
Eteläpohjalaiset kylät ry:n syyskokous 

 

On taas aika kiitosten! 

Siis, kuten sanoin, taas on aika ja aihetta kiitokseen. 

Yhdistyksen puheenjohtajan tulee olla aktiivinen mutta tietyllä tavalla nöyrä. Koska kaikki 

toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin, niin ketään ei voi määrätä. Puheenjohtaja ei ole 

esimiesasemassa eikä kukaan ole palkkasuhteessa. Työmarkkinakäytäntöjä ei voi yhdistyksessä 

soveltaa. Sen sijaan yhdistyksen puheenjohtajan pitäisi osata kannustaa ja rohkaista jäseniä yhteisen 

hyvän tekemiseen, ja ehdottomasti myös kiittää osallistumisesta. Toistan, on aika taas kiitoksen, sen 

teen nöyrästi ja mielelläni. 

Kiitän kaikkia kyläläisiä, jotka monella eri tavalla ovat nyt, ja jo vuosia osallistuneet Mäenpään 

kylän kehittämiseen, eikä pelkästään kyläseuran ja kylätalon eteen tehdystä työstä. 

Kiitän nykyistä ja tulevaa sekä edellisiä hallituksia ja puheenjohtajia. Jotkut ovat tehneet valtavia 

määriä talkootunteja: keittiöllä, näytelmissä, remonteissa, pihan hoidossa ja monessa muussa 

toiminnassa. Ilman näitten ihmisten kätten töitä emme olisi tässä tilanteessa. Se vetää nöyräksi ja 

tekee kiitolliseksi. 

Olemme tehneet viime ja tänä vuonna monenlaista ja saaneet hankkeita vietyä eteenpäin aina 

valmiiksi saakka. Monia hyviä suunnitelmia on ensivuodelle ja moneksi vuodeksi eteenpäin. 

Esimerkiksi voisi mainita 18-korisen frisbeegolfradan rakentaminen, joka on jo polkaistu 

käyntiin. Maa-aluetta on hankkeelle saatu n. 30 ha Mäenpään alueelta. On perustettu toimikunta 

katovalojen saamiseksi Mäenpään alueelle. Härmänmaan ladun kanssa on jo rakennettu puitteet 

Pakkaskallion alueelle retkiluistelurataa varten. Nyt odotetaan että luonto tekee tehtävänsä, eli 

vesisateita ja pakkasia odotellaan. Pakkaskallio on louhos, jossa on 11 metriä korkea kallioseinä. 

Siihen olisi mahdollista rakentaa kiipeilyseinä. Samalla alueella haluaisin joskus nähdä Kauhavan 

alueen ensimmäisen seikkailupuiston, koska alue sopii siihen erinomaisesti. Pakkaskallion alue voi 

myös toimia esteettömänä retkipaikkana. Alueesta on siis tulossa merkittävä ulkoliikuntapaikka. 

Haluaisin nähdä myös kaupungin omistaman hiihtomajan ja sen ympäristön infran parantamisen. 

Hiihtomajan nimi muutettaisiin luontokeskukseksi ja sen taakse rakennettaisiin perheystävällinen 

luontopolku, jossa opastetaulut kertoisivat alueen rikkaasta eläinkannasta ja kasvillisuudesta. 

Lisäksi siellä olisi laavu ja lintutorni. Hiihtomajan alapuolella olevan rannan kunnostaminen on 

myös suunnitelmissa. Siinä toivoisin näkeväni kunnollisen rantasaunan ja vaikkapa rantapallo 

kentän. 

Eli, ei hetikään kaikkea ole vielä tehty. Unelmia on paljon, mutta myös tavoitteita ja 

suunnitelmia on jo olemassa. Seuraava suunnitteluvaiheessa oleva hanke on kylätalon 

lämmöneristyksen ja ulkovuorauksen saaminen tälle vuosituhannelle. Uuden katon ja ulkoseinien 

ansiosta talo kestää taas seuraavat lähes sata vuotta.  

Kylätalon pihaan valmistui leikkipuisto, mutta hyvien ratkaisujen ja edullisten hankintojen 

ansiosta myönnettyä rahoitusta jäi käyttämättä noin 11 tuhatta. Olemme tehneet, tai Hannele on 

tehnyt muutoshakemuksen Aisaparille, jotta tämä raha voidaan käyttää varustelutason ja 

viihtymisen lisäämiseen. Tässä kohden on myös paikallaan antaa Hannelelle suuri kiitos 

kyläsuunnitelman ja vuoden Eteläpohjalaisen kylän hakemuksen tekemisestä. Teimme myös 

Pikkolo IV hankehakemuksen energiatehokkuuden parantamiseksi tehokkaamman 

ilmalämpöpumpun avulla, sekä laitoskeittiöhellan saamiseksi parantamaan keittiön varustetasoa. 

Eli on aihetta kiitokseen, jonka mielelläni osoitan Aisaparille ja sen erinomaiselle 

henkilökunnalle. Samoin kiitoksen hyvästä yhteistyöstä ovat ansainneet Järvilakeuden 

kansalaisopisto ja Kauhavan kaupunki. Ja nyt on oikea aika kiittää myös Eteläpohjalaiset kylät ry:n 

hallitusta ja valintaryhmää oikeasta ja viisaasta valinnasta, kun valitsitte Mäenpään vuoden 2016 

Eteläpohjalaiseksi kyläksi. Mäenpään alueen ihmiset ovat sen arvoisia, ja sen ansaitsevat, joten 

lämmin kiitos. 
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