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TERVETULOA!

KAUHAVA

Yliluoma

Helsinki 400 km

Vaasa 63 km

Prännin Patikka on saanut nimensä Yliluoman kylän 
lempi- tai alunperin paremminkin haukkumanimestä 
Pränni.  Nimi  juontaa juurensa historiaan kahtakin 
kautta.

Virallisen version mukaan nimi on väännös ruotsinkielen 
sanasta polttaa eli bränna. Esi-isät ovat raivanneet kylän 
viljelysmaat suurelta osin nevoista kytömaiksi. Tuli oli 
raivaamisessa oiva apuri, kun paksua turverahkakerrosta 
madallettiin polttamalla. Tavoitteena oli polttaa turve-
kerros niin että alla oleva kivennäismaa tuli viljelijän 
ulottuville. Aina välillä tuli otti isännän roolin ja turve-
kerros paloi liiankin ohueksi eikä paloa saatu sen ajan 
keinoilla edes kovin helposti sammumaan.

Toinen – vähemmän mairitteleva selitys Pränni-nimelle 
löytyy viinan salapoltosta. Perimätiedon mukaan esi-isät 
hallitsivat kydönpolton ohella viinankeiton – mihin 
samainen ruotsinkielen bränna-sana myöskin viittaa. 
Prännin Patikan yhteydessä haluttiin  huomioida myös 
tämä perimätieto kylän historiasta. Niinpä reitin varrelta 
löytyy  pontikankeittäjän piilopaikka.

Yliluoman kylä sijaitsee Kauhavalla, noin 10 km Ylihärmän 
keskustasta Ylistaron (nykyään Seinäjokea) suuntaan tien 
nro 723 varrella. Talot sijaitsevat lähinnä maantien 723 
molemmin puolin sekä Vaasantielle johtavan Harjuntien 
varrella.  Matkaa Kauhavan keskustaan on noin 25 km.

Paikallisesti kylä jaetaan neljään osaan: Heikkola, 
Pränni, Harju ja Vakoperä. 
Asukkaita kylässä on noin 110, 
talouksia 43 ja 
vapaa-ajan asuntoja noin 10.

Lisätietoja kylästä löytyy 
kotisivulta yliluoma.info

Prännin Patikka on Yliluoman maa- ja kotitalousseuran 
toteuttama ulkoilureittihanke. Reitin kokonaispituus on 
noin 20 km. Se on toteutettu raivaamalla Palaneen-
kallioiden  ja Vallamin maastoon uusia metsäpolkuja. 
Lisäksi on hyödynnetty olemassa olevia Vallamin  
pururataa sekä viljelys- ja kyläteitä.

Ulkoilureitin lähtöpisteenä toimii Yliluoman kylän 
keskustan läheisyyteen rakennettu tilava pyöröhirsikota. 
Se toimii samalla kylän kokoontumistilana. 
Kodan tontille on rakennettu myös ulkotulipaikka, 
lasten leikkialue, Ekoroskin kierrätyspiste, kivituhkakenttä, 
ulkovessa ja parkkipaikka. Tontin viihtyisyyttä on lisätty 
istutuksilla.  Kota sijaitsee maantien 723 varressa, 
osoite Ylistarontie 636.

Kodalta ulkoilureittiä seuraten pääsee siirtymään 
Vallamin 5 km pitkälle valaistulle  pururadalle. Pururataa 
pitkin voi kätevästi siirtyä Vallamin ulkoilualueelle, mistä 
löytyy hiihtostadion ja kirkasvetinen uimapaikka. Talvisin 
Vallamin hiihtoladulta on yhteyslatu kodalle. Pururadan 
risteyskohtaan rakennettiin hankkeen yhteydessä pyörö-
hirsilaavu, mikä palvelee niin patikoijia sulan maan 
aikana kuin hiihtäjiä talvella.

Ulkoilureitin haastavimmat polut löytyvät Palaneen-
kallioiden alueelta Kauhavan ja Seinäjoen rajamaastosta. 
Täkäläisittäin yllättävänkin jylhät kalliot tarjoavat 
samoilijalle luonnon monimuotoisuutta ja karua kauneutta. 
Välillä reitti seurailee tasaista kallionselkää pystysuoran 
kallioreunan läheisyydessä. Välillä se taas laskeutuu 
kapealle suolle, missä kulkiessaan jylhiä kallioita voi 
ihailla toisesta perspektiivistä. Palaneenkalliolla on 
polkujen risteyspaikassa toinen hankkeen yhteydessä 
rakennettu pyöröhirsilaavu. 

Reitin varrella on myös kuulun Härmän Häjyn, Antti 
Rannanjärven, kohtaloksi muodostunut ”tappokrooppi”, 
minkä reunalla Antti Rannanjärvi sai kuolettavat puukon-
iskut. Lisäksi reitin varrelta löytyy pontikankeittäjän 
piilopaikka, malminetsijän koelouhos, kiilakivilouhimo 
ja akantappokallio.

Suuren suosion saavuttanut geokätköily on myös 
huomioitu hankkeen yhteydessä. Reitin varrelta löytyviä 
geokätköjä bongatessa voi samalla luontevasti tutustua 
Prännin Patikan maisemiin.

Koko reittiä ei välttämättä tarvitse kiertää kerralla. Autojen 
parkkipaikkoja on kodan lisäksi Vallamin ulkoilualueella ja 
Paraatikujan päässä. Viimeksi mainitulta on helppo siirtyä 
Palaneenkallioille.

PRÄNNIN PATIKKA

Hankkeen toteuttamiseen on saatu Leader-rahoitusta 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
Aisapari ry:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

PRÄNNI – polttamista 
monessa mielessä

Oulu 300 km

Seinäjoki 45 km

Tampere 225 km
Ylihärmä



Nähtävyydet:
1. Maisemoontikallio
2. Kiilakivilouhimo
3. Akantappokallio
4. Palaneen huippu
5. Malminetsijän koelouhos
6. Pontikankeittäjän piilopaikka
7. Tappokrooppi

Ladattavissa kotisivulta yliluoma.info
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