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Toivo Hautaviita on syntynyt 
Päntäneellä ja asunut täällä ikän-
sä, pian 70 vuotta. Myös hänen 
tarinansa on osa kylän yhteistä 
historiaa.

Toivon paappa Uljas Hautaviita 
(ent. Wegelius) eli vuosina 1887-
1962. Hän asui vaimonsa Hedvigin 
o.s. Otavan (1885-1955) kanssa 
Möykkykylässä. Uljas tunnettiin 
muurarina, nuohoojana ja olipa 
hänellä verenseisauttajankin tai-
toa. Lapsia syntyi 14, joista 12 näki 
aikuisuuden. Toiseksi vanhimpana 
syntyi Ellen (1908-1993). Hänestä 
tuli aikanaan Toivon äiti. Sotien 
aikaan Ellen oli Lapikistossa viisi 
vuotta kotirintamatöissä.

Toivon isä oli inkeriläinen 
Ivan Arhipov (synt. vuoden 
1916 paikkeilla), joka Päntäneellä 
tunnettiin Iivona. Hän oli rinta-
malla tutustunut Vilho Tuuriin ja 
käynyt kesällä 1943 Päntäneel-
lä lomalla. Hän teki kylällä 
heinätöitä, hakkasi halkoja ja 
auttoi monella tapaa kyläläisiä. 
Hän oli mukava ja auttavainen 
ihminen.

Iivon kotipaikka oli Laatokan 
itäpuolella Tigverin kylässä. Perhe 
puhui ainoastaan suomea mutta 
sotaväessä oli Iivon opeteltava 
venäjän kieli. Iivo sai tarkampujan 
koulutuksen. Häneltä jäivät 
insinööriopinnot kesken, kun 
sota tuli väliin. Iivon isä oli 
Stalinin vainoissa haettu yöllä 
kotoa eikä hänestä sen jälkeen 
kuulunut mitään.

Toivon hallussa on kirje, jonka 
isä oli lähettänyt rintamalta. Hän 
oli nauttinut ”sanomattoman 

paljon lomastaan”. Kirjeen 
mukaan hän ”ylpeili siitä onnen-
potkaisusta, että oli joutunut 
sen maan armeijaan, johon hän 
täydellisesti kuuluu” eli Suomen 
armeijaan.

Kun jatkosota päättyi, Iivo ei 
tiennyt Suomesta muuta paikkaa 
kuin Päntäneen, jonne hän ilmestyi 
omia aikojaan. Rauhanehtojen 
mukaan Iivonkin olisi pitänyt 
palata takaisin Neuvostoliittoon 
mutta hän halusi jäädä Suomeen. 
Hänestä tuli yksi niistä, joita Valpo 
jahtasi hellittämättä. Kun Iivoa 
tultiin kyselemään Päntäneeltä, 
kyläläiset suojelivat häntä ja te-
keytyivät tietämättömiksi hänen 
olinpaikastaan. Lämpimän ajan 
vuodesta Iivo majaili Lauhan 
metsäkämpillä metsätöitä tehden 
ja metsästäen. Hänelle vietiin 
sinne ruokaa.  Kylmimmät ajat 
hän piileskeli kylällä talojen vin-
teillä. Varuillaan oli oltava kuin 
metsäneläin. Kuuleman mukaan 
hän oli kaivanut Lauhaan luolan 
piilopaikakseen. Joulunaikaan hän 
kiipesi puuhun ja katseli sieltä 
kylän valoja. Iivolla kerrotaan 
olleen mahtava kunto. Hänellä 
oli kovettu pystykorva koira, jo-
ka oli välillä mukana metsässä. 
Kun Iivo sivakoi kovaa vauhtia 
kylää kohti, koiran voimat alkoi-
vat loppua. Niinpä hän laittoi 
koiran reppuun ja perille tultiin 
yhtä matkaa.

Elämään oli tullut lisää juu-
revuutta, sillä olivathan Ellen 
ja Iivo saaneet pojan syksyllä 
1946 ja halu pysyä Päntäneellä 
vahvistui entisestään.  Poika sai 

nimen Toivo Matti mumman 
tahdosta. Kylä järkyttyi, kun 50-
luvun vaihteessa Iivo pidätettiin 
ja palautettiin Neuvostoliittoon. 
Hän olisi halunnut Toivo-
pojan mukaansa mutta kotiväki 
vastusti.  Iivosta ei ole kuulunut 
lähdön jälkeen mitään. Toivon 
muistot isästään ovat vähäiset. 
Hän yritti aikuiseksi vartuttu-
aan selvittää Suomen Punaisen 
Ristin kautta isänsä kohtaloa.  
Neuvostoliiton Punaisen Ristin 
tekemien tutkimusten mukaan 
”Ivan Arhipov katosi toisen maa-
ilmansodan aikana eikä hänen 
kohtaloaan tai olinpaikkaansa 
pystytty selvittämään laajoista 
etsintätoimista huolimatta.”

Kotona Päntäneellä elämä 
kulki kulkuaan. Hedvig-mumma 
kuoli 1955. Kun värteeri pidettiin, 
Uljas myi kotipaikan tyttärel-
leen Tyynelle ja tämän miehelle 
Rantasen Kallelle. Uljas, Ellen 
ja Toivo siirtyivät asumaan 
pihapiirissä sijainneeseen syy-
tinkitupaan.

Toivo aloitti koulunkäynnin 
vuonna 1953 Päntäneellä. Hän 
loisti liikuntatunneilla, sillä 
hän oli notkea ja lihaksissa oli 
voimaa. Hän kävi toisinaan Möy-
kyn kahvilassa kuuntelemassa 
miesten tarinointia. He tiesivät 
Toivon tasapainotaidoista ja käs-
kivät häntä kävelemään käsillä 
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pöytien ympäri. Esiintymispalkkio 
oli muutama lantti, jolla sai 
limukkapullon. Koulussa hän 
oppi tupakinpolton. Kerran hän 
jäi siitä kiinni, kun joku oppilas 
kanteli johtajaopettaja Seppäselle 
Toivon polttelevan puuceessä. 
Seppänen takavarikoi Toivolta 
Bristol-askin. Vuonna 1970 sau-
huttelu loppui.

Luonto on ollut tärkeä 
Toivolle pienestä pitäen.  Hän 
samoili mielellään lähimetsissä 
ja kävi ongella, myös uiminen oli 
mieluisaa. Uimataidon hän oppi 
Vitiääsluomas.  Kalastusharrastus 
on säilynyt läpi elämän ja hän 
harmittelee, että mateet ovat vä-
hentyneet Päntäneen joista, mikä 
hänen mukaansa johtuu saukko-
jen määrän lisääntymisestä.

Toivo oli alta kymmenen 
kyykäärmeen purressa häntä 
jalkaan kotitiellä, kun hän oli 
menossa hakemaan postia. 
Hän lähti kiireesti juoksemaan 
kotiin. Eno oli heillä käymässä 
ja lähti vanhalla pyöräklosalla 
runnomaan kylälle autokyytiä 
tilaamaan. Ala-Kyynyn Risto vei 
Möykyn Urhon Popedalla pojan 
lääkäriin. Myrkkyä oli jo päässyt 
imeytymään verenkiertoon mutta 
Toivo selvisi.

Kokonkylän tiilitehdas tu-
li Toivolle tutuksi. Hän oli 
siellä kahtena kesänä töissä Iivon kotipaikka Tigveri (Tihveri) on ympyröitynä kartassa.

kärräämässä tiiliä. Toivo oli 
tuolloin 13-vuotias poika. Hän 
ajoi työmatkat polkupyörällä 
joka päivä, edestakainen matka 
oli 26 kilometriä. Työpäivä kesti 
kahdeksan tuntia. Hän viihtyi niin 
hyvin, että oli aikeissa lopettaa 
koulun kesken ja jäädä sinne 
hommiin mutta päätyi kuitenkin 
vielä koulunpenkille, jotta saisi 
päästötodistuksen.

Rippikoulun jälkeen hän 
pestautui päntäneläisten nuoru-
kaisten mukana norjalaiseen 
rahtilaivaan, joka kuljetti puu-
tavaraa Kaskisista Ranskaan. 
Miehet olivat vuoronperään kaksi 
tuntia ruorissa. Ohjaaminen oli 
raskasta, koska puutavaralasti 
painoi paljon. Erikseen olivat 
keulavahdit, jotka näyttivät 
tiheässä sumussa lampulla lä-
hettyvistä laivoista. Avomerellä 
raivosi myrsky ja keinutti laivaa. 
Ranskaan päästiin.  Paatti oli jo 
myyty romutettavaksi. Koska 
matka kesti vain pari viikkoa, kruu-
nuja kertyi niukanlaisesti. Mie-
het saivat Belgian konsulaatista 
matkaliput Travemyndeen ja 
Helsinkiin. Toivo tuumasi, että 
merimiehen elämä ei edusta 
hänen unelmiaan.

Vuonna 1966 Toivo meni 
sotaväkeen Niinisalon tykistö-
rykmenttiin. Hän sai siellä 

Ellen-äiti sodan aikana ja Iivo-isä 40-luvun loppupuolella
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Hyvää itsenäisyyspäivää 
kaikille lehden lukijoille. Toi-
mintakautemme on tullut jo 
puoleen väliin. Hieman kolean 
kesän jälkeen poikkeuksellisen 
lämmin syyssää on hellinyt 
meitä. Olemme saaneet klubin 
varoin ja Aarne Ritari Säätiön 
tuella kunnostettua kylän kaukaloa 
sekä huoltorakennusta. Suurena 
apuna töitä olivat tekemässä 
myös Päntäneen koulun oppilaat 
sekä kylän väkeä. Näin saimme 
kaukalon kunnossa pysymisen 

kannalta tärkeitä parannuksia 
tehtyä moniksi vuosiksi eteenpäin. 
Toivottavasti kelit suosivat 
kaukalon käyttöä koko talven.

Päntäneen Sanomat on il-
mestynyt jo kolmen vuosikym-
menen verran ja se on aika 
vaativa aktiviteetti. Kiitokset niille 
sadoille mainostajille, jotka ovat 
vuodesta toiseen jaksaneet olla 
kauttamme tukemassa maailman 
suurinta palvelujärjestöä. Lehti-
toimikunnan panos on vuosittain 
todella suuri lehden valmistelussa. 
Kiitos myös sinne suunnalle, että 
saamme jälleen kerran lukea  uutta 
lehteä. Näin joulun lähestyessä on 
perinteinen jouluaaton sääveikkaus 
hyvine palkintoineen käynnissä. 
Arpoja löytyy klubilaisilta sekä 
liikkeistä Päntäneeltä.

Lionien kansainväliseen 
Rauhanjulistekilpailuun osallis-
tuneen Päntäneen koulun oppilaista 
jatkoon pääsi paikalliskilpailun 

voittaja Anni Samulinen. Onnea 
voittajalle sekä kiitos kaikille 
kisaan piirtäneille ja koululle 
kisan järjestämisestä. Klubi 
muistaa pienellä kirjekuorella 
voittaja työtä. Keväällä alkaa 
järjestömme jo perinteinen 
Punainen Sulka -kampanja, 
josta varmaankin kuulemme 
myöhemmin  lisää.

Kaarlelanpuisto on jälleen 
hyvin palvelleen kesän jälkeen 
vaipumassa talvilevolle. Toki 
vieläkin voit vierailla siellä ja 
käydä vaikka syömässä eväät 
nuotiotulen loisteessa. On mukava 
kuunnella kuinka koski kohisee 
hiljalleen ja vielä muutamat 
pikkulinnut juttelevat sinulle 
kesän juttuja. Näiden kesäisten 
muistojen myötä toivotamme 
kaikille hyvää joulua sekä 
toimintarikasta uutta vuotta.

Presidentti Antti Hallivuori 
Lady Minna Rotola-Pukkila

www.kiinnike-heinonen.fi 
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Jeesus syntyi kiviluolassa, jota 
antiikin aikana on käytetty 
eläinten tallina. Luukas kertoo:  
”Heidän siellä ollessaan tuli 
Marian synnyttämisen aika, ja 
hän synnytti pojan, esikoisensa. 
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet 
seimeen, koska heille ei ollut tilaa 
majapaikassa.” (Luuk.2:7)

Luukkaan jouluevankeliumin 
majatalon talli on aina ollut  
kristittyjen suosittu pyhiinvaellus- 
ja rukouspaikka.  Keisari Kons-
tantinuksen aikana Rooman 
valtakunnan  hallinto muuttui 
suopeaksi kristityille. Keisarin äiti 
Helena tuli 325 Israeliin ja kirjoitti 
pojalleen ja pyysi, että Jeesuksen 
syntymäkaupunkiin Betlehemiin  
rakennettaisiin suuri muistomerk-
ki. Ensimmäisen syntymäkirkon 
rakentamisesta päätettiin Nikean 
kirkolliskokouksessa 325. Kirkko 
valmistui vuonna 330 ja oli maa-
ilman ensimmäinen katedraali. 
Tämä kirkko poltettiin vuonna 
490 mutta keisari Justinianus 
rakennutti uuden kirkon 536. 
Tämä Betlehemin syntymäkirkko 
on edelleen olemassa ja on  maail-
man vanhin säilynyt kirkko.  
Nykyisin Israelissa matkaavat 
turistit käyvät tässä kirkossa 

muistelemassa Jeesuksen synty-
mää. Nykyisin tästä kirkosta tulee 
jouluna myös TV-lähetyksiä.

Seimi oli eläinten syöttökaukalo. 
Kirkkoisien opetus liitti tähän 
hengellisen sanoman: Jeesus on 
taivaasta tullut leipä, todellinen 
ravinto, jota me tarvitsemme 
elääksemme ja tullaksemme 
ihmiseksi. Seimestä tulee viittaus 
alttariin, ehtoollisen viettämiseen 
ja Herran läsnäoloon. Jeesus on 
kaikille luoduille taivaasta tullut 
elämän leipä, jonka ravinto 
pysyvät voimassa iankaikkisesti. 
”Minä olen tullut antamaan 
elämän, yltäkylläisen elämän.” 
Joh. 10:10.

Liiton arkissa  oli kaksi enke-
liolentoa, jotka ilmentävät  
Jumalan mysteeristä läsnäoloa. 
Seimestä on tullut  Jumalan 
läsnäolon paikka, uuden liiton 
arkki, jossa Jumala on todellisesti 
läsnä keskellämme. Kaikki vie-
raus on kadonnut ja ihmiskunta 
saa iloita Jumalan läsnäolosta, 
rakkaudesta ja   yhteydestä.  
Jumala syntyy köyhyydessä ja 
alhaisuudessa ateistisen maail-
man keskelle parantamaan kaikki 
ihmiset ja koko  luomakunnan 
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synnin, pimeyden ja kuoleman 
haavoista.  Majatalossa tapahtui 
historian suurin ihme, jonka 
vaikutuspiirissä elämme.

Jouluevankeliumi kuuluttaa 
kaikille luoduille ilosanomaa 
Vapahtajan syntymästä ja 
kutsuu meitä uskossa ja 
toivossa jättäytymään Kristuk-
sen rakkauden hoivaan. Yhteys 
Jumalan rakkauteen Jeesukses-
sa synnyttää meidät uusiksi 
ihmisiksi ja tekee meistä kii-
tollisia ihmisiä: “Minun sieluni 
ylistää Herran suuruutta, minun 
henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani.” Luukas 1:46-
47

Rukoile joulun viettoon 
hiljentyessäsi sydämesi avau-
tumista Jumalan suurelle 
rakkaudelle Jeesuksessa Kris-
tuksessa! Vapahtajasi kanssa 
kulkien elämäsi  ainutkertainen 
tarkoitus löytyy ja tie uuteen 
päivään avautuu!

Rauhallista  joulua ja siunauttua 
vuotta 2016 ”päntälääsille”  ja 
kaikille tämän lehden lukijoille!

    Antti Ala-Opas

www.veljeksetviitala.com

tulenjohtajan koulutuksen.
Toivo oli oikea voimanpesä. 

Hän nautti, kun sai tehdä kovaa 
fyysistä voimaa vaativaa työtä. 
Metsätöitä hän teki paljon eri-
tyisesti tädin miehelle Kallelle. 
Voimien määrästä kertoo se, 
että hän otti märkää sähköpaa-
lua keskeltä kiinni ja kantoi sen 
sivuun.  Päässä kyllä natisi aika 
tavalla, mutta ei sentään verisuoni 
katkennut.

Vuonna 1969 tapahtui  paha 
onnettomuus, joka pysäytti ja 
muutti nuoren miehen elämän. 
Isojoen Vanhastakylästä sai 
vuokrata siirrettävää tanssilavaa. 
Toivo oli mukana hakemassa sitä 
Päntäneelle. Hän istui puulavojen 
päällä traktorinkyydissä. Kun 
tultiin Isojoen Möykyn jyrkkään 
ahteeseen, kuorma alkoi purkau-
tua. Toivo lensi kasvoilleen tiehen 
ja raskaat levyt suistuivat hänen 
päälleen. Hän oli polvet rintaa 
vasten kuin hiiri killerössä. 
Levyt saatiin  pois mutta hengit-
yksen todettiin pysähtyneen. Te-
kohengityksen ansiosta henki 
saatiin jälleen kulkemaan ja Toivo 
vietiin Selkämeren aluesairaalaan, 
missä alkoi hidas toipuminen. 
Aivot olivat olleet tovin ilman 
happea, mikä aiheutti muutoksia 
niiden toimintaan. Hengenlähtö-

kin oli tosi lähellä. Siitä alkoi 
Toivon sairaalakierre, jota jatkui 
yhdeksän vuotta.

Toivon elämä oli pirstaleina. 
Hän koki olleensa ”liikaa 
maailman iloos” ja saaneensa 
siitä muistutuksen. Hän tuli 
synnintuntoon ja alkoi lukea 
Raamattua, jonka hän oli saanut 
kummitädiltään Leskisen Ainol-
ta rippilahjaksi. Turvautuminen 
Taivaan Isän huolenpitoon loi 
pohjan elämälle.

Onnettomuuden jälkeen Toivon 
runosuoni alkoi virrata. Hän uskoo 
perineensä lahjan isältään. Hänen 
ei tarvitse suunnitella runoja, ne 
vain tulevat vapaasti ja mihin 
vuorokauden aikaan tahansa.. 
Hän on löytänyt kirjoittamisesta 
tunteiden purkautumiskanavan. 
Runoja on satamäärin ja aiheet 
ovat usein luonnosta tai Luojas-
ta, onpa toki rakkausrunojakin. 
Yhteydenpito tyttöystävän kanssa 
alkoi kirjeenvaihdolla Tsernobylin 
onnettomuuden aikaan 1986.

Ellen-äiti pääsi vanhainkotiin 
vuonna 1970. Toivo halusi mennä 
katsomaan häntä sairaalasta päin, 
mutta hänellä ei ollut muita kuin 
rikkinäiset vaatteet yllä. Sairaalasta 
hän sai ehjän vaateparren. Kun 
ei pystynyt tekemään töitä, ei 
tienannut rahaakaan eikä voinut 
ostaa uusia kamppeita.  Hän 
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kävi Päntäneellä Rajalan Riston 
luona, joka oli ammattiräätäli. 
Tämä käski Toivoa repimään 
sohvasta kankaan, josta Risto 
sitten räätälöi Toivolle housut.  
Äidin luona oli mukava poiketa. 
Hän neuvoi poikaansa luottamaan 
Jumalaan, joka tulee pitämään 
Toivosta huolta.

Toivo on sairastellut 2000-
luvulla. Ensin tuli aivoinfarkti 
vuonna 2002 ja siitä neljän 
vuoden päästä hän sairastui etu-
rauhassyöpään. Hoidot ovat 
olleet haastavia mutta autta-
neet eteenpäin. Hän viihtyy hy-
vin auringonnousun talossaan 
keskellä kylää. On ystäviä, 
joiden kanssa vaihtaa ajatuksia. 
Pyöräily on Toivolle mieluisa 
liikuntamuoto. On mukava hy-
pätä pyörän selkään ja polkea 
joelle kalastamaan tai piipahtaa 
kyläkaupassa ostoksilla.

Toivo on kiitollinen Luojalle 
jokaisesta päivästään, kuten 
seuraavasta runosta voi päätellä. 
Se on  päivätty 5.11.2015 klo 6.15 
aamulla:

Unelmat saavat siivet,
että voin nousta aamuruskoa ja 
aurinkoa kohti.
Olen kuin pieni lintu,
kun aamu valkenee,
nostan katseeni valoa päin.
Ja nostan minäkin pienet käteni
uutta päivää kohti,
jonka Jumala antaa pienelle
Toivo-pojalle.

Haastattelun pohjalta 
kirjoittanut Heleena Kokko

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.”
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Vanha mänty Nirvankylässä
Laajan peltoaukean ympä-

röimä yksinäinen 218-vuotias 
mänty kasvaa Nirvan ja Halkolan 
kylärajalla 400m Päntäneenjoes-
ta länteen. 

Vuonna 1812 kyläläiset 
(eli edustajat kuudesta talosta) 
päättivät istukasmännyn avul-
la muistuttaa paikalla asuvia 
jälkipolvia v. 1797-metsäpalos-
ta, joka poltti seurakunnan 
hallinnoimaan metsään noin 
kahden kilometrin pituisen ja 
leveimmillään 700 metrin aukon. 
Nirvanmäeltä alkanut palo eteni 
jokirantalepikkojen yli Siltasen 
mäelle saakka.

Tuosta metsäpalosta tuli 
merkityksellinen jälkipolville, 
koska tuolloin vielä nimetön 
alue sai karttamerkinnän 
“Bränt å” = poltettu joki, kun 
joku oli papille kertonut (eräs 
vuorottelevista keittäjistä eh-
kä) paloa sammuttaneiden asuk-
kaiden kuiskutelleen palon olleen 
tahallaan sytytetty.

Kylään alkoi tulla lisää 
suomenkielisiä asukkaita, joten 
kyläläiset pyysivät seurakuntaa 
muuttamaan kylänsä nimen 
suomenkieliseen asuun. Seura-
kunnan virkailija ei kyläläisten 
tekemiä nimiehdotuksia hyväk-
synyt mutta myöhemmässä 
keskustelutilanteessa esille tullut 
kartalla jo olevan “Präntoo”:n 
kanssa samankuuloinen “Päntä-
ne” sitten kelpasi. Ilman karttaan 
kirjaamista olisi kylämme nimi 
Rahkola ensimmäisen läänityksen 
(540ha) täältä v. 1720 saaneen 
asukkaan mukaan. Sitten tulivat 
Siltanen  1759, Peltoniemi  1762, 

Solo moottorisahat
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Rinne 1780-luvulla, Halkola 
1790-luvulla, Nirva  1811 ja 
Kyyny  1812. 

Istukasmännyn puuhamie-
henä toimi v. 1811 seurakun-
nalta läänityksensä saanut 
maahanmuuttaja Nirva, stro-
kalla soitettavan yksikielisen 
virsikanteleen soittaja, jolla 
suomenkieli oli vielä opet-
teluvaiheessa. Kylän nimeen 
vaikuttaneen palon vuosi ha-
luttiin Nirvan aloitteesta 
liittää “maisemiin” männyn 
itämisvuoden kautta. Niinpä 
tasaikäisestä 15-vuotiaasta 
taimikosta valittiin 3 taimea, 
jotka istutettiin kohtiin 300m, 
350m ja 400m joelta mitaten. 
Niistä vain viimeksimainittu 
istukas on jäljellä. 

Nyt vuonna 2015 istu-
kasmännyn latva on 12,2 metrin 
korkeudella peltotasosta ja run-
gon ympärysmitta on 2,25m 
puolentoista metrin korkeudelta 
mitattuna. Mäntyä on 1940-luvulla 
vikuutettu alarungostaan, ettei se 

kasvaisi liian nopeasti länsituulten 
kaadettavaksi. Nojollaan itään 
päin se nykyisellään onkin, mutta 
kestänee pystyssä vielä monia 
vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin. 
Kuvassa männyn taustalla näkyvä 
heinälato on paloalueen keskellä. 
Sen hirret rahtasi Jaakko Kyyny 
joen yli paloalueen laidalta v. 
1888. 

Nirvan suku sai alueelta 
vielä 1850-luvullakin hyviä 
perunasatoja haravoimalla tuhkaa 
ja turvetta hiiltyneiden kantojen 
ympärille. Perunat istutettin 
rinkeihin 5-10 kpl/kanto. Turpeen 
vähennyttyä tuo raskaan maalajin 
alue jäi pajuttumaan ja vasta 1880-
luvulla Tuomas Valentin Kyyny 
alkoi ottamaan osia alueesta 
viljelyyn. 

Artikkelin kirjoitti alueen asu-
kas Kari Heikkilä Hilma Nirvan (s. 
1874 ) ja Helmi Latvaniemen (s. 
1913) kertomuksien pohjalta.

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kaivonkoristekehykset

Kuusistonraitti 55  61850 KAUHAJOKI AS
050 440 2250 www.kauhajoensormiset.net

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI 
T MÄNTY

0400 616 607 H taru.manty@pp.inet.fi H Oikotie 9 A 2, 61980 PÄNTÄNE 

Hyvää Joulua 2011  ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2012

  2015
 2016

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot. 
 - Myös gluteenittomat. 
 - Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
 - Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
           Olavi Hautala  0500 365 995

Jouluaaton sääveikkausarpoja 
Leijonilla ja päntäneläisissä 

liikkeissä 1.-16.12.



Päntäneen Paikallistie 22
61980 PÄNTÄNE
Markku 0400 885 028
Janne   045 6522 626
m.makiranta@suomi24.fi

PÄNTÄLÄN SANOMAT

Lions-clubin polttopuukökkä: 
Auttaminen on tehtävämme

Auttaminen on meil-
lä lähellä sydäntä ja 
niinpä olimme porukalla 
avustamassa polttopuiden 
teossa. Yhdessä touhuten 
saadaan paljon aikaan !

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     - Vaakapalvelu

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

Kun ilta tummentuu
syttyy Taivaanisän lamput loistamaan meille

maan lapsosille, tänäkin iltana
sinun tähtitaivas on suuri 

rakas Taivaan Isä
sillä ei ole rantoja

on vain suuri äärettömyys
joka hehkuu, pyörii omaa rataansa

täällä kaikkeudessa

24.10.2014 Toivo hautaviita



Huutokauppa nuorisoseuralla 
PÄNTÄNEEN SANOMAT

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
w w w. t o p e e k a n k a l u s t e . f i

Varaa talven polttopuut
 - Toimitus sop. mukaan
 - 040 57340 99 Päntäne

Kantokosken huutokauppa pidettiin Päntäneen Nuorisoseuralla 6.6.2015. 
Päntäneen Lions Club avusti järjestelyissä ja meklarina toimi Ilkka Tervonen.

- Kiinteistöhuoltopalvelut 
  - Talohuoltopalvelut
    - Lumenauraukset
       - Hiekoitukset ym.
         Puh. 045 1490100
    suupohjantalohuolto.fi



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Päntäneen ravit

PUUKAUPPA MIELESSÄ ?
Käytämme vuodessa puuta noin 300 000 m3, josta

tuotamme 11 rekallista männyn ja kuusen sahatavaraa
vuoden jokaisena työpäivänä kahdella sahalinjalla.

Ota yhteyttä Harri Salomäki  040 844 7764  Kauhajoki
harri.salomaki@isojoensaha.fi

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.

w w w. i s o j o e n s a h a . f i

Taitaa olla pitkä, kun 
Kauhajoella viimeiseksi on ra-
veja järjestetty. Joka tapauksessa 
muistan, kun Päntäneellä pidettiin 
kilpa-ajot. Siitä kylläkään ei ole 
tarkkaa kuvaa montako kertaa 
niitä on pidetty. Päntäneen 
kyläkirjan mukaan Päntäneen 
Hevosjalostusyhdistys, joka oli 
perustettu huhtikuulla 1948, 
järjesti ensimmäiset kilpa-ajot 
syyskuussa 1948 ja viimeiset 
vuonna 1963.

Itselleni varmaankin ensim-
mäinen näistä kilpa-ajoista 
on muistorikkain, koska äidin 
isä Neva-Knuuttilan paappa 
innokkaana hevosmiehenä tuli 
silloin meille kylään ja samalla 
ajoja katsomaan. En ollut silloin 
vielä koulussa, olin 5-vuotias ja 
jokin kyselykausista oli ilmeisesti 
menossa. Tämän muistan siksi, 
että pääsin yöksi paapan viereen 
nukkumaan ja muistan äitini 
pyytäneen minua lopettamaan 
kyselyn, jotta paappakin saisi 
nukkua.

Meidän tien päässä (nyk. 
Tuurintie) puolessa välin Ollin 
oikoosta, jota Käyränoikoosek-
sikin kutsuttiin, oli silloin vielä 
porakivestä tehdyt veräjänpielet, 
joissa oli takomalla tehdyt 
saranat ja lukkorustinki. Nämä 
kivet käytti TVH myöhemmin 
liittymätäytteeksi. Saattaisivat 
vielä löytyä, jos kaivaisi 

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Loppusuoralla. Takana vasemmalla Tuurinmäki, oikealla Lapikisto

2015

liittymän auki. Sinne menimme 
ajoja katsomaan ja saman tien 
päähän oli kokoontunut runsaasti 
muutakin väkeä.

Kilpa-ajot alkoivat puolen 
päivän jälkeen ja muistan väkeä 
olleen runsaasti tien varrella, 
varsinkin Pekarilan päässä Ollin 
oikoosta, joka oli lähtöpää. Maali 
oli vanhan Puskantien risteyksen 
paikkeilla Ollilan mutkan 
kohdalla niin, että matkaksi 
tuli kilometri. Pekarilan päässä 
oli tien toisella puolen taloa 
vanha perunakellari tai muu 
varastorakennus, jonka päädyllä 
oli lippumies iso valkoinen lippu 
varren päässä. Samanlainen 
varustus oli toisessa päässä 
Puskantien risteyksen tienoilla. 
Ilmeisesti ajanottajat olivat 
myös Puskantien päässä. Muis-
tan vain, että esivalmistelujen ja 
lipunheilutuksen jälkeen lippu 
lyötiin vinhasti alas lähtömerkiksi 
ajanottajille ja katsojille. Lähtöjä 
oli useampia, ilmeisesti eri tason 
hevosille. Tiehän oli siihen aikaan 
kohtalaisen kapea, joten ajo 
ilmeisesti vaati taitoa olosuhteet 
huomioiden. Kun ensimmäinen 
hevonen tuli maaliin, heilautettiin 
myös maalissa lippu alas.

Serkkuni Esa muisteli myö-
hemmältä ajalta, että heillekin 
tuli mummuja kylältä katsomaan 
raveja vähän kauempaa, kun 
eivät kehdanneet tien vieres-

sä seisoskella. Samoin Ollilan 
päässä toimitsijat hoitivat hom-
mansa kuorma-auton lavalla. 
Noin kello kahden aikaan meni 
linja-auto, muistaakseni Vaasa-
Tampere-linja. Muistan, että 
linja-auto odotti kiltisti Pekarilan 
päässä niin, että lähtö oli ajettu 
ja tie saatu avoimeksi. Silloin 
eivät linja-autot ajaneet vielä 
minuuttiaikataululla.

Näitä ajoja oli myöhemminkin 
ja järjestelyt olivat saman 
tyyppiset mutta aina odotin 
niitä nimenomaan siksi, että 
paappa oli odotettavissa kylään. 
Ajoihin liittyivät yleensä iltamat 
Seurojentalolla, missä olivat myös 
palkintoseremoniat. Niistä ei 
minulla ole henkilökohtaista  ko-
kemusta. Joka tapauksessa ravit 
olivat yksi kylän monimuotoisista 
toiminnoista. Aikanaan Kauhajoen 
keskustaan rakennettiin ravirata, 
jota alettiin puuhaamaan jo 1950 
tienoilla. Siellä sitten ajettiin 
raveja ja moottoripyörien maa-
rata-ajoja, se oli ”Nappi” Jousa-
sen kulta-aikaa JAP-koneella. 
Muistaakseni Päntäneeltä Ala-
Keturin Veikkokin Triumphilla 
joskus osallistui näihin kisoihin. 
Tällä hetkellä raviradan käyttö 
lienee lähes olematonta, aika ja 
olosuhteet muuttuvat.

Tuomo Tuuri

Lähteet:
Tuomo Tuuri
Esa Tuuri
Päntäneen kyläkirja
Kauhajoen Kunnallislehti

Puolimatkassa. Yleisö tarkkana. Takana oikealla Tuurinmäki.

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Soittele:
Jussi Korpi-Tassi puh. 050 371 4389
Jorma Huusko puh 0400 685 496



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Päntäneen kaukalo on val-
mistunut kyläläisten käyttöön 
noin kaksikymmentä vuotta sitten. 
Kaukalo tehtiin aikanaan hyvin 
mutta nyt se tarvitsi kunnostusta. 
Lions Club Päntäneen yksi 
avustuskohde on kautta aikojen 
ollut oman kylän nuoriso ja 
päätimmekin kokouksessam-
me, että organisoimme ja 
rahoitamme syksyn aikana kau-
kalon kunnostuksen, kertoo 
Jari Rosenberg, yksi hankkeen 
puuhamiehistä.

Hanke toteutettiin yhdes-
sä Päntäneen koulun ja sen 
oppilaiden, Päntäneen koulun 
vanhempainyhdistyksen, Pän-
täneen nuorisoseuran, kaupungin 
ja aktiivisten kyläläisten kanssa. 
Alkuperäinen suunnitelma olikin, 
että jaamme tehtäväpaketteja 
eri toimijoille ja näin saamme 
aktivoitua väkeä oman kylän 
yhteiseen projektiin. 

Esimerkiksi, koululaiset kävi-
vät opettajan johdolla kouluaikana 
siivoamassa kaukalon tontin se-
kä myöhemmin maalaamassa 
pukuhuoneen sisätilojen penkit ja 
naulakot. Näin saimme koululai-
set huomaamaan, että yhteisiä 
kaikkien käytössä olevia tiloja 

Kaukalon kunnostus syksyllä 2015

kannattaa pitää kunnossa. 
Kallein korjauskohde oli 

kaukalon alareunaa kiertävä 
kovamuovipinnoite. Nyt jää-
dytyskone voi ”nojata” tätä 
muovipinnoitetta vasten eikä 
kaukalon vanerilaita kulu puhki. 
Muita isoja kunnostuskohtei-
ta olivat kaukalon ylälaidan 
uusiminen sekä pukuhuoneen 
ja vaihtoaitioiden maalaaminen 
sisältä ja ulkoa.

Kun kaukalon valaistus on 
uusittu jo pari vuotta sitten, on 
paikka nyt hyvässä kunnossa 
ja kaikkien kyläläisten va-

Uudessa kaukalossa kelepaa luistella ja pelata. Talvea ja pakkasia odotellaan.

Uudet liukumuovit suojelevat laitoja jäädytyskoneelta.
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Konesali- ja pilvipalvelut,
atk-tuki, ohjelmointi,

www-palvelut
020 7470 257, neviso.fi
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paassa käytössä. Kaukaloa 
kunnostettiin yli 4000 eurolla. 
Valtakunnallinen Lions Club 
säätiö avusti tarvikehankintoja 
2000 eurolla ja loppuraha tuli 
omalta klubiltamme. Kökkätyö-
tä teimme noin 200 tuntia.

Nyt toivotaan vain kunnon 
pakkasia sekä kaukalon runsasta 
käyttöä, toteaa Jari Rosenberg.

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI       Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi
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-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki

������������������������
�����������������������
�����������������
������������������

����������

�������������
���������������
�����������������
���������������������
���������

Ikkeläjärven Koneurakointi Ky
Minna Lakso
0400-183894

Raimo Lakso
0400-268617

Lähdimme aikaisin aamulla 
Päntäneen koululta kohti Parkanon 
juna-asemaa. Sieltä aloitimme 
2.5 tuntia kestäneen mukavan 
junamatkan Helsinkiin, missä 
veimme ensin laukkumme juna-
aseman matkatavarasäilytykseen ja 
muutamalla meidän luokkalaisel-
la oli hauskaa rahanvaihtoauto-
maatin kanssa. 

Juna-asemalta matkamme kävi 
kohti Ateneumin taidegallerioita. 
Meillä oli omaa aikaa kiertää noin 
puoli tuntia ja sitten meille oli 
varattu opastettu kierros. Opas oli 
erittäin mukava. Kierros päättyi 
noin klo 12 ja meillä oli nälkä. 
Menimme syömään ravintola 
RAX:iin. Sitten kun olimme 
täynnä hyvää ruokaa suuntasivat 
jalkamme kohti ostoskeskusta. 

Meidän olisi myös pitänyt 
mennä korkeasaareen katsomaan 
eläimiä mutta satoi erittäin ko-
vaa. Ajattelimme, ettei eläimiä 
olisi ollut paljon näkyvillä, 
koska satoi niin rajusti, joten 

Päntäneen koulun kutosluok-
ka kevätretkellä Helsingissä

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

emme lähteneet sinne. Pojat 
lähtivät kohti hotellia ja tytöt 
halusivat jäädä vielä kaupoille. 
Hotellilla ei tapahtunut mitään 
ihmeellistä. 

Seuraavana päivänä pää-
simme Finnairin lentokentän 
opastuskiertueelle, joka sisälsi 

kaikkea mahtavaa lentokentästä 
ja -koneista. Pääsimme lentoko-
neen hyttiin ja taloon, jossa oli 
mm. presidentti Martti Ahtisaaren 
oma penkki. 

Kun kiertue oli päättynyt, 
lähdimme Heurekaan. Söimme 

Heurekan ruokalassa ja sitten 
pääsimme kiertelemään Heurekan 
ihmeelliseen maailmaan. Meillä 
oli siellä myös planetaarioesitys. 
Kaikki jotka tahtoivat, saivat 
Heurekasta muistoksi kolikon, 
jossa oli kuva omista kasvoista. 
Vielä ennen lähtöämme sai käydä 
Heurekan kaupassa. Lähdimme 
junalla takaisin hotelliin. Illalla 
kävimme vielä ostamassa jotain 
ruokaa illaksi ja aamuksi. 

Seuraavana aamuna menim-
me luonnontieteelliseen museoon. 
Se oli upea paikka. Viimeisenä 
kohteena oli kaikista paras 
paikka, Linnamäki, joka sisälsi 
myös Sealife-kierroksen. 

Illalla lähdimme junalla kotiin 
mahtavalta matkaltamme. Kiitos 
Päntäneen Lions-clubille mahta-
van retkemme tukemisesta!

Terveisin Päntäneen 6Lk  2015. 
Jutun kirjoitti Riku Ketomäki.

Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne
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010 239 6600

Osoite: Topeeka 25

Viitos- ja kuutosluokkalaiset 
Turussa syyskuussa 2015

KYLÄKAUPPA MAIKKARI
Päntäneen paikallistie 19, puh. 050 528 7011

Avoinna ma-pe 9-17, la 9-14

Koti kuntoon pienellä budjetilla!
Pintakäsittelemme vanhat keittiönovet, komeronovet, väliovet, ruokaryhmät, lipastot, 

sängyt, yöpöydät ym.  Petsauksen/lakkauksen ja maalauksen jälkeen 
kalusteet ovat taas kuin uudet!

Kalustemaalaus Osmo Oy
- Puusepäntie 2, 61800 Kauhajoki - Puh. 231 4468, 040 541 4727

www.kalustemaalausosmo.123kotisivu.fi

Turun linnassa Jaakko Rajala, Sami Rajala ja Niko Kalliomaki
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AKKU ja RENGAS

Lustilantie 39, 61800 Kauhajoki, (06) 231 2422,  info@suupohjanakkujarengas.fi

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike
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www.suupohjanakkujarengas.fi

NOTARIAATTIPALVELUT 
ILKKA TERVONEN 
-julkinen kaupanvahvistaja 
puh. 040-5465753 
ilkka.tervonen@co.inet.fi 
 
 
koko 1 x 30 
 
 
 
laskutusosoite  
Notariaattipalvelut 
Ilkka Tervonen 
Ollin oikoonen 2 K 
61980  PÄNTÄNE 

Ah, syksy. Aika, jolloin 
kesäloma loppuu ja koulu 
alkaa. Syksyn aikaan oppii to-
della paljon eikä oppimiseen 
tarvitse pelkästään koulukirjoja. 
Päntäneen koulun opettajat 
olivat suunnitelleet reissua 5-
6 luokkalaisille Turkuun ja se 
toteutui 2.9.2015. Turku oli sopiva 
paikka lähteä Opintoretkelle sen 
historian vuoksi.

Päivää ennen Turun reissua eli 
maanantaina meille ohjeistettiin, 
koska piti olla koululla viimeistään, 
eli klo 7.00. Reissupäivänä 5-6 
luokkalaiset tulivat koululle ennen 
kello seitsemää. Oppilaat laskettiin 
ja matka kohti Turkua alkoi. 
Matka Turkuun Päntäneeltä kesti 
noin 4h ja matkan puolivälissä 
pysähdyttiin syömään evästä ja 
käymään vessassa.

Kun saavuimme Turkuun 
noin klo 11, menimme Aboa 

Vetukseen ja Ars Novaan, missä 
menimme katsomaan maanalaisia 
keskiaikaisia raunioita. Aboa 
Vetus ja Ars Nova ovat Historian 
ja Nykytaiteen museo. Kuulimme 
mielenkiintoisen selostuksen 
keskiajalta ja opastuksen jälkeen 
menimme katsomaan nykytaiteen 
puolta. Siellä näimme erittäin 
mielenkiintoisia maalauksia. 
Tultuamme Nykytaiteen puolelta 
menimme takaisin maanalaisiin 
raunioihin, missä pelasimme siellä 
olevia pelejä ja teimme opettajien 
antamia tehtäviä ja saimme ot-
taa kuvia.

Aboa Vetus ja Ars Novan 
jälkeen menimme bussilla 
ruokailemaan Raxiin noin klo 
13 ja tulimme pois 14.30. Ruo-
kailun jälkeen suuntasimme 
Turun linnaan, missä meillä oli 
opastettu reissu, jossa kuulimme 
Turun linnan historiasta. 

 Tyttö kuningas-elokuva 
kuvattiin Turun linnassa, joten 
näimme elokuvan rekvisiittaa 
ja ne olivat upeat. Elokuvaan 
oli tehty jokaiselle keskiaikaiset 
asut kenkiä myöten. Valitettavasti 
meillä ei ollut aikaa nähdä kaikkea 
linnasta, sillä aika loppui kesken. 
Meidät opastettiin heraldistiseen 
pajaan, jossa teimme omat 
keskiaikaiset vaakunamme. Teh-
tyämme vaakunat saimme mennä 
ostamaan Turun linnan kaupasta 
matkamuistoja.

Noin klo 17 alkoi kotimatka 
ja pidimme jossain vaiheessa 
tauon, jolloin sai ostaa omilla 
rahoilla jotain terveellistä. Pit-
kän kotimatkan jälkeen olimme 
vihdoin Päntäneen koululla klo 21. 
Oli mukava tulla kotiin pitkän ja 
hauskan opintoretken jälkeen.

Kertomuksen kirjoitti 
Minna Leppiniemi 6lk

Jouluaaton sääveikkausarpoja on saatavana 
Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä 1.-16.12.
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LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

Hannu Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 010 470 9801

        -  Pääpiirrustukset
        -  Rakennesuunnitelu
        -  Energiatodistukset
        -  Maa-ainesluvat
   Jo 34 v kokemuksella palvelua rakentajille
   www.makitalooy.fi / Mikko 0400-362 432
   Puskanperäntie 388, 61980 PÄNTÄNE

Päntäneen Nuorisoseuran kesä 
vierähti liikkuen toukokuun alusta 
syyskuun loppuun asti. Kesän 
pyöräilykampanja toteutettiin yh-
teistyössä Päntäneen Lionsien ja 
Päntäneen metsästysseuran kans-
sa ja nimiä kuntovihkoihin kertyi 
yhteensä yli 1200 kappaletta. 
Tiistain yhteispyöräilyiltoina 
kierrettiin pyörälenkkejä Ala-
Kyynyn Marja-Leenan johdolla 
edellisvuosien tapaan. 

Keskiviikkoiltoina puulaa-
kijalkapallo veti mukavasti 
aikuista väkeä Päntäneen 
urheilukentälle pallon perässä 
juoksemaan. Vanhojen tuttujen 
lisäksi joukkoon saatiin myös mo-
nia uusia kasvoja. Valitettavasti 
sateinen kesä hieman verotti o-
sallistujien aktiivisuutta mutta 
onneksi joukosta löytyi myös 
sitkeitä sissejä, jotka saapuivat 
pelaamaan säällä kuin säällä!

Syyskuussa pyörähtivät taas 
kuukausittaiset nuortenillat ja ky-
läillat käyntiin. Kyläiltoina talo 
tarjoaa kahvit ja kanttiinista löytyy 
monenlaista purtavaa. Tällöin myös 
yläkerran nuortentila on avoinna 
lapsille ja nuorille peleineen ja 
vehkeineen. Jokaisella kyläillal-
la on teema, jonka puitteissa 
talolla järjestetään vielä jotain 
extraa näiden jo vakiintuneiden 
toimintojen lisäksi.

Päntäneen NS ry on 
myös Facebookissa !

Syksyn ensimmäisestä ky-
läiltaa (ke 16.9.) oli selvästi 
odotettu. Lapsille oli järjestetty 
mm. maskeerausta eikä talolla 
ole koskaan nähty yhtä mon-
taa kissaa samanaikaisesti! 
Illan aikana arvottiin myös 
Päntäneen Nuorisoseuran, 
Päntäneen Lions Clubin se-
kä Päntäneen metsästysseuran 
lahjoittama polkupyörä sekä 
muita pienempiä palkintoja 
kaikkien pyöräilykampanjaan 
osallistuneiden kesken. Polku-
pyörän voitti Leena Mäenpää.

Lokakuun pizzailta (ke 
14.10.) houkutteli ihmiset 
iltapalalle ja talolla kuului juuri 
sellainen puheensorina kuin 
kyläilloissa kuuluukin olla.

Pyhäinpäivänä talolla oli 
tarjolla perinteisesti pyhäin-
päivälounas. Tällä kertaa 
tarjolla oli maukasta lohisoppaa 
sekä täytekakkukahvit. 

Su 15.11. seurantalolla 
pidettiin Eino Metsä-Pentilän 
valokuvien tunnistustapahtu-
ma. Tapahtumassa oli esillä noin 
1000 valokuvaa, joista osa ihan 
paperikuvina ja osa pyöri jatkuva-

na näytöksenä valkokankaalla. 
Päivän mittaan kuviin kävi tu-
tustumassa noin 200 henkilöä. Ja 
kyllähän niitä tuttuja löytyi, niin 
kuvista kuin kahvipöydistäkin. 
Pääorganisoinnista iso kiitos 
Tuomo Tuurille.

Su 13.12. klo 11-15 järjes-
tetään talolla jo perinteeksi 
muodostuneet Joulumarkkinat. 
Myyjät ja ostajat kohtaavat 
Joulutorilla ja Joulumuorin 
kahvilasta löydät perinteiset 
jouluherkut: Riisipuuroa, joulu-
torttuja, pipareita... Lapsille on 
askartelua, pipareiden leivon-
taa, kasvomaalausta ja ongin-
taa. Joulupukkikin tapahtumassa 
vierailee.

Ke 16.12. kyläillassa 
vietetään pikkujoulua klo 
18-21. Virittäydytään joulun 
tunnelmaan ja pukkikin on 
luvannut tuoda kaikille pikku 
paketit. Tarjolla on joulutorttuja 
ja pipareita. Toivotamme kaikki 
tervetulleiksi!

Mukavaa ja rauhallista 
Joulun odotusta,
   PNS ry

Kissojen takana pyöräilykampanjan arvonnan voittajat

Lehtikeräys seurantalon pihassa
Päntäneen Nuorisoseuranta-

lon pihassa on keräyspaperikontti, 
jonka tuotto menee Päntäneen 
koulun vanhempainyhdistyksen 
hyväksi. Nyt on hyvä tilaisuus 
tukea koulun toimintaa ja siivota 
samalla lehtihyllyt.

Kuvahankkeen puuhamiehet Tuomo Tuuri (oik.), Olli Tuuri ja Jouko 
Kuisma (vas.) kiittelevät nuorisoseuran osuutta toteutuksessa.

Yritys- ja maatalouskirjanpito, lannoitussuunnitelmat, EU-tukihakemusten täyttö

Puistotie 25, Kauhajoki (Kunnallislehden talo)
Juha Poola, puh. (06) 2311 280, 0400-662 206

Eino Metsä-Pentilän kuvia katselemassa ja tunnistamassa oli talon täydeltä väkeä. 



TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 2016 !

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Nirvan talo on vanhimpia 
Päntäneenjokivarren kanta-
taloja. Nirvankylänä mielletty 
asutus on kuitenkin alkanut muo-
dostua 1900-luvun alussa torp-
pariasutuksena laajentuneiden 
peltoalueiden reunamille. 1920-
luvulla Nirvan talon länsipuolella 
oli seitsemän torppaa. Nirvan 
vanhan kantatalon  tuntumasta 
haarautuu teitä kolmeen suuntaan: 
Pahkalanperälle, Harjunpäähän ja 
Lylykylän suuntaan. 

Nirvankylästä on Päntäneen 
keskustaan kolmisen kilometriä ja 
Kaupungin keskustaan kymmen-
kunta. Koulu ja palvelut ovat 
kylältä siirtyneet Päntäneelle ja 
keskustaan.

Kylästä löytyy monenlaista 
yritystoimintaa, muun muassa 
Leipomo, erikoismaalausta, maa- 
ja metsätaloutta, karjataloutta,  
perunanviljelystä, koneistusta 
ja konehuoltoa ja  kuorma-
autoilua. 

Kauhajokelainen Tractor 
Pulling tiimi Team Karhukopla 
toimii osittain Nirvankyläläisin 
voimin.

Päntäneen kylät esittelyssä:
Nirvankylä

Nirvan Koulutie

TAKSIASEMA
0200 11 500

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

Hyvää joulua !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Tapio Kohtala, Asmo Luoma-Pukkila, Tomi 
Utriainen, Markus Viitikko ja Oiva Koskela

Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com

Paino: iPrint, Seinäjoki

Nirvankylän lakiaa Kullaantieltä kuvattuna

Mustaisnevantien varresta

Harjunpäänloukon puolta


