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Patikan suosio 
on kasvanut 

vuosi vuodelta.

hoisten kylän seurantalolla meno vilkastuu syksyi-
sin, kun syyspatikkalaiset ilmestyvät pihapiiriin.
Talolla on kuitenkin ollut oma elämänsä kauan en-

nen patikkalaisia. Talo itse on satavuotias ja se kuuluu paikal-
liselle Etelä-Rengon maa- ja kotitalousseuralle. Talon raken-
taminen oli aikanaan hurja urakka ja vaati niin rahaa kuin 
hirsiä. Hirsiä tehtiin parinakin talvena kyläläisten metsissä 
talkoovoimin ja loppu puuttuva osuus ostettiin. Itse talon ra-
kentaminen aloitettiin vuonna 1921 ja valmista tuli seuran 
historiikin mukaan vuotta myöhemmin. 
 Nuorison kerrotaan kokoontuneen samalla Myllymäeksi 
tai Keinumäeksi kutsutulla paikalla jo pitkään ennen talon syn-
tyaikojakin. 
 Seuran talossa toimi pitkään Ahoisten puhe-
linkeskus, joka takasi kuulumisten vaihtoa muuten-
kin kuin vain kasvotusten. Keskus toimikin siihen 
asti, kun puhelinverkot automatisoitiin eikä piu-
hoja enää tarvinnut yhdistellä keskushuoneessa 
yhdestä numerosta toiseen. 
 Ahoisten kylällä asuva Matti Talpila muis-
telee, että 1950-luvun alkupuolella talolla järjestettiin vielä 
tansseja orkesterin kera ja paikalle tuli väkeä bussillakin. 
Myöhemmin 1950-luvulla levyt korvasivat orkesterin, mutta 
lopulta riemu loppui siihen, kun kaiuttimet soittopeleineen va-
rastettiin. 
 Sen jälkeen talon suurta salia käytettiin muun muassa ur-
heilutilana. Pelattiin pingistä ja kaikenlaista muutakin. 
 ”Sisällä harjoiteltiin jopa pesäpalloa, palloa lyötiin jon-
kinlaiseen pressuun tai kankaaseen, joka suojasi paikkoja”, 
Talpila muistelee.  
 Viime vuosikymmeninä, kuten ennenkin, taloa on pyritty 

A pitämään kunnossa talkoovoimin, vaikka isossa talossa riittää 
tekemistä. Yhä edelleen maamiesseuranmäellä on silloin täl-
löin vietetty häitä tai muita juhlia, sillä tila on vuokrattavissa.

KORKEALLA MÄELLÄ SIJAITSEVAN talon suurin vuotuinen tapahtu-
ma on nykyisin renkolaisen partiolippukunta Jaakon Samoo-
jien järjestämä syyspatikka. Seurantalon pihapiiri toimii sen 
alku- ja loppupisteenä. OmaSäästöpankki on tapahtuman 
sponssaaja ja mahdollistaa keiton tarjoamisen patikan kier-
täjille.
 Patikkaa on järjestetty vuodesta 2007 lähtien. 
”Idea oli, että vanhoja kirkkopolkuja hyödyntäen järjestettäi-
siin patikointitapahtuma”, kertoo patikan järjestämisessä pit-

kään mukana ollut Harri Kolu.
 Ensin tosin piti kartoittaa vanhat polut ja 
löytää ne maastosta. Polut eli nykyisen patikan 
reitit kulkevat kolmen harjun kautta, joista yksi on 
Ahoistenharju. Onpa Kolu itsekin kävellyt joskus 
kirkolta Ahoisiin polkua pitkin, vaikka itse patikan 
reitit kulkevatkin kirkkopolkujen täällä päässä.

 Patikan suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime syk-
synä Ahoisten kylätalolta liikkeelle lähti lähes 700 ulkoilijaa. 
Mukana reiteillä onkin ollut kulkijoita aina vauvaikäisistä yli 
80-kymppisiin asti.
 Viime vuonna uutuutena reitin varrella oli kiertävä juma-
lanpalvelus ja mahdollisuus nauttia luonnon helmassa ehtool-
linen. 
 Patikkatapahtumasta on muutakin iloa kuin reippailu ta-
pahtumapäivänä. Lukuista kulkijat pitävät vanhat polut näky-
vissä, eikä niitä enää tarvitse maastosta etsiä. Vaikkei kirkolle 
asti olisikaan menossa. 

Seurantalo kerää väkeä syksyllä
teks t i  MIA JOUSLEHTO kuva KATI GRÖNVALL / JAAKON SAMOOJAT

KOKO PERHEEN 
ULKOILUTAPAHTUMA 

SYYSPATIKKA 17.–18.9.2022 

Patikoimaan voi tulla oman 
aikataulun mukaan 

lauantaina klo 9–20 ja 
sunnuntaina klo 7–15. 

Kartan saat maamiesseurantalolta 
Topenontie 1010, Renko 

Merkityt reitit ovat pituudeltaan 
4, 5, 8, 13 ja 18km.
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OLEMME VIETTÄNEET MAINION ja tapahtu-
marikkaan suven. Kylätalollamme on 
tapahtunut paljon ja tukikohdan luon-
ne yhteisömme kokoontumispaikkana 
on vahvistunut. Itselleni jäi erityisesti 

mieleen Kaloisten historiikin julkaisuti-
laisuus kesäkuun alussa. Keskustelimme 

yhdessä kirjan tekijöiden kanssa alun kolmatta tuntia 
kesälauantain kunniaksi. Ilmassa tuoksui selkeä tarve päästä 
juttelemaan yhteisistä asioista ja mehän juteltiin pitkällä 
kaavalla.

RENKOVIIKON YHTEYDESSÄ KYLÄMME sai huomiota pitäjätasolla. 
Rengon Jaakoksi valittiin Leo ”Leksa” Reunanen. Leksa on 
ollut vuosikymmenia framilla sekä taustalla kylätoimikuntam-
me toiminnassa. Onnittelut Leksalle vuosikymmenien aikana 
ansaitusta huomionosoituksesta.

OTINKIN TÄHÄN KIRJOITUKSEEN OTSIKON Leksan torilla esittä-
mästä kiitospuheesta. Hän kertoi tarinan sodan jälkeisistä 
pulavuosista ja länsiapuna saadusta uudesta polkupyörästä. 
Kansahuolto oli hyväksynyt anomuksesta uuden polkupyörän 
hankinnan eräälle kylämme isännälle. Tapoihin kuului, että 
pyörää koeajettiin miesporukalla. Eräs kylämme velikulta 
oli löytänyt kokeillessaan pyörästä soittokellon. Leveällä 
hymyllä, kellon kirkkaasti helistessä, hän totesi: ”Tää on 
Amerikkaa….” Tarina jäi mieleeni hyvänä esimerkkinä pie-
nistä asioista, joista yhdessä kokien tulee vahvoja tarinoita. 
Pandemian jälkeen voidaan siis tästä kesästä todeta: 
Tää on Amerikkaa 🙂

SUVEN KÄÄNTYESSÄ SYKSYYN on hyvä nostaa eräs asia tikun 
nokkaan. Meidän yhteisössämme metsästäjät suorittavat 
harrastuksenaan elintärkeää työtä. 
Riistamäärän kurissa pitä-
minen – erityisesti tuhoisan 
villisikakannan – on pahuksen 
tärkeää. Muistetaan kiittää kun 
kohdataan. 

”Tää on Amerikkaa…”
teks t i  VELI-PEKKA ÄÄRI
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JULKAISIJA 
Kaloisten kyläyhdistys ry 

VASTAAVA TOIMITTAJA 
Veli-Pekka Ääri 
kaloistenkylayhdistys@outlook.com 

TOIMITUSTIIMI
Mia Jouslehto, toimitus
Markus Pirttijoki, toimitussihteeri 
Tuija Pirttijoki, taitto ja ilmoitukset 

Sara Kaloinen, ilmoitusmyynti, jakelu, toimitus
Jaakon Samoojat, luontovinkit 

KUVAT: Sara Kaloinen, Mia Jouslehto, Tauno 
Tapaila, kyläarkisto

ILMOITUSMYYNTI, JAKELU JA TILAUKSET
Sara Kaloinen 
sarakaloinen@gmail.com 
puh 044 975 9333

ILMOITUSHINNAT 
Jatkuvat ilmoitukset: 3,00/pmm
Numero 3/2022: loppuunmyyty
Numero 4/2022: jouluterveh-
dysmodulit 20 € / 35 € / 50 €
pienlaskutuslisä 10,00 €

PAINOS: 380 kpl

PAINO: Ilves-Paino Oy 

VUOSITILAUS: 15,00 €

ILMESTYMINEN 2022
vko 6 helmikuu
vko 19 toukokuu
vko 36 syyskuu
vko 48 joulukuu

KIRJASTOAUTO

PARITON VIIKKO, MAANANTAI

18.00 – 18.20 
Vehmaistentien ja Asemintien risteys, Kaloinen  

18.25 - 18.40 
Vehmaistentie 926, Vehmainen

18.45 – 19.05 
Rasintie ja Marbackantien th. Kukkolankulma

19.15 – 19.30 
Topenontien ja Latosuontien risteys, Ahoinen 

Kirjastoauto Bella liikkuu kylissämme 
maanantaisin PARITTOMINA viikkoina. 

Käytetään lähipalveluja ja pidetään palvelut lähellä. 



ROSKA- JA VAIHTOLAVAPALVELU
KOTITALOUKSILLE 

JA YRITYKSILLE

Kuljetus Marko Sihvo Ky
050 594 5093 • kuljetus.sihvo@gmail.com

SEURAA MEITÄ


