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LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ 

 

16 kilometrin Lahdenperänlenkki kulkee Lemmetynperäntien (4.6km) kautta Lah-

denperäntielle (11 km). Lähtö- ja tulokohta ovat lähekkäin Taipaleen Sävintiellä. 

 
TAUSTAA LAHDENPERÄSTÄ 
Lahdenperä sijaitsee Suodenniemen koillisosassa Mouhijärven ja Hämeenkyrön ra-

jalla. Kylässä asuu vakituisesti noin 110 ihmistä 57 taloudessa. Kesäisin väkiluku tup-

laantuu, sillä Lahdenperässä on yli 60 kesämökkiä. Mitään isompaa teollisuutta ky-

lässä ei ole koskaan ollut; suurin osa kyläläisistä saa elantonsa maataloudesta ja nai-

set hoitoalan ammateista. Auto- ja kuljetusalan yrittäjiä kylässä on ollut ja on edel-

leen useita. 

 

1800- luvulle saakka kylää kutsuttiin Märkätaipaleeksi. Nimi juontunee naapurikyläs-

tä Taipaleesta ja kylän silloisesta ainoasta järvestä Märkäjärvestä. 1800- luvun lo-

pussa Märkäjärven pintaa laskettiin kahdella metrillä, jolloin yhdestä isosta järvestä 

syntyi viisi järveä eli Märkäjärvi, Kirjasjärvi, Ylinen ja Alinen Maajärvi sekä Makkos-

selkä. 
 

LEMMETYNPERÄNTIE  
Käännymme Taipaleessa Sävintieltä Suodenniemen kirkolta tullessa oikealle Lemme-

tynperäntielle. Ennen metsätaivalta jää tien vasemmalle puolelle punainen Timo ja 

Riitta Turpan omistama maalaistalo (Lemmetynperäntie 12). Kantatilaa on asuttu 

vuodesta 1553. 

 

Parin kilometrin metsätaipaleella kannattaa alkukesästä tarkkailla tien vasenta puol-

ta, josko sattuisi huomaamaan Kultakuusen eli kuusen, jossa on kullanväriset kas-

vannaiset. Metsän loputtua  vasemmalla näkyy Kirjasjärvi. Kirjasjärven rannalla on 

Viljasen tila (Lemmetynperäntie  244), joka vuokraa kahta kesämökkiä. 
 

Parisataa metriä Viljasesta oikealla alkaa Lahdenperän luontopolku, joka on kaikkien 

vapaasti patikoitavissa. Luontopolku tekee parin kilometrin lenkin metsässä. 

 

Mikäli haluat nähdä laajemmin lahdenperäläistä asutusta niin voit kääntyä vasem-

malle ja  tehdä 2.5 km Nokkamaanlenkin Kirjas- ja Märkäjärven rantoja seuraten. 

Lenkin varrella on kahdeksan asuttua taloa. 

 

Lemmetynperäntie päättyy ”Makkosen ristiin” eli Lemmetynperäntien ja Lahdenpe-

räntien risteykseen. Oikealle Leipomolaaksontielle mentäessä on Rantasen autoilija-

veljesten taloja; Mouhijärven raja tulisi vastaan kilometrin päästä. 
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LAHDENPERÄNTIE 
Vasemmalle Lahdenperäntielle käännyttäessä (Lahdenperäntie 1100) oikealla on 

sininen Makkosen talo, jota asuvat Jarmo ja Seija Makkonen. Tilaa on asuttu vuo-

desta 1656. 

 

Oikealla näkyy pieni Maajärvi ja vasemmalla Märkäjärvi, jonka rannalla on myös ky-

län rantasauna, uimaranta, laavu ja matonpesupaikka (Lahdenperäntie 1041). Alu-

een rakentamiseen kuten myös tien varsilla olevan viiden maitolaiturin pystyttämi-

seen on saatu EU:n Leader-avustusta. Kyläyhdistys hoitaa rantasaunan ympäristöi-

neen ja vuokraa rantasaunaa myös sivullisille. Lahdenperässä toimii aktiivisesti ky-

läyhdistys ja maatalousnaiset. 

 

Rantasaunan jälkeen oikealla on kyltti ”Mantan majat” (Lahdenperäntie 1020), joka 

sisältää entisessä kylän kansakoulussa toimivan lomakotipalveluyrityksen lemmik-

kieläimille ja kouluikäisille lapsille. Lahdenperässä toimi kansakoulu vuosina 1911-

1972. 1950- luvulla koulu oli Suodenniemen suurimpia, sillä koulussa oli yli 90 oppi-

lasta. Kylässä oli sotien jälkeen runsaasti karjalaisia ja torpista muodostuneita pikku-

tiloja. 

 

 

Hujulahden tilaa (Lahdenperäntie 963) asuvat Risto ja Anja Kangasmaa. Tila on ai-

noana kylässä ollut saman suvun hallinnassa yli 200 vuotta. 

Vastapäätä Hujulahtea lähtee tie Ranta- ja Pirttikulmalle. Teiden varsilla on useita 

taloja; Rantakulmantiellä on Harri Ruskeen omistama Heikkisen perinnetila. 

Hujulahden jälkeen matkataan pari kilometriä eteenpäin ja ylitetään Toijasjoki. Oi-

kealla oleva metsä on Vesajärveä eli Hämeenkyrön puolta. 

 

Vasemmalla (Lahdenperäntie 625) on Auli ja Jaakko Horellin omistama Mustapään 

tila. Tila on kylän vanhin kantatila ja sitä on asuttu vuodesta 1565. Tien oikealla puo-

lella olevan vanhan aitan seinällä on Mustapään kahakaksi nimetyn vapaussodan 

taistelun muistomerkki. 13.2.1918 aitan luona olleessa taistelussa kaatui 8 ja haa-

voittui 7 miestä.  

 

Kilometri Mustapäästä vasemmalla on Konnitsantie, jonka varrella on asunut kolme 

Karjalan Konnitsan kylästä tullutta perhettä. Lahdenperään asettui asumaan sotien 

jälkeen 14 Karjalasta tullutta siirtolaisperhettä. 

 

Pian Konnitsantien jälkeen on valkoinen mineriittitalo, jota asuvat Kaarina ja Mark-
ku Luukkanen. Heidät tunnetaan paikkakunnalla pitkästä taksiautoilu-urastaan. 

 

Oikealla (Lahdenperäntie 504 ja 506) on Suontakasen veljesten lypsykarjatila. Leh-

mät ovat kylässä nopeasti vähentyneet, sillä vielä 1960- luvulla lehmiä oli lähes joka 
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talossa. 2005 kylässä oli vielä 9 lypsykarjatilaa, nyt enää 4. 

 

Oikealla (Lahdenperäntie 346) on Sävilahden tila, jota asuvat Kaarina ja Matti Kan-

gasmaa. Kaarina muistetaan kiekonheiton ja kuulantyönnön urheilusuorituksistaan 

ja kiekonheiton 11. sijasta Helsingin olympialaisissa. 

 

Märkäjärven päässä pikkujärven takana näkyy Anja ja Heikki Lahdenperä tila. Heikki 

Lahdenperä oli Suodenniemen kunnanvaltuuston viimeinen puheenjohtaja vuosina 

2003-2006. 

 

Vielä kolme kilometriä ja olet Sävintiellä. Mikäli Lahdenperän kylä kiinnostaa enem-

män, kannatta lukea 2005 julkaistu kylähistoriikkikirja Lahdenperän kylän vaiheita. 

Kirjaa voi lainata kirjastosta tai ostaa Lahdenperän kyläyhdistyksen puheenjohtaja 

Seija Kalliolta puh. 0400 261905. 

 

 

Kiitos mielenkiinnosta ja turvallista loppumatkaa! 

 

 


