on Etelä-Pohjanmaalla poikkeuksellinen. Ontonnevan soramontut ovat Kauhavan kirkontornin korkeudella, lähes 80 metriä merenpinnasta ja maasto nousee siitä vielä Ahvenvuorelle saakka.
Poikkeuksellinen on myös kyläkulttuuri ja yhteisöllisyys. Mäenpääläiseksi synnytään, muutetaan ja
liitytään. Mäenpään kyläseuran aktiivisia jäseniä asuu myös Kauhavan muissa osissa ja Helsingissä
saakka.
Historia toistaa itseään
Nykyistä toimintaa on hyvä
peilata menneeseen, sillä
yhtymäkohtia löytyy paljon.
Kylätalon kunnostusta on
ennenkin rahoitettu näyttelemällä ja juhlia järjestämällä.
Musiikilliset lahjat ovat tiukasti mäenpääläisten geeneissä. Yrittäjyyden juuret
ovat syvällä Mäenpään kalliomaastossa. Samankaltainen taistelu on käyty valokuituverkon rakentamisen tiimoilla, kuin aikanaan sähköverkon saamisessa kylälle.
Mäenpään alueen asutuksesta on tietoja 1600 -luvulta
alkaen, mutta myös kivikautisia esineitä on löydetty
Lammin ja Mäkijärven seuduilta. Vanhimpia taloja ovat
Järvi, Lammi, Nygård (Pölkky), Mäenpää ja Järvenpää.
Matkailuelinkeinoa harjoitettiin alueella jo 1700 –luvulla,
kun Lammin kestikievari sai
majatalo-oikeudet 1750.

Vanhassa maanmittaushallituksen kartassa näkyvät talot: Pukkinen, Nygord (Pölkky), Lammi, Mäenpää, Järvenpää ja Järvi. Kartassa näkyvät myös Vähä Vuosjärvi ja Iso Vuosjärvi.
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Nykyinen Vanha Sotatie oli Kauhavan ensimmäinen maantie. Tie oli osa Orivesi - Ruovesi – Uusikaarlepyy tietä. Määräys sen rakentamisesta annettiin jo 1617, kun Uusikaarlepyy perustettiin,
mutta Kauhavan osuus saatiin aikaan vasta 1600-luvun lopulla. Vanhasta Sotatiestä on Kauhavalla
käytetty nimityksiä Vanha Härmän tie, Vanha Lapuan tie, Sotatie ja Taipalten tie.
Vuoden 1808 kevättalvella Sotatiellä perääntyi osa Suomen armeijaa, perässään venäläiset. Sitten
kesällä suomalaiset ajoivat venäläisiä kohti etelää ja syksyllä taas suomalaiset perääntyivät, ja aina
välillä taisteltiin. Tiellä kulkivat niin von Döbeln kuin Adlercreutz ja venäläisten komentaja Kulnev.
Vanha Sotatie onkin mielenkiintoinen matkailukohde. Tien varrella on useita muistomerkkejä.
Rautatie rakennettiin Kauhavalle 1880 -luvulla. Rautatiellä oli suuri vaikutus kyläläisten liikenneolosuhteisiin. Alueella oli kaksi seisaketta, toinen Hopiavuoressa ja toinen Lammissa, Mikkilän
seisake. Molemmilla seisakkeilla oli omat ratavartijat, jotka liikkuivat resiinoilla ja hoitivat vaihteita.
Sähköä puuhattiin Mäenpään alueelle jo 1938 - 1939, mutta vasta sodan päätyttyä sähköistys
onnistui. Aluksi ideaa pidettiin turhana, jopa vastustettiin, mutta muutaman sitkeän kyläläisen
kovan työn tulos palkittiin ja lopulta kaikki olivat tyytyväisiä, kun Metsäkyläkin loikkasi nykyaikaan
ja valaistui.
Yrittäjyys on Mäenpäässä ollut aina voimissaan. Mäenpään alueelta on löytynyt räätäleitä, suutareita, seppiä, puuseppiä, suksiseppiä, ränkimestareita, muurareita, maalareita, teurastajia ja pitokokkeja, puhumattakaan puukontekijöistä ja tuppimestareista.
Kuuluisa kauhavalainen puukkokulttuuri on saanut alkunsa Mäenpäästä. Iisakki Järvenpää ja Juho
Kustaa Lammi valmistivat puukkoja aluksi nimenomaan Mäenpäässä. Alkuperäinen ”Kauhavalainen” on heidän kehittämänsä puukko. Tupentekijöitä ja itsenäisiä puukkoseppiä on ollut erityisesti juuri Mäenpäässä.

Laskiaista on perinteisesti vietetty Mäenpään hiihtomajalla, mikäli lunta ja jäätä on ollut riittävästi.
Helmikuun alussa 2013 lunta oli tarpeeksi. Laskettelun ja makkaranpaiston lisäksi kaikki kiinnostuneet pääsivät tutustumaan paloautoon.
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Yhdistystoiminta on Mäenpäässä ollut vilkasta. Seudulla on toiminut mm. 1912 perustettu Mäenpään maamiesseura, Mäenpään nuorisoseura ja Metsäkylän työväenyhdistys.
Mäenpään nuorisoseura perustettiin lokakuussa 1910. Oma toimitila rakennettiin seuraavan
vuonna, kun Juho Pölkyltä ostettu tuparakennus siirrettiin Kustaa Lammilta lahjaksi saadulle tontille Mäenpäänjärven rannalle. Vuonna 1922 taloa laajennettiin rakentamalla juhlasali ja näyttämö. Nuorisoseuran toimintaan kuuluivat opintokerho, laulukuoro, voimistelupiiri ja näytelmäpiiri.
Kesäjuhlien ohjelmassa oli urheilukilpailut sekä henkiset kilpailut laulussa ja lausunnassa. Talvella
järjestettiin hiihtokilpailuja. Seuralla oli myös voimistelujoukkue, joka menestyi piirinmestaruuskilpailuissa. Näytelmätoiminta oli vilkasta. Näytelmästä saaduilla varoilla uusittiin mm. seurantalon vesikatto ja eteinen. Mäenpään nuorisoseuran 60 vuotta kestänyt toiminta päättyi 1970. Seurantalo tontteineen lahjoitettiin hiihtomajaksi Kauhavan Wisalle. Vanha seurantalo purettiin ja
tilalle rakennettiin nykyinen hiihtomaja, joka on nykyisin Kauhavan kaupungin omistuksessa.
Metsäkylän työväenyhdistys perustettiin 19.12.1910. Aluksi työväenyhdistys rakensi toimitalon
vuokratontille, mutta tulipalon jälkeen yhdistys osti oman tontin Lamminmäestä. Tontille rakennettiin hirsinen työväentalo paikallisten asukkaiden talkootyönä vuonna 1938. Metsäkylän työväenyhdistys oli vakavaraisin Kauhavan sos.dem. työväenyhdistyksistä. Se oli myös toiminnaltaan
maltillisin. Naisten ideoima ompeluseura keräsi varoja yhdistyksen toimintaan. Työväentalolla
järjestettiin kokouksia, iltamia, juhlia, kilpailuja ja kruunuhäitä. Yhdistyksellä oli myös oma urheiluseura Rynnistys. Metsäkylän työväenyhdistys lopetettiin 1970-luvulla ja talo myytiin 1973 Anni
ja Väinö Keisalalle. Mäenpään kyläseura osti talon vuonna 1991.
Teatteriharrastuksen lisäksi musiikilla on aina ollut tärkeä osa mäenpääläisten elämässä. Kauhavan historian mukaan Mäenpään nuorisoseuran ja Metsäkylän työväenyhdistyksen piirissä tuntuu
olleen eniten kykeneviä pelimanneja. Lahjakkaita haitarinsoittajia on löytynyt mm. Rämäkön, Viitamäen, Fastan, Hautamäen ja Kankaanpään sukujen piiristä. Taitavia pelimanneja on ollut myös
Hangasmaan, Lammin ja Riisiön suvuissa.

Hevosharrastus on Mäenpäässä aina ollut vilkasta. Ravureita ja ratsuja on edelleen useassa tallissa eri
puolilla Mäenpään aluetta. Laskiainen 1.3.2015 oli vähäluminen. Hevosajelulle pääsi vain rattailla,
ohjaksissa Antti Pihlgren.
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Mäenpään mieslaulajat Kauhavan kirkossa 24.4.2016 (vas.) Heikki Karjanlahti, Markku Tyyvi, Antti
Pihlgren, Timo Härkönen ja Ismo Ilvesniemi. Kuva: Matti Tenolahti

Mäenpääläiset laulavat mielellään.
Kesäisiä yhteislaulutilaisuuksia on
pidetty Mäenpäänjärven rannalla.
Sateen sattuessa on siirrytty sisätiloihin. Laulajia on kertynyt paljon
muiltakin kyliltä.
Vuonna 2012 laulettiin hiihtomajalla.
Säestäjinä olivat (vas.) Veli Latomäki
ja Eino Luostari.
Eräänä vuonna Eino Luostari sanoi:
”En mä enää teille soita, kun että
ymmärrä muuten lopettaa.
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Mäenpääläisiin luotetaan
Mäenpään kyläkunta on aina ollut vilkas, moderni ja yhteisöllinen. Kyläläisiä on paljon mukana
erilaisten yhdistysten hallinnoissa sekä julkisissa luottamustehtävissä. Hyvänä esimerkkinä
lähimenneisyydestä on Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston vaalit syksyllä 2014. Mäenpään
alueelta ehdokkaita oli kolme: Simo Aaramaa, Tuula Koivisto ja Antti Pihlgren. Kaikki tulivat
valituksi kirkkovaltuustoon ja Aaramaa myös kirkkoneuvostoon. Mäenpääläisten edustus
kirkkovaltuustossa oli siis 11 %, kun Kauhavan väkiluvusta mäenpääläisten osuus on vain vähän yli
1%. Kunnallispoliitikkoja kylällä on myös ollut lähes aina. Nykyisessä kaupunginvaltuustossa
toimivat Antti Pihlgren ja Alpo Puro-Aho. Myös Tuula Koivisto oli valtuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen kuolemaansa, vuoden 2015 loppuun saakka.
Mäenpää lukuina
Mäenpään alueen asukas- ja elinkeinorakenne noudattelee pääsääntöisesti koko Kauhavan rakennetta. Alueellisesti Mäenpää on vain pieni osa Kauhavan kaupunkia. Kauhavan pinta-ala on
1314 km2 ja Mäenpään alueen n. 80 km2. Yrittäjyys on Kauhavalla perinteisesti ollut voimakasta.
Mäenpää edustaa edelleen hyvin kauhavalaista yrittäjyyttä.
Toimialoittain jaettuna Mäenpään alueella on yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia seuraavasti: autoja konekorjaus 4, kiinteistöhuolto 2, kuljetus 1, maanrakennus 2, matkailu 1, metallityö 2, terveys
ja hyvinvointi 4, tili-, ohjelma ja konsultointitoimisto 3, vähittäismyynti 3, maa- ja eläintalous 14,
metsätalous 1, turkistarhaus 1, rakennusala 3, teollinen tuotanto 3, käsityö 4. Tiedot on poimittu
Seinäjoen seudun yritysrekisteristä osoitetietojen perusteella.
Pinta-ala km
Asukasluku
Asuntokuntia
Asukkaita km/asuntokunta

Mäenpää
n. 80
n. 250
n. 110
2,27

Kauhavan kaupunki
1314
16900
7566
2,23

Alle 15 -vuotiaat
15 – 64 -vuotiaat
65 -vuotiaat ja vanhemmat

12,8 %
59,2 %
28 %

16,7 %
58,5 %
24,9 %

Yritykset (ei alkutuotanto)
% kaikista yrityksistä

38
3

1444
100

Työpaikkoja
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut

77
29 %
31 %
40 %

7403
13 %
32 %
55 %
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Mäenpään kyläseura ry
Kauhavan ensimmäinen kylätoimikunta perustettiin Mäenpäähän 22.2.1979. Toimintaan osallistui
alusta lähtien useita kymmeniä kyläläisiä. Mäenpään kylätoimikunta julkaisi ensimmäisenä kylänä
Kauhavalla oman kyläkirjansa vuonna 1985.
Kylätoimikunta ilmoitettiin yhdistysrekisteriin Mäenpään kyläseuran nimellä. Kyläseura osti entisen Metsäkylän työväentalon ja tontin, Lamminiemi Rno 5:28, Mäenpääntien ja Pölkyntien risteyksestä vuonna 1991. Seuraavina vuosina, rakennusalaltaan 215 m2:n talo remontoitiin täysin
opetusministeriön avustuksella ja mittavalla talkootyömäärällä. Saliin varattiin tilaa 82 m2 ja näyttämölle 41 m2. Kylätalo vihittiin käyttöön syksyllä 1994. Alakerran kunnostustyöt saatiin
päätökseen 2,5 vuoden urakan jälkeen. Yläkerran remontti alkoi vuoden 1995 alussa.
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Kyläseuran logo
Mäenpään kyläseuran logon on suunnitellut taiteilija Matti Saari, joka
asuu Lammintien varrella. Logo oli pitkään käytössä mustavalkoisena.
Logoa kevennettiin ja väritettiin nykyisiin julkaisuihin paremmin sopivaksi vuonna 2014. Matti Saari hyväksyi Kari Laitisen tietokoneella muokkaaman perinteisen, mutta raikasilmeisen logon.
Kyläseuran hallinto
Vireä ja toimiva kyläyhteisö tarvitsee innostuneen ja tarmokkaan hallinnon. Jokaisella kehittämistoimenpiteellä pitää olla vastuullinen vetäjä, apunaan joukko aktiivisia ja osaavia vastuunkantajia.
Kyläseuran johtokunnan / hallituksen jäsenet ovat vuosien ja vuosikymmenien saatossa laittaneet
olkansa ikeen alle koko kyläkunnan yhteisen hyvän vuoksi. Talkootunteja on vuosittain kertynyt
valtaisa määrä. Seuraavassa on lueteltu muutamia toimihenkilöitä viimeisten vuosien ajalta.
Vuosi
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Puheenjohtaja
Pentti Paavola
Tarja Fagerholm
”
”
”
Päivi Lakso
”
Jouni Lammi
”
Simo Aaramaa
”
”
”

Varapuheenjohtaja
Markku Moilanen
”
Heikki Salonperä
Veikko Sompinmäki
”
”
Jouni Lammi
Markku Moilanen
Simo Aaramaa
Laura Panula
”
Sami Lakso
”

Sihteeri
Leena Rantavuori
”
Maarit Moilanen
”
”
”
”
”
”
Tarja Fagerholm
”
”
”

Rahastonhoitaja
Tarja Fagerholm
Kirsi Kangas
Tarja Kallio
”
”
Hannamari Korkiatupa
”
”
”
Hannele Kihlman
”
”
Katariina Lampinen

Mäenpään kyläseuran hallintoa opinto- ja suunnittelumatkalla 2015 (yläkuvat vas.) Veli Luoma, Päivi
Lakso (toiminnantarkastaja 2014), Sami Lakso, Anni Keisala, Eila Rintamäki, Tarja Fagerholm, (alakuvat
vas.) Laura Panula, Janne Lampinen, Katariina Lampinen ja Simo Aaramaa.
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Kehittyvä Mäenpää
Mäenpään kyläseuran alue on vuosikymmenten aikana ollut vireä ja kehittyvä. Ensimmäinen kyläsuunnitelma on tehty jo vuonna 1989. Toinen, Kehittyvän Mäenpään uudet aallot, on tehty vuonna 2003. Kolmas, Mäenpään kyläsuunnitelma 2007 - 2013 on rakennettu vuonna 2006. Tätä
suunnitelmaa on päivitetty vuosina 2007 ja 2010.
Edellisissä kyläsuunnitelmissa on asetettu seuraavia tavoitteita:
1.
Tonttimaan saaminen asutus- ja yritystoimintaan
2.
Uimapaikan kunnostus Ontonnevan soramontuille
3.
Hiihtokeskuksen ja sen ympäristön kehittäminen
4.
Kylätalon ja ympäristön kehittäminen
5.
Virkistys- ja harrastustoiminnan kehittäminen
6.
Järvien nykytilan säilyttäminen
7.
Koulun ympäristön viihtyvyyden lisääminen
8.
Katuvalot Mäenpääntien - Pölkyntien risteykseen
9.
Tiestö
10. Kylähistoriakirja
11. Metsästysseura
12. Näytelmätoiminnan aloittaminen
13. Atk-taitojen kehittäminen

Hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää
Tavoitteiden toteutuminen ajalla 2003 - 2016:
1. Tonttimaan saaminen asutus- ja yritystoimintaan
Mäenpään kyläseuran alueelle on vuoden 2003 jälkeen rakennettu useita uusia taloja. Osa taloista on rakennettu perheen omistamille tonteille, mutta osa myös ostotonteille.
2. Uimapaikan kunnostus Ontonnevan soramontuille
Mäenpään kyläseura vuokrasi Kauhavan seudun autoilijoilta ranta-alueen Ontonnevan suurimman sorakuopan rannalta. Rantaan rakennettiin talkootyöllä suuri pukuhuonerakennus,
grillikatos ja sauna sekä hankittiin pitkä laituri. Ranta on vuosia ollut kaikkien kauhavalaisten
käytössä. Kirkasvetinen matala hiekkaranta on sopinut erityisen hyvin lapsiperheiden tarpeisiin. Soranoton vuoksi pohjavettä on juoksutettu laajemmalle alueelle ja sen vuoksi uimarannan vesi on pysynyt erityisen hyvälaatuisena. Ely-keskuksen määräyksen mukaan juoksutus on
nyt suljettu ja pohjaveden pinta nostettu entiselle tasolle. Vesi rannalla on noussut niin paljon, että pukukoppia ja saunaa ei enää voi käyttää.
3. Hiihtokeskuksen ja sen ympäristön kehittäminen
Kauhavan kaupungin omistama hiihtokeskus sijaitsee Lammintiellä, Mäenpäänjärven yläpuolella. Kyläseura on rakentanut Mäenpäänjärven rantaan laiturin, pukukopit ja grillikatoksen.
Kauhavan kaupunki on ostanut järven toiselta puolelta, Pakkaskallion louhokselta 5 ha alueen
virkistyskäyttöön. Alueen käyttö on suunnitteluvaiheessa.
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Piikolo III-hankkeen avulla mm. rakennettiin yläkertaan hätäpoistumistie, laajennettiin varastoa, hankittiin uudet kylmiöt, teatterivalot ja karaokelaitteet. Suositut karaokeillat alkoivat syksyllä 2013.
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4. Kylätalon ja ympäristön kehittäminen
 Kylätalon pihaan rakennettiin huvimaja 2005.
 Keittiöön hankittiin suurtalouskäyttöön tarkoitetut astianpesukone ja kiertoilmauuni vuosina 2005 - 2006.
 Salin lattia hiottiin ja lakattiin 2005 - 2008.
 Aisaparin hallinnoiman Pikkolo –hankkeen kautta saatiin Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta avustus, jonka avulla uusittiin kylätalon 1. kerroksen ikkunat ja ulko-ovet
vuonna 2010. Samalla hankittiin uusi suurkeittiöpata ja ilmalämpöpumppu. Hankkeen
kustannusarvio oli 25.000 euroa.
 Pikkolo III –hankkeesta saatiin lisäksi noin 10.000 euron tuki investointihakkeelle, jonka
kustannusarvio oli n. 18.000 euroa. Hanke toteutettiin vuoden 2013 lopussa ja 2014 alussa. Hanke sisälsi seuraavat kohteet:
o Kylätalon 2. kerroksen ikkunoiden uusiminen
o Hätäpoistumistien rakentaminen
o Uusien kylmiöiden hankinta
o Varaston laajennus ja vanhojen kylmiöiden siirto varastoon
o Karaokelaitteiden hankinta
o Näyttämön katon rakentaminen
o Näyttämövalaistuksen hankkiminen
o Salin pimennysverhojen hankkiminen
 Keittiön varustelua on uudistettu vuosina 2014 – 2015. Kahvinkeittimet, rasvakeitin ja uusi
lämpöhaudekaappi on hankittu.
 Kannettavia tietokoneita kyläseura on hankkinut kaksi. Toinen on sihteerin käytössä ja
toinen karaokelaitteistossa.
5. Virkistys- ja harrastustoiminnan kehittäminen
Mäenpään kylätalo on monenlaisen harrastustoiminnan keskipisteenä. Toiminta kokoaa osallistujia laajasti koko Kauhavan alueelta ja kauempaakin.
 Kyläseuran karaokeillat ovat olleet suosittuja. Kyläläisten lisäksi väkeä on kokoontunut
laulamaan ja kuuntelemaan ympäri Kauhavaa. Karaokeiltojen isäntänä on yleensä toiminut Esa Saarela.
 Päivällisiä on järjestetty keväisin ja syksyisin. Ruokailemassa on käynyt 150 – 200 vierasta.
Tyytyväiset päivällisvieraat ovat tulleet ympäri Kauhavaa ja naapurikunnistakin. Päivällisten ja juhlien tarjoiluista ovat vastanneet kyläseuran emännät Eila Rintamäki ja Anni Keisala sekä muut talkoolaiset.
 Pääsiäislauantain tapahtuma on yksi vuoden kohokohdista Mäenpäässä. Valakialla tapaa
väkeä Oulusta Helsinkiin. Tapahtuma onnistuu vain aktiivisten talkoolaisten avulla. Talkoissa onkin häärinyt monenikäistä kyläläistä.
 Kylätalolla kokoontuu säännöllisesti Kuvakerho Roikka, jonka veturina toimii Tuomo Rinne. Suurin osa kerhon jäsenistä tulee Mäenpään ulkopuolelta.
 Viikoittain kokoontuvaa Järvilakeuden kansalaisopiston liikuntaryhmää vetää Tarja Fagerholm.
 Härmänmaan latu ry järjestää joka talvi kuutamohiihto/-kävely tapahtuman kylätalolla ja
Kotkanpesän laavulla. Kotkanpesä on suosittu retkeilyalue, jossa laavun lisäksi on sauna ja
taukotupa. Tietä ja parkkialuetta on kunnostettu 2015 – 2016. Parkkialueelta on laavulle
matkaa 800 metriä. Luonnontilan säilymisen vuoksi polku on suljettu moottoriliikenteeltä.
 Järvilakeuden kansalaisopiston kursseja on järjestetty kylätalolla useita joka vuosi. Kurssitarjontaa on ollut raakaravintokurssista ja voiteiden valmistuksesta moottorisahaveistoon.
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Kuvat myötäpäivään:
Kuvakerho Roikan kuvausharjoituksissa oli mallina
Maire Puro-Aho.
Kuutamohiihto toteutetaan yhteistyössä Härmänmaan ladun kanssa.
Puheenjohtajan tyylinäyte vuodelta
2012, jolloin lunta oli riittävästi.
Järvilakeuden kansalaisopisto järjesti
moottorisahaveistokurssin kylätalolla
syyskuussa 2014.
Alpo Puro-Aho esittelee Mäenpään
kylän toimintaa Maaseudun tulevaisuuden toimittajalle. Taustalla kuvakerholaisia kahvitauolla.
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Yhteistyö Kauhavan seurakunnan kanssa on ollut antoisaa. Mäenpään oma kirkkopyhä on
järjestetty vuosina 2015 ja 2016. Kirkkopyhän toteutuksessa on ollut mukana useita kyläseuran jäseniä. Osa on ollut ovella vastaanottamassa kirkkoväkeä, osa on leiponut ja laittanut alasalissa kahvipöydän koreaksi, osa on ollut tekstinlukijoina ja kolehdin kerääjinä.
Musiikista on vastannut Mäenpään mieslaulajat, Matti Saari ja Jari Hopiavuori. Saarnasta
on vastannut Hannele Kihlman. Pitkäperjantain jumalanpalveluksella on pitkä perinne.
Jumalanpalveluksia on kylätalolla pidetty vuodesta 1995 alkaen. Diakoniatoimikunta on
huolehtinut pitkäperjantain kirkkokahveista. Kinkereitä on pidetty kylätalolla ja kodeissa.
Kauhavan seurakunta on myös järjestänyt alakoululaisille kerhoiltoja kylätalolla.

6. Järvien nykytilan säilyttäminen
Mäenpään kyläseuran alueella on useita järviä. Suurimpia ovat Vähä Vuosjärvi (16,65 ha) ja
Iso Vuosjärvi eli Pääjärvi (14,46 ha). Mäenpäänjärvi (2,69 ha), Mikkilänjärvi (2,94 ha) ja Ahvenjärvi (2,34 ha) ovat edellisiä selvästi pienempiä. Vähä Vuosjärveä on viime vuosina kunnostettu. Vuonna 2006 järvi tyhjättiin, jolloin vesitilavuutta lisättiin. Eteläosan kasvustoa on myös
niitetty. Järvelle on rakennettu venevalkama, joka on kaikkien kauhavalaisten käytössä. Järven
pohjoisosa on rauhoitettu luonnonvaraisia eläimiä varten. Rannalla olevasta kodasta voi tarkkailla järven runsasta linnustoa. Mäenpäänjärvi on syvä ja siksi kasvustoa on vain vähän rannoilla. Mikkilänjärvi ja Iso Vuosjärvi ovat pahasti ruohottuneet.
7. Koulun ympäristön viihtyvyyden lisääminen
Mäenpään koulu aloitti toimintansa syksyllä 1909, jolloin vanhempi koulurakennus valmistui.
Uudempi koulurakennus valmistui syksyllä 1939. Mäenpään kyläseura on parantanut koulun
ympäristöä mm. vuosina 2003 – 2005 varustamalla koulun pihaa leikki- ja liikuntavälineillä.
Keväällä 2009 kaupunki päätti lopettaa sata vuotta vanhan koulun. Sattuma kuitenkin tarttui
peliin ja Mäenpään koulu sai vuoden jatkoaikaa. Kosolan koulun vanhempi rakennus paloi kesällä 2009, joten ylemmät luokat sijoitettiin Mäenpään kouluun lukuvuodeksi 2009 - 2010. Kesällä 2010 koulu kuitenkin asetettiin käyttökieltoon mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi.
Nykyisin koulukiinteistö toimii yksityisasuntona.
8. Katuvalot Mäenpääntien – Pölyntien risteykseen
Katuvaloja ei Mäenpään alueelle ole saatu esityksistä huolimatta.
9. Tiestö
Mäenpään alueen tiestö on ollut hyvin huonokuntoista. Viime vuosina on kunnostettu Mäkijärventie/Pääjärventie kokonaan. Myös Vanha Sotatie on tienhoitokunnan toimesta kunnostettu. Vilkasliikenteinen Mäenpääntie on pitkään ollut huonokuntoinen. Öljysoratiessä on ollut pahoja reikiä, joiden paikkaaminen on auttanut vain seuraavaan kovaan sateeseen saakka.
Kesällä 2016 tielle on kyläseuran aloitteesta laskettu uusi asfaltti. Hopiavuorentie ja Lammintie sen sijaan ovat pienistä kunnostuksista huolimatta kelirikkoaikaan lähes ajokelvottomia.
Liikenneturvallisuutta on parantanut Hopiavuoren alikulun ja Mikkilän ylikulun rakentaminen
ja tasoristeysten poistaminen.
10. Kylähistoriakirja
Kauhavan Mäenpään kylän historia osa I julkaistiin vuonna 2007. Kirjan on kustantanut Mäenpään kyläseura ry ja toimittanut Valto Salonperä. Kirjaa on edelleen jonkin verran saatavana
kyläseuralta.
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Harmaat Pantterit komedian näytöksessä 23.4.2012 (vas.) Jouni Lammi, Maarit Moilanen, Päivi Lakso, Eila Rintamäki, Anni Keisala, Petra Lahti, Ismo Ilvesniemi, Simo Aaramaa ja Hannele Kihlman. Muut näyttelijät: Nina Ilvesniemi, Harri Karjalainen, Anne Nokia, Alpo Puro-Aho, Annika Seppä ja Tarja Tyyvi.
Kuva: Hannu Kihlman

Maalaishäät oli vuorossa 2013. Mainoskuvassa (takana vas.) Ismo Ilvesniemi, Seppo Väkeväinen, ohjaaja Laura
Kivimäki, Nina Ilvesniemi, Maarit Moilanen, Eila Rintamäki, Jouni Lammi, (edessä vas.) Alpo Puro-Aho, Hannele
Kihlman, Anni Keisala. Simo Aaramaa, Anne Jutila, Iiro Härkönen, Maria Välikangas ja Jani Hyrsky.
Kuvasta puuttuvat näyttelijät: Neea Keisala, Janette Keisala, Iida Ilvesniemi, Joona Ilvesniemi ja Tuomo Rinne.
Kuva: Tuomo Rinne

Katsojaennätykseen yltänyt Tankki täyteen komedia oli ohjelmistossa talvella 2014. Loppukiitoksissa vas. Alpo
Puro-Aho, Hannele Kihlman, Eila Rintamäki, Anne Jutila, Anni Keisala, Anssi Ketola, Simo Aaramaa, Nina Ilvesniemi, Maarit Moilanen, Eero Kankaansyrjä ja Ismo Ilvesniemi.
Kuva: Tiina Koskela
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11. Metsästysseura
Mäenpään alueella toimii Alakylän metsästysseura, joka on perustettu 1954. Seura rakensi
metsästysmajan 1985 ja se sai nimekseen Metsola. Pihapiirissä on lisäksi lahtimaja ja grillikatos. Metsolaa ja lahtimajaa on remontoitu 2009 - 2010. Piharakennus on uusittu 2013. Metsästysseura tarjoaa jäsenille ja maanomistajille hirvikeittoa syksyisin Mäenpään kylätalolla.
12. Näytelmätoiminnan aloittaminen
Teatteria on Mäenpäässä harrastettu yli 100 vuotta. Muutaman vuoden tauon jälkeen harrastus aloitettiin uudelleen vuonna 2011 Järvilakeuden kansalaisopiston opintopiirinä. Näytelmäksi valittiin Heikki Luoman kirjoittama ”Harmaat Pantterit”, joka valmistui ensi-iltaan marraskuussa 2011. Komediaa esitettiin huhtikuulle 2012 saakka ja vielä Puukkofestivaalien aikaan kesäkuussa 2012. Useat näytökset olivat loppuunmyytyjä.
Seuraavana oli vuorossa Tapio Parkkisen ja Laura Kivimäen kirjoittama ”Maalaishäät”. Ensi-ilta
oli 26.1.2013. Näytelmä pyöri Mäenpään kylätalolla huhtikuun loppuun saakka. Katsojia oli
kaikkiaan noin 850. Maalaishäissä näyttelijöiden ikähaitari oli noin 70 vuotta. Näytelmä sai hyvin julkisuutta ja lehdistössä kommentoitiin, että Mäenpää on profiloitunut komediateatteriksi.
Syyskuussa 2013 aloitettiin Neil Hardvikin ja Jussi Tuomisen käsikirjoittaman ”Tankki täyteen”
-komedian harjoitukset. Ensi-ilta oli 23.1.2014 ja esitykset jatkuivat huhtikuulle saakka. Kaikkiaan 15 näytöksessä katsojia oli yhteensä noin 1500. Tiedottamiseen panostettiin entistä
voimakkaammin ja Mäenpää saikin positiivista julkisuutta myös maakunnallisissa medioissa.
Vuoden tauon jälkeen ohjelmistoon otettiin Tankki täyteen näytelmän jatko-osa ”Maallamuuttajat”. Aikataulu oli edellisvuosien mukainen, ensi-ilta 23.1.2016 ja viimeinen näytös
23.4.2016. Yhteensä 16 näytöksessä katsojia oli noin 1100. Markkinoinnin teemana oli aluksi
”Reinikainen tulee taas”, joka johti väärinymmärrykseen. Osa potentiaalisista katsojista oletti,
että kyseessä on sama näytelmä kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Kun markkinoinnin kärki vaihdettiin, katsojamäärät lisääntyivät selvästi.
Yleisö Mäenpäässä on aina ollut monimuotoista. Myös katsojien ikähaitari on ollut laaja. Yksittäisiä katsojia on tullut Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Järviseudun alueilta. Ryhmiä on
käynyt lähikuntien lisäksi mm. Pietarsaaresta ja Kempeleeltä. Useat Helsingin seudulla asuvat
entiset kauhavalaiset ajoittavat vierailunsa Mäenpään näytösaikatauluihin.
Ohjaajana neljässä viimeisimmässä näytelmässä on ollut Laura Kivimäki, joka on oivallisesti
saanut uusienkin teatteriharrastajien parhaat ominaisuudet esiin. Maallamuuttajissa apulaisohjaajana toimi 7-vuotias Jalmari Kivimäki, joka otti tehtävänsä aivan tosissaan.
Lavastuksen suunnittelu on myös ollut Laura Kivimäen käsialaa. Mäenpään näyttämön ja salin
pienen tilan vuoksi lavastus on vaatinut melkoisia suorituksia niin ohjaajalta kuin lavastuksia
toteuttaneelta työryhmältäkin. Maalaishäissä lavasteena oli mm. puolikas auto. Tankki täyteen näytelmässä puolestaan pieneen tilaan oli rakennettu mm. Emilian kahvio, Sulon korjaamo bensatankkeineen, tanssipaikka sekä järvi ja järvenselällä lipuva vene.
Jokaiseen näytelmään on saatu mukaan uusia harrastajia, joten Järvilakeuden kansalaisopiston tavoite harrastustoiminnan kasvattamisesta on Mäenpäässä onnistunut erinomaisesti.
Neljän vuoden aikana Mäenpään näytelmäryhmässä on ollut yhteensä 33 teatteriharrastajaa.
Useat heistä ovat olleet mukana joka vuosi. Lisäksi näytelmän toteuttamiseen on tarvittu lavasteiden rakentajia, teatteritekniikan hoitajia, kahvion hoitajia ja lipunmyyjiä yhteensä noin
15 henkilöä. Talkootyötä yhden näytelmän vuoksi on tehty noin 4200 tuntia, joka tarkoittaa
2,5 työvuotta. Tässä luvussa ei ole mukana näyttelijöiden itsenäiset lukuharjoitukset, joka sekin on merkittävä tuntimäärä.
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Vilenin perheen toilailuja nähtiin myös 2016. Maallamuuttajissa (yläkuvat vas.) Neea Keisala, Iida Ilvesniemi,
Jesse Rintamäki, Maarit Moilanen, Anni Keisala, Eila Rintamäki, Heidi Pouhola, (alakuvat vas.) Alpo PuroAho, Tapio Palttala, Ismo Ilvesniemi, Nina Ilvesniemi ja Seppo Väkeväinen sekä takana Joona Ilvesniemi,
Maire Puro-Aho, Tiina Rintamäki ja Marita Jussila.
Kuvat: Simo Aaramaa

Maalaishäät oli Komiat
lehdessä etusivun kuvana ja sivun juttuna
23.1.2013. Kuvassa vas.
Janette Keisala, Joona
Ilvesniemi, Anni Keisala
ja Iida Ilvesniemi.
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Muutakin on touhuttu
1. Tiedotus
Mäenpään kyläseuran tapahtumista on tiedotettu perinteisesti paikallislehdessä ja postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteille. Postilaatikkojakelu on tehty 1-2 kertaa vuodessa noin 150 talouteen. Vuodesta 2003 alkaen Mäenpään kyläseura on näkynyt myös internetissä, aluksi
Kauhava.fi/kylät –sivustolla.
Kyläseuran tiedotusta ja näkyvyyttä on parannettu omien nettisivujen avulla. Oma domain
www.maenpaankylaseura.fi hankittiin vuoden 2011 lopulla. Kyläseuran nettisivuilla on paljon
asiaa tapahtumista, näytelmistä, kylätalon vuokrauksesta yms. Sivuilla on myös kalenteri, josta näkee tapahtumien lisäksi kylätalon varaukset.
Merkittävää näkyvyyttä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa mediassa on saatu
viime vuosina hyvin. Aktiivisen kylän toimintaa on esitelty mm. Iltalehdessä ja Maaseudun tulevaisuudessa. Teatteriharrastus on saanut hyvin näkyvyyttä maakunnallisissa Ilkka- ja Ykköset
-lehdissä sekä paikallisissa Komiat -lehdessä, Aviisissa ja Järviseudun Sanomissa. Laajasti on
kerrottu myös kylän uusista asukkaista, valokuidun rakentamisesta ja Aisaparin rahoituksen
avulla toteutetuista hankkeista.

Nuoret perheet kutsuttiin
ideapalaveriin tammikuussa
2015. Leikkikenttä kylätalolle
oli yksi esitetyistä ideoista.
Leikkikenttä valmistuu syyskuussa 2016.
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Mäenpään kyläseura on ollut aktiivinen myös jäteasioissa. Kyläseura järjesti yhteisen tarjouskilpailun jätteiden kuljetuksesta, kun Kauhavan jätteiden käsittely
siirtyi Ekorosk Oy:lle. Kylätalolla järjestettiin jäteilta
joulukuussa 2012. Teknisen lautakunnan pj. Alpo PuroAho (selin) selvittää jäteasiaa kaupungin näkökulmasta.
Eturivissä vasemmalla Härmän Jätepalvelun ja Ekorosk
Oy:n edustajat.

Valtakunnan media kiinnostui
Mäenpään asioista, kun Iltalehti
julkaisi lähes sivun kokoisen jutun
jätevesiasioista 27.9.2014. Haastateltavana oli Mäenpään kyläseuran puheenjohtaja Simo Aaramaa.

Valokuidun saaminen taajamien
ulkopuolelle vaatii paljon työtä ja
sitkeitä neuvotteluja. Komiat lehti
uutisoi aiheesta 28.10.2015
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Valokuituilta
syyskuussa
2015 keräsi
kylätalon täyteen kiinnostuneita. Anvian
asentaja JukkaPekka Rintanen
esitteli valokuitutekniikkaa ja
vastasi monenlaisiin kysymyksiin.

2. Valokuitu Mäenpään alueelle
Neuvottelut valokuidun saamisesta Mäenpään alueelle aloitettiin puheenjohtaja Simo Aaramaan aloitteesta tammikuussa 2015. Anvia Oy lupasi aloittaa kuidun rakentamisen, mikäli
noin puolet alueen talouksista saataisiin lähtemään mukaan. Aluksi innostus oli laimeaa ja
suoranaista vastustusta oli ilmassa. Kevään ja kesän aikana kyläläisiä lähestyttiin useilla tiedotteilla, joissa kerrottiin valokuidun eduista ja mahdollisuuksista. Puheenjohtaja kiersi lähes
jokaisessa taloudessa, joissain useammankin kerran. Nämä henkilökohtaiset keskustelut olivatkin avainasemassa. Syyskuussa sitten pidettiin kylätalolla valokuituilta, jossa Anvian johtaja
vahvisti, että kuitu rakennetaan ja Mäenpään alueen asukkaat saavat sen käyttöönsä erittäin
edullisesti. Hankkeen onnistuminen edellytti satojen tuntien talkootyötä, neuvotteluja ja talosta taloon kiertämistä. Ensimmäiset asennukset tehtiin joulukuussa 2015. Mäenpään kylätalo, todennäköisesti ensimmäisenä kylätalona Kauhavalla loikkasi valon nopeuteen, kun valokuitu asennettiin 23.8.2016.
Jylhän Sähkö Oy on asentanut myös sähkökaapelit maan sisään valokuitukaapelin asennuksen
yhteydessä, joten 70 vuotta hyvin palvelleet, mutta sääolosuhteiden vuoksi häiriöherkät sähkölinjat poistuvat kyläkuvasta vähitellen.
3. Kylätalon katon uusiminen
Kylätalon kattorakenteet ja välikattorakenteet olivat aikojen kuluessa painuneet notkolle ja
aiheuttaneet mm. vuotoa. Talon säilymisen kannalta katon ja välikaton korjaus todettiin olevan tarpeellinen ja kiireellinen toimenpide. Aisaparin kautta avautui uusi hankekausi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta vuonna 2015. Tukihakemus jätettiin heinäkuussa 2015 ja myönteinen päätös saatiin helmikuussa 2016. Katon ja välikaton korjaus
aloitettiin huhtikuussa 2016 ja se valmistui heinäkuussa. Hankkeen kustannusarvio oli n.
60.000 euroa, josta tuke saatiin n. 38.000 euroa. Omarahoitusosuudesta osa voitiin toteuttaa
talkootyönä. Talkootyötä kertyi yhteensä 1308 tuntia, joista konetunteja 43. Talkoolaisia oli
mukana yhteensä 38.
4. Leikkikentän rakentaminen kylätalon pihaan
Kylätalolle kutsuttiin tammikuussa 2015 alueen nuoria perheitä ideapalaveriin. Kärkitoiveeksi
nousi leikkipaikka kylälle. Kaupungin puutarhuri Sari Isoniemi teki suunnitelman, jonka perusteella haettiin rahoitusta Aisaparin kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Myönteinen tukipäätös myös tähän hankkeeseen saatiin helmikuussa 2016. Kustannusarvio oli n. 45.000 euroa, josta tukea saatiin n. 30.000 euroa. Leikkipuiston rakentaminen
ja parkkialueen laajentaminen aloitettiin heinäkuussa puiden kaatamisella. Maansiirtotalkoissa oli yhtä aikaa mukana 4 traktoria. Leikkipuisto valmistuu syyskuussa 2016.
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Vuoden 2016 suurhankkeet: kylätalon välikaton tyhjääminen, vahvistaminen ja lattian rakentaminen, vesikaton korjaaminen, piipun ja takan purkaminen sekä
leikkipuiston rakentaminen vaativat monenlaista osaamista, kymmeniä talkoolaisia ja valtavan
määrän talkootunteja.
Kuvat: Simo Aaramaa
Tuomo Rinne
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Kyläsuunnitelman päivittäminen 2016
Kyläsuunnitelman päivittämistä varten lähetettiin kyläseuran alueen asukkaille sähköpostilla kysely. Seuraavassa kooste vastauksista:
1. Miksi Mäenpään alueella on hyvä asua?
 Rauhallinen asuinalue, naapureita on, mutta ei liian lähellä
 Hyvät naapurit
 Hyvä yhteisö, pidetään huolta toisista
 Maaseutumainen, luonnonmaiseman puolesta rikas lähiluonto
 Metsät lähellä
 Alue sijaitsee Kauhavan maantieteellisessä keskipisteessä
 Kaikki palvelut lähellä
 Työomavaraisuus yritysten vuoksi korkea
 Keskeisen sijaintinsa vuoksi työpaikkoja lähietäisyydellä
 Kulttuuritarjonta erittäin monipuolinen ja runsas
2. Mikä on parasta tällä alueella?
 Maaseudun rauha
 Monipuolinen luontoympäristö
 Metsät ja pienet kalliot metsissä
 Vilkas kylätoiminta
 Yhteisöllisyys
 Pitkäjänteinen työ menestymiseen turva tulevina vuosikymmeninä
 Luontoliikuntamahdollisuudet parhaat koko pitäjässä
3. Mikä on huonoa? Mitä haluaisit muuttaa, että paikka olisi vielä parempi?
 Mäenpääntien vilkas liikenne ja hurjat nopeudet (tiivis asuinalue, nopeus 80 km/h)
 Kylän ympäristöongelmat; jokaisen pitäisi katsoa omaa ympäristöään
 Väestön ikääntyminen
 Nuorten sitoutuminen yhteiseen haasteeseen kylän säilyttämiseksi
 Tiet huonossa kunnossa
 Mäenpäänjärven virkistyskäyttöä olisi parannettava (kaislat pois, hiekkaa rantaan,
sauna)
 Metallin- ja lasinkeräyspisteet puuttuvat
4. Minkälaisiin hankkeisiin kyläseura voisi hakea avustusta?
 Hiihtomajan alueen kehittäminen enemmän liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon
 Ikääntyvän väestön henkisen jaksamisen ja kotona selviytymisen haasteisiin
 Katuvalojen saaminen Joupista Lammintien risteykseen
 Taide-, käsityö- ja muiden kulttuuriharrastusten esittelyt
 Virkistys- ja urheilutoimintaan
 Uimapaikkaan ja vanhojen retkipaikkojen kunnostamiseen
5. Mitä muuta haluaisin kertoa?
 Näiden vauhtivuosien jälkeen huolena on, mistä saadaan jäsenet kyläseuran sitouttavaan ja vaativaan toimintaan
 Kyläseuran saunan voisi siirtää Ontonnevalta Mäenpäänjärven alueelle
 Mäenpäästä on hyvä kuva muualla, oli sitten kyse toiminnan vireydestä tai päivällisistä kylätalolla
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Kylätalolla on useana vuonna järjestetty ystävänpäivän juhla, jolloin kyläseura on muistanut pienellä
lahjalla alueen uusia asukkaita. Vuonna 2013 muuttaneita oli tavallista enemmän. Komiat lehti uutisoi
aiheesta 6.3.2013.
Pilapiirtäjä Rumaanen palasi aiheeseen Komiat lehdessä 13.3.2013.
Maakuntalehti Ilkka kommentoi aihetta ja otsikoi
7.3.2013 pääkirjoitukseen ”Hyvä, hyvä, Mäenpää!
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Mäenpää – entistä paree paikka
Kehittämiskohteita vuosille 2017 - 2022
1. Kylätalo ja sen ympäristö
Mäenpään kylätalo on vireän kyläkunnan elävä toimintakeskus. Kylätalo on myös suosittu juhlapaikka. Kylätaloa on viime vuosina kunnostettu huomattavasti ja varustettu toimintaa varten.
Keittiössä on modernit suurkeittiölaitteet ja näyttämöllä teatterivalot sekä karaokelaitteet. Pihavarastoa on laajennettu ja ullakolle rakennettu aivan uusi varastotila. Uusi katto tekee talosta
ryhdikkään ja komean. Pihaan on nousemassa leikkikenttä lapsiperheiden ja vieraiden tarpeisiin.
Kylätalolla on ikää jo lähes 80 vuotta. Ulkoseinien hirret ovat osin lahonneet ja hirsien väliset villat
ovat olleet linnuille liian mieluisaa pesäntekomateriaalia. Tarkoituksena onkin kylätalon ulkovuorauksen uusiminen paneelilla, joka säilyttää alkuperäisen ulkoasun. Samalla on tarkoitus parantaa lämmöneristystä ja siten energiatehokkuutta.
Kylätalo lämpiää sähköpattereilla ja ilmalämpöpumpuilla. Selvitetään vaihtoehtoja energiatehokkaammista lämmitysjärjestelmistä. Vaihtoehtoina ovat mm. suuremmat ilmalämpöpumput,
maalämpö tai maa-/ilmalämpö.
2. Toiminta kylätalolla
Mäenpään kylätalo on läpi vuoden vilkkaassa käytössä. Toiminta kokoaa runsaasti osallistujia
myös Mäenpään alueen ulkopuolelta. Karaokeilloista, näytelmistä, päivällisistä ja pääsiäistapahtumista pääsevät nauttimaan kaikki kauhavalaiset ja kaukaisemmatkin vieraat. Jatketaan edelleen
karaokeiltojen järjestämistä ja hankitaan uusia karaokekokoelmia. Perinteiset päivälliset järjestetään keväisin ja syksyisin. Innostetaan nuoria mukaan kyläseuran emännistöön. Pääsiäislauantaina
sytytetään valakia ja palvellaan monisatapäistä vierasjoukkkoa iloisen talkooporukan voimin.
3. Tiedotus
Tiedotuksen painopistettä siirretään edelleen sähköiseen suuntaan. Mäenpään kyläseuran nettisivuja pidetään yllä ja päivitetään aktiivisesti. Tiedotusta sosiaalisessa mediassa lisätään. Aktiivisesti ollaan yhteydessä median edustajiin ja annetaan uutisvinkkejä kylän tapahtumista. Pyritään
löytämään uusia, tuoreita näkökulmia uutisiin.
4. Koulutus ja kulttuuri
Yhteistyötä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa jatketaan:
 Harrastajateatteritoimintaan etsitään yhä uusia harrastajia, näyttelijöitä, lavastajia, puvustajia, tekniikan taitajia, lipunmyyjiä, kahvionpitäjiä, markkinoijia jne. Näytelmäprojekteja käynnistetään vuosittain tai ainakin joka toinen vuosi. Teatteritoiminta voisi luontevasti liittyä matkailu- ja ravintolapalveluihin.
 Suunnitellaan kursseja erityisesti Mäenpään alueen tarpeisiin. Aiheina voisi olla esim. valokuituyhteyden hyödyntäminen, valokuvaus ja kuvien käsittely, piirustus- ja maalauskurssi kaikenikäisille, matalan kynnyksen kuorolaulu, kirjoittaminen jne. Kurssien yhteydessä voitaisiin järjestää myös esityksiä ja näyttelyjä.
 Kylätalolla kokoontuu liikuntaryhmä. Kerhotoimintaa eri aihepiirien ympärille ja eri ikäryhmille voitaisiin lisätä.
Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa jatketaan ja etsitään uusiakin yhteistyökumppaneita. Nykyisiä yhteistyökumppaneita ovat Järvilakeuden kansalaisopiston lisäksi mm. Kuvakerho Roikka,
Härmänmaan latu ja Kauhavan seurakunta.
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Päivälliset ja pääsiäistapahtumat kokoavat Mäenpäähän suuren määrän
osallistujia ympäri maata,
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.
Talkoolaisia tarvitaan
järjestelyissä paljon. Kuvisssa kokkaavat (yläkuvat
vas.) Tarja Fagerholm, Eila
Rintamäki, Eila Rämäkkö,
Maiju Keisala, (alakuva
vas.) Tuomo Rinne ja Simo
Aaramaa.
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5. Hiihtomajasta luontokeskus
Lammintien varrella sijaitseva hiihtomaja on Kauhavan kaupungin omistuksessa. Hiihtomajalta
lähtevä latu-ura kiertää hyvin vaihtelevassa maastossa. Hiihtomaja ja sen ympäristö ovat melko
vähäisellä käytöllä. Alueesta voitaisiin kehittää monipuolinen liikunta- ja luontokeskus. Alueella
voisi olla esim. fresbeegolfrata sekä lapsiperheille soveltuva luontopolku ja laavu. Myös koira- ja
hevosharrastajien tarpeet voitaisiin ottaa huomioon. Reittien rakentaminen edellyttää kuitenkin
maaomistajien lupaa. Hiihtomajaa ja sen pihapiiriä voitaisiin myös kunnostaa viihtyisämmäksi.
Hiihtomajalle voitaisiin sijoittaa alueen luonnosta kertovaa materiaalia.
6. Mäenpäänjärven ranta
Hiihtomajan välittömässä läheisyydessä on Mäenpäänjärven uimaranta, jonka Mäenpään kyläseura on kunnostanut joitakin vuosia sitten. Rannalla on laituri, grillikatos ja pukukopit. Mäenpäänjärven ranta on ollut vähäisellä käytöllä Ontonnevan uimarannan suosion vuoksi. Ontonnevan
uimaranta ei pohjaveden nostamisen vuoksi ole enää käytössä. Mäenpäänjärven ranta voidaan
uudelleen kunnostaa esim. pidentämällä laituria, lisäämällä rantaan hiekkaa ja rakentamalla rantaan saunan, mikäli tontin omistaja, Kauhavan kaupunki antaa rakentamiseen luvan.
7. Pakkaskallion ulkoilualue
Kauhavan kaupunki on ostanut Mäenpäänjärven eteläpuolelta Pakkaskallion louhoksen alueen.
Viiden hehtaarin alue on varattu hyvää perheulkoliikuntaa varten ja mahdollisesti myös erityisryhmien käyttöön, esteettömien reittien avulla. Alueelle olisi tarkoitus saada mm. ensilumen latu,
jääalueen puhtaanapito ja grillikatos. Alueen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa kartoitetaan yhteistyössä Kauhavan kaupungin liikuntatoimen, Härmänmaan latu ry:n ja Mäenpään kyläseuran
kanssa.
8. Matkailu
Mäenpään alueella on erinomaista potentiaalia matkailu- ja retkeilytoiminnalle. Rikas luonto ja
loistavat liikuntamahdollisuudet sekä järvien virkistyskäyttö luovat puitteet onnistuneille elämyksille. Kylätalon hyvä varustetaso ja erinomaiset emännät mahdollistavat suurenkin ryhmän ruokailun järjestämisen. Suurissa taloissa voisi uudelleen viritellä kestikievariperinnettäkin. Matkailun
piiristä voisi löytyä mahdollisuuksia nuorelle yrittäjäsukupolvelle.
9. Kevyenliikenteen väylä ja katuvalot
Mäenpääntie on vilkkaasti liikennöity. Tiellä liikkuu
paljon myös raskasta kalustoa. Paloniementien (Roikantie) ja Pölkyntien välisellä 3 km matkalla Mäenpääntien varrella tai sen välittömässä läheisyydessä on
noin 50 kiinteistöä, joissa asuu myös lapsiperheitä.
Tiellä liikkuu paljon ulkoilijoita, myös lapsia, jalkaisin
tai pyöräillen. Näkyvyys mutkaisella tiellä ei joka kohdassa ole hyvä, etenkään pimeänä aikana. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalot tälle 3 km:n matkalle lisäisivät huomattavasti liikenneturvallisuutta.
Maakaapelin asennuksen vuoksi ilmajohdot puretaan
Mäenpääntien varrelta. Jylhän Sähkö Oy:n kanssa on
neuvoteltu sähkötolpista, jotka yhtiö on luvannut luovuttaa mahdollisia katuvaloja varten.
Kyläpyöräilyillä kesällä 2013 tutustuttiin Mäenpään mielenkiintoiseen luontoon ja historiaan.
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Mäenpään alueen luonto on mielenkiintoista ja monimuotoista.
Liikuntamahdollisuuksia on paljon.
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10. Ympäristön siistiminen
Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa suuresti ympäristön siisteys. Tavoitteena on saada Mäenpään alue
houkuttelevan siistiksi. Erilaisilla tempauksilla voitaisiin siisteyttä parantaa. Ympäristön siistimiseen voisi olla mahdollista anoa tukea EU:n maaseuturahastosta. Talkootyöllä ja mahdollisen rahoituksen avulla voitaisiin siistiä esim. vanhusten kiinteistöjä. Käyttökelvottomien rakennusten
purkaminen, romujen poiskuljetus, tavaroiden siirtäminen varastoihin ja aitojen rakentaminen
näköesteiksi voisivat olla mahdollisia toimenpiteitä.
Kylätalon pihassa on paperinkeräyspiste. Lähialueelle voitaisiin pyytää ekopistettä, jossa olisi keräysastiat lasille, metallille ja pattereille.
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