
Ahveniston kivetyt polut 
Ahveniston kivetyt polut sisältää seitsemän kirjoittajan 14 kirjoitusta 
Pikku-Ahvenistosta ympäristöineen, ja teoksessa kurkistetaan 1900-luvun 
alkuvuosien Ylöjärveen, aina sisällissodan jälkeisiin vuosiin. Antti Penjami 
Mäkikylä näyttäytyy avarakatseisena toimijana, jolla oli ymmärrystä 
paikkakunnan tavallisten ihmisten arjesta ja suuremmista maailman 
tapahtumista. Tarinankerrontaa täydentää runsas määrä valokuvia. 
Ylöjärvi oli jo 1900 –luvun alussa osa laajempaa Tampereen seutua, ja 
ihmiset kanssakäymisissä yli nykyisten kuntarajojen.  

Kirjoittajat 

Timo Jokinen on ylöjärveläinen runoilija, kirjoittaja ja lauluntekijä.  
Timon tekstissä hänen isoisänsä muistot avaavat syksyn 1917 ja kevään 1918 
vaiheita. Kirjan lopussa runo Ahvenisto päättää kirjan. 

Pekka Kaarninen on julkaissut lukuisia historiikkeja ja hän on 
koulutukseltaan filosofian tohtori pääaineenaan kulttuurihistoria. 

Pekka kirjoittaa kahdessa kirjoituksessaan suuriruhtinaskunnan 
yhteiskunnallisesta kehityksestä vuosina 1905-1917 ja sisällissodasta 
Ylöjärvellä ja lähiympäristössä. 

Pentti Keskitalo toimii Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkönä ja on 
ollut mukana järjestämässä useita tapahtumia Pikku-Ahveniston alueella. 

Pentti kirjoittaa Pikku-Ahveniston monipuolisesta luonnosta, ja kuinka jääkauden 
jälkeinen aika muokkasi harjuympäristöstä monimuotoisen ja herkän 
kokonaisuuden. 

Torbjörn Nikus on sukututkija, joka on toiminut Ylöjärvi-Seuran 
valokuvatoimikunnassa lähes kymmenen vuotta. 

Torbjörn sulkeltaa eteläisen Ylöjärven talojen isäntien ja torppien elämän lisäksi 
Mäkkylän sukuhistoriaan ja ylöjärveläisten urheiluseurojen alkujuurille: voimme 
lukea Ylöjärven Kiristä ja Raittiustalo Sauriosta. Torbjörn kertoo Antti Penjami 
Mäkikylän lähisuvusta. 

Jarmo Seppä on arkkitehti, joka on aiemmin perehtynyt Paavo Uotilan 
elämäntyöhön. 

Jarmo kirjoittaa Ahveniston rakentamisajankohdan arkkitehtuurin erityispiirteistä, 
ja Gabriel Engbergin, Paavo Uotilan ja Wivi Lönnin vaikutuksesta. 

Minna Sorsa on Ylöjärvi-Seuran puheenjohtaja, kotiseututoimija, joka on 
koulutukseltaan terveystieteiden tohtori ja kiinnostunut elämysten ja 
kokemusten tutkimuksesta. 

Minna on koordinoinut hanketta ja pohtii luontokokemusta nyt ja sata vuotta 
sitten, kuinka Ylöjärvelle tultiin hiekkateitä ja polkuja pitkin. Sata vuotta sitten 
kerättiin Hätäapukeräyksessä tukea apua kaipaaville. 

Juhani Vahtokari on toimittaja, kotiseututuntija ja emeritus rehtori. 
Juhani kertoo ylöjärveläisestä suurmiehestä, Antti Penjami Mäkikylästä ja Selma 
Kilpijoesta, sekä kansainvälisistä tuulahduksista, metsäkomiteasta ja Elli 
Tompurin kesistä Ahvenistossa. 
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