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Eero Uusi-Kyyny, orpopojan tie

Eero Uusi-Kyyny on tehnyt
elämäntyönsä Korpikylässä.
Orpopojan taival ei ole ollut
helpoimpia, mutta kokemusten
myötä hänestä on kehittynyt neuvokas ja yhteistyökykyinen kansalainen, joka on palvellut kylää
lukuisissa luottamustoimissa.
Elettiin vuotta 1927. Eero
syntyi Svante ja Hilda UusiKyynyn perheeseen Korpikylään
viattomien lasten päivänä 28.
joulukuuta. Svante oli syntyjään
korpikyläinen ja Hilda oli
kotoisin Koskenkylästä. Lapsia
syntyi kaikkiaan seitsemän,
Eero oli heistä toiseksi nuorin.
Lapsikatraasta viisi poikaa kuoli
alle kahden vuoden iässä, vain Eero ja Laina-sisko jäivät henkiin.
Vuonna 1926 perhe oli muuttanut uuteen taloonsa. Uurastettiin
ja luotettiin tulevaan, mutta
elämä muuttuikin murheeseen
ja hämmennykseen. Äiti ja
isä sairastuivat keuhkotautiin,
tuohon pelottavaan tautiin, johon ei ollut tehokasta lääkitystä.
Vanhemmat kuolivat viiden
viikon välein vuonna 1933. Äiti
oli kuollessaan 35-vuotias ja isä
41. Viisivuotiaasta Eerosta tuli
orpo mamman poika.
Eero muutti asumaan isänsä äidin, isojokelaissyntyisen
Hilda Herralan luokse vanhaan
Uuteen-Kyynyyn. Sieltä hän aloitti kansakoulun. Matka Nirvan
kouluun oli kolmisen kilometriä.
Eero oli koulukiusattu. Onneksi
hänellä oli viisas opettaja,
Virtasen Aili (myöh. Paarlahti),
joka ymmärsi poikaa. Aili sanoi,
ettei Eeroa saa kiusata, Eero on
orpo. Koulussa ei kiusattukaan,
mutta koulumatkat olivat luku
sinänsä. Lisäksi jotkut itseään
tärkeämpinä pitäneet ihmiset
muistuttelivat Eeroa tämän vanhempien sairaudesta. Näistä
ikävistä puheista jäivät Eerolle
ikuiset muistot.
Eero sai kuitenkin mammalta
sitä turvaa ja hyväksyntää, mikä
on lapsen kehitykselle tärkeää.
Mamma oli yleensä rauhallinen
mutta kerran hänen päreensä
paloivat kunnolla. Tuvan eteisessä
oli sangollinen omenoita. Eero
laittoi aina muutaman omenan
plakkariinsa kouluun lähtiessään.
Hän vei niitä kavereille, jotka
odottelivat koulun portilla. Kun
sanko tyhjeni, mamma äkkäsi

asioiden laidan ja niin sai poika
köppiä. Isojokiset antoivat köppiä
eikä keppiä.
Kouluopinnot sujuivat Eerolta mukavasti, laskennossa ja
äidinkielessä hän pärjäsi erityisen
hyvin. Sisäluvussa hän loisti ja
siitä tuli monta kynää ja kumia
palkinnoksi. Ahtaanluoman Ailin
kanssa hän kisasi lukuisat kerrat
paremmuudesta.
Laina-sisko asui sukulaisten
luona Koskenkylässä sen ajan,
kun Eero asui mamman tykönä.
Kerran kesässä he näkivät toisensa. Sisarussuhde kärsi siitä, kun
harvoin nähtiin. Vasta molempien
jäätyä yksin keskusteltiin asiat,
jotka olivat jääneet käsittelemättä.

koska kototilan vuokraaja siirsi
mammalle kuuluneen syytingin
heille. Eero kävi vielä kansakoulun
jatkokurssin, josta hän muistaa
erityisesti ainekirjoituksen. Oliko
opettaja antanut aineen otsikon
vai oliko se vapaavalintainen,
sitä Eero ei muista. Hän sai joka
tapauksessa kympin aineesta,
jonka otsikko oli ”Hyvä emäntä
on talon kirkas aurinko, joka
valaisee ja lämmittää”. Vaativa
aihe 13-vuotiaalle, mutta äidittä
eläminen lienee nostanut otsikon
edellyttämiä asioita mieleen.
Selmalla oli karjaa ja maataloutta ja Eero sai olla mukana
auttamassa. Korpikyläisten polttopuut olivat Lauhassa, mistä ne

Perhe 60-luvun alussa: Aino ja Eero sekä pojat Antti vas. ja Jaakko.
Mitään erimielisyyksiä ei ollut,
mutta lapsuuden ajan erillään
olo ja viiden vuoden ikäero vaikuttivat siten, että välit olivat
jääneet etäisiksi.
Mamma kuoli v. 1939. Lainan
ja Eeron holhoojaeno vuokrasi
syksyllä 1939 heille Kolliojan
Selman asuintalon päätykamarin. Siellä oli kaksireikäinen
puuhella lämmönantajana ja
oma uloskäynti. Sisarukset
perustivat oman ruokakunnan ja
Eero ryhtyi opettelemaan kotitaloutta. Talvisodan sytyttyä
Laina-sisko sai komennuksen
patruunatehtaalle Rauskankylään. Hän oli viikkokunnassa, oli
kortteeria tätiensä luona ja kävi
vain viikonloppuisin Kolliojalla.
Sodasta Eero muistaa, kuinka
kaikesta oli pulaa. Kylmänä
talvipäivänä hän katseli pihalla,
kun 21 venäläistä pommikonetta
lensi taivaalla. Ne olivat tulossa
Vaasasta pahanteosta. Eero
ja Laina pärjäsivät kuitenkin,

piti hakea ennen joulua pois ennen
kuin tiet menivät tukkoon. Niin tuli
Eeron vuoro lähteä puidenhakuun
ensimmäistä kertaa. Matkaa oli
20 kilometriä. Hänelle annettiin
neuvo pinon paikasta: Kun tulee
iso kivi, niin sitten on pian oikea
pino, Selman tamma kyllä tietää
pinon paikan. Niin tapahtui.
Hevonen pysähtyi yhden pinon
viereen ja katsahti taakseen, ryhtyykö poika tekemään kuormaa.
Eero tuli halkokuormalla kotiin.
Matkalla kävi vielä tolomunki,
kun hänen kuormansa ohitettiin
niin läheltä, että keskitien puolen
karikat menivät poikki ja kuorma
hajosi. Eero veisti uudet karikat,
kokosi kuorman ja toi halot perille.
Samainen Impi- hevonen potkaisi
kerran häntä kärryille sääreen
niin, että on vieläkin hokin kuva
jalassa.
Vanhemmat olivat määränneet aikanaan, että kotia ei saa
myydä kymmeneen vuoteen vaan
se on vuokrattava. Toisenlaisiakin

näkemyksiä oli lähipiirissäkin, että
myydään tila ilmajokiselle. Niin
ei tehty. Vuokra-aikaa jatkettiin
vielä kahdella vuodella, koska
aika oli huono ja Eero sekä
Laina olivat vielä nuoria. Ehtoja
muutettiin niin, että he pääsivät
muuttamaan omaan kotiinsa
asumaan. Siihen päättyi heidän
siirtolaisuutensa. Oli vuosi
1944. Kun sota loppui, Lainasisko avioitui Aleksi Rantamäen
kanssa ja he muuttivat 1950-luvun
alussa Kokonkylään.
Kahden vuoden vuokraaika täyttyi, mutta vuokraaja ei
malttanutkaan muuttaa pois. Hän
käytti rintamamiesoikeutta ja lakia ja asutuslautakunnan tuella
sai vuokra-aikaa pidennetyksi
vielä kahdella vuodella. Hän
oli sen ajan Eeron osuudessa eli
puolessa tilaa. Tuona aikana Eero
kävi sotaväen ja katteli itselleen
elämänkumppania. Eero kävi
armeijan Lappeenrannan tykistössä vuonna 1948. Miehet
oli määrä kotiuttaa vapuksi,
mutta kotiinlähtö viivästyi 20
päivällä Yrjö Leinon yritettyä
vallata eduskunnan.
Hyvän elämänkumppanin
Eero löysikin, Hautalan Ainon
Nirvankylästä ja Helluntaina
5.6. 1949 he sanoivat tahdon
Äijälän pappilassa. Eero oli
edistynyt toimissaan. Hän pääsi
omilla kumipyöräkärryillä hakemaan Hautalanmäeltä Ainon
kapioonensa uuteen kotiin. Lehmä käveli kärryjen perässä ja
lammas könötti kärryillä. Eero
sai hyvän ja ahkeran puolison,
joka hoiti keittiön ja sisätyöt.
Eero huolehti ulkohommista,
kesällä pelloista ja talvella
metsistä. Lypsykarjaa hoidettiin
yhdessä. Muutamalla lehmällä
aloitettiin ja enimmillään niitä
oli kymmenisen. Hiehoja myytiin
yli kuntarajojen. Eero on aina
viihtynyt metsässä. Puut olivat
ainakin alkuvaiheessa tärkeä
tulonlähde. Keväällä oli aina
pino tai tela muuttaa rahaksi.
Eero muistaa myyneensä sata
metriä pitkän puupinon nykyisen Räimiskän, silloisen kunnantalon lämmitykseen. Armas
Tuisku oli tuolloin ostomiehenä.
Emännältään Eero sai kiitoksen,
kun aina oli kuivat polttopuut ja
niitä oli ollut riittävästi. Hevosia
oli välillä kaksikin, kun oli
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isompi savotta. Tuohimaassa
kului yksi talvi viikkokunnassa,
vain viikonloppuisin ehti käydä
kotona. Lauhasta ajettiin tukkeja
Kullaan Kaukolle ja Rahkolan
Yrjölle. Eerolla on vielä oma
palsta Lauhassa varooksi, jos
kirkolla tulee liikaa sivistystä
ja pitää päästä luonnon rauhaan
huilaamaan. Eipä ole tarvinnut yöpyä Lauhassa, ainakaan
vielä.
Eero ja Aino saivat vuonna
1951 ensimmäisen lapsensa
Jaakon. Vajaan kahden vuoden
päästä syntyi Antti-poika. Tällä
hetkellä lastenlapsia on kuusi ja
neljättäkin polvea jo seitsemän.
Eerolla on ollut monia
luottamustoimia. Hän on tuntenut kiinnostusta yhteisten
asioiden hoitoon ja saanut
ihmisten luottamuksen. Hänet
valittiin vuonna 1957 osuuskuntakokouksessa Päntäneen
Osuuskaupan hallitukseen. Hän
toimi hallituksessa siitä lähtien
koko kaupan olemassaoloajan ja
vielä muutama vuosi Kauhajoen
Osuuskaupan johtokunnassa.
Päntäneen Osuuskaupan johtajat
vaihtuivat Eeron aikana monta
kertaa. Lauri Leskelän aikaan
liikevaihto lisääntyi ja tulos
parani. Mutta kun autokanta
kasvoi kylässä ja lähdettiin
kauemmaksi kauppoihin, tulos
heikkeni ja oli saneerattava.
Osuuskuntakokouksessa 24.10.
1974 päätettiin liittyä Kauhajoen Osuuskauppaan. Eero ei
olisi halunnut fuusiota, mutta
nyt ajellessaan kylän raittia hän
ymmärtää, ettei kaupalla olisi ollut enää mahdollisuuksia jatkaa.
Eero muistaa, kuinka hänen
ensimmäisiä hankintojaan Päntäneen Osuuskaupasta oli Pohjolamerkkinen polkupyörä. Siinä ei
ollut renkaita, sillä ne piti ostaa
erikseen. Elettiin vuotta 1943
eli sota-aikaa. Eero oli päässyt
ripille ja ennen tavattiin antaa
rippiraavaalle uusi pyörä.
Pankkiasiakkuus lisääntyi, kun
tarve kasvoi. Päntäneellä toimivat Säästöpankki ja Osuuskassa.
Eerosta tuli Osuukassan asiakas
pankin toiminnan loppumiseen
asti. Pankin hallituksessa ja
vakuustarkastajana hän toimi
ikäpykälään saakka. Puskan
JATKUU SIVULLA 3
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Presidentin palsta

Hyvää joulunalusaikaa Teille
kaikille. Oma presidenttikauteni
alkoi syksyllä vähän yllättäen,
olinhan viimeksi presidenttinä
neljä vuotta sitten. Kiitos tietysti

luottamuksesta, yritän parhaani
Lions Kauhajoki Päntäneen ja
siten nuorison, vanhuksien ja
muitten kipeästi apua tarvitsevien hyväksi. Me Leijonathan
pyrimme aina auttamaan ja palvelemaan.
Kuluva vuosi on Lionstoiminnan 100v merkkivuosi ja
Suomeen Lions-toiminta rantautui 1951. Toinen merkittävä asia
on ”Me autamme” Punainen Sulka
2017 - 2017 tekoa 100-vuotiaan
Suomen nuorten hyväksi. Punainen
sulka-keräystä varten painamme
keväällä Päntäneen Sanomat,
jonka tuotto kokonaisuudesssaan
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osoitetaan Punainen Sulka
keräystilille.
Lions Clubimme on dynaaminen toimija kylässämme
ja osin koko Kauhajoella. Eri
aktiviteeteillä pyrimme auttamaan yhteisiä pyrkimyksiä ja
keräämään varoja, joita sitten
jaamme eri tarkoituksiin ja
tarpeisiin. Pyrin osaltani viemään
kauden töitä tehden ja hymyillen,
teemana “me palvelemme”.
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Hyvää ja tunnelmallista Joulua
kaikille!
Presidentti Oiva Koskela
Lady Rauni

Jouluaaton sääveikkausarpoja Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä 1.-16.12.
MÄKI-KYYNY
Majoitusta
tiedustelut:

Veikko 0400-836516
Lea 040-7153472
www.makikyyny.net

Rauta- ja maatalouskauppapalvelut Päntäneeltä
Edullisesti toimitusmyyntinä:
- Rakennustarvikkeet
- Lannoitteet ja siemenet
- Neste polttoöljyt yms.

Välitysmyynti Halkola

Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha

Puh. 06-232 4620, 0400 945 171

BeA kiinnitystekniikka
www.kiinnike-heinonen.fi
Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI

040 900 1457
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Sorvarin Leo on 70-luvun alussa ottamassa irtoviljaa kärryille
ensimmäistä kertaa. Kuvassa myös Eero ja massikka. Tuolla vainiolla
on nyt Botnia Golf klubin päärakennus.
...JATKOA ETUSIVULTA
Jaakko oli ensimmäinen pankinjohtaja. Toimitilat olivat aluksi
meijerin vintillä. Jaakko Puskan ajalta hän muistaa erään
tapauksen, kun naapuri pyysi
häntä takaajaksi työmiehelleen.
Mies ei kuitenkaan hoitanut
maksujaan ja takaajat joutuivat
maksumiehiksi. Ihmeteltiin,
kuinka tämä ei pystynyt pientä
lainaa maksamaan. Puska totesi:
Juoppoja auttaa Jumalakin, mutta syöppöjä ei pirukaan.
Koitti 1960-luku ja poikia
alkoi kiinnostaa urheilu. Isä-Eero
halusi tukea heitä harrastuksissa.
Koska häneltä itseltään puuttui
mahdollisuus isän antamaan
tukeen, hän halusi korvata tämän
puutteen antamalla omille pojilleen aikaansa. Talvella oli hiihto,
kesällä yleisurheilu ja pyöräily.
Ensin osallistuttiin koulun ja oman pitäjän kisoihin, vähitellen
tulivat naapuriseuran ja piirien
kilpailut. Isän osuus oli pääasiassa
kyyti- ja huoltotehtävissä. Usein oli
keväisin kaksikin käyntiä viikossa
Laitasaaren hiihtokeskuksessa.

Pyöräilykisojen pisin matka oli
Kouvolaan. Kolme kilpapyörää
Anglian katolle ja menoksi. Eero
on Kauhajoen Karhun ainaisjäsen
ja on osallistunut kahteen jaostoon ja Päntäneen kyläosaston
toimintaan. Näistä ovat merkit
ja viirit kunnianosoituksina.
Juhannuksen aikaan 1985
Eero ja Aino muuttivat kirkolle
asumaan. Taakse jäi 36 työntäyteistä vuotta maatilalla. He
olivat ostaneet tulevan kotinsa
jo pari vuotta aikaisemmin,
jona aikana Antti ja Tarja
asuivat siinä, kunnes vaihdettiin
asuinplasseja päikseen. Eero ja
Aino muuttivat kirkolle ja Antti
ja Tarja Korpikylään. Aika kului
hyvin kirkollakin. He harrastivat bocciaa ja muita eläkeläisten
rientoja. Ainon omia alueita olivat
keittiö ja Käsityökeskus. Aino otti
esille pellavalangat, jotka hän oli
nuorikkona tuonut Korpikylän
kotiinsa. Niistä hän kutoi monet
täyspitkät pellavaliinat.
Ainon ja Eeron yhteinen
taival päättyi 6.11.2001, taival
joka oli kestänyt 52 vuotta. Eero
jäi leskeksi. Päivät ovat täyttyneet

Päntäneen Osuuskaupan myymäläauto kävi ensimmäistä kertaa
Korpikylässä 1950-luvun lopulla. Kuvassa auton vastaava hoitaja
Teuvo Mäkelä ja kyläläisiä.

kodinhoitoon liittyvistä askareista
ja onneksi tuli Kolliojalla opituksi ruuanlaitto. Puutarha on suuri
ja sen hoito vaatii uutteruutta.
Omenapuita on myös paljon.
Kun syksy koittaa ja lehdet
putoavat puista, Eero heittää
lehtipuhaltimen olkapäälleen ja
kasaa lehdet kompostoitaviksi.
Eeroa kiinnostavat myös yhteiskunnalliset asiat, joiden
seuraaminen pitää virkeänä.
Koripallo on lähellä sydäntä.
Edellisvuonna hän kävi katsomassa kaikki Karhun kotiottelut.
Boccian heitto sisältyy edelleen
viikko-ohjelmaan lähinnä terapiamielessä.
Eero on pian 89-vuotias.
Terveystilanne on hyvä ja varaosia hän on saanut, kun on
tarvinnut. Hän on pärjännyt
ilman ulkopuolista apua. Keskussairaalasta hän sai seuraavan
lausunnon: Potilas, ikäisekseen
harvinaisen terveenä säilynyt
mieshenkilö. Kun hän oireili
jalkateräänsä, hänet määrättiin
Seinäjoelle tutkimuksiin. Lausunto oli seuraava: Liikkuu ilman
tukivälineitä hiukan hitaammin
kuin saattajansa. (Saattaja oli
alta kolmenkymmenen.)
Kyläläiset toivottavat hyvää
tulevaa syntymäpäivää ikinuorelle
Eerolle. He toivovat, että Eero
istahtaa Opeliinsa ja ajelee kylälle
rupattelemaan.
Heleena Kokko
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Puskan kuivaamon tontut
Kiittävät hyvästä yhteistyöstä !
Puh: 040 8013 614

Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja

Saamme viettää joulua perinteiseen tapaan. Kotikylämme
kodeissa tuodaan esille adventtikynttilät ja muut joulukoristeet.
Pihapiiriin sytytetään jouluvaloja,
lyhtyjä ja patoja valaisemaan
kotitietä, toivottamaan naapureille ja kaikille kotikylämme
teillä kulkeville valon voittoa
pimeydestä. ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman
varjon maassa, loistaa kirkkaus.”
(Jes.9:1)
Jouluperinteeseen kuuluu
joulun hengellisen sanoman
esittäminen Marian, Joosefin ja
jouluseimeen asetetun Jeesuksen
avulla. Jouluseimiasetelman isä on
tradition mukaan luostariveljistön
perustaja Franciscus Assisilainen. Ensimmäinen seimi rakennettiin 1223 maalaistalon
talliin italialaiseen Greccion
kylään, joka on lähellä Assisin
kaupunkia. Franciscus valitsi
paikan köyhästä kylästä, sillä
Franciscuksen mukaan kaikkialla,
missä on rikkaudesta tyhjentynyttä mieltä, on vastaanottavaisuutta joulun sanomalle.
Franciscus halusi nähdä omin
silmin Jeesuksen syntymäpaikan
ja viettää kerran elämässään joulu
Betlehemissä. Hän lähti matkalle
Pyhään maahan vuonna 1219
ristiretkeläisten kanssa. Matkallaan
Franciscus koki sodan kauhuja ja
jäi hoitamaan taisteluissa haavoittuneita. Sotasairaalassa hän
sai itsekin sairauden, johon kuoli
myöhemmin vain 44-vuotiaana.

Hän lähti takaisin ajatuksenaan
rakentaa Betlehem Assisiin.
Maalaistalon karjatilaan
Grecciossa asetettiin kaukalo ja
olkia. Eläimet seimen ympärillä
olivat karjatilan oikeita asukkaita.
Franciscus luki seimen äärellä
Luukkaan jouluevankeliumin, jolloin jouluyön tapahtumat voitiin
elää uudelleen. Nyt Grecciossa
on pieni luola, jonka freskoihin
on kuvattu ensimmäinen seimiasetelma siihen henkilöitä lisäten. Nykyisin luolassa vietetään
vuosittain jouluyön messu.
Jouluevankeliumi kuuluttaa
kaikille luoduille ilosanomaa
Vapahtajan syntymästä ja
kutsuu meitä jättäytymään
Kristuksen rakkauden hoivaan.
Yhteys Jumalan rakkauteen
Jeesuksessa synnyttää meidät
uusiksi ihmisiksi ja tekee meistä
kiitollisia ihmisiä: “Minun sieluni
ylistää Herran suuruutta, minun
henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani.” (Luuk. 1:4647)
Kristuksessa taivas ja maa
luodaan uudeksi. Hänellä on
kaikki valta. Hän parantaa koko
luomakunnan synnin, pimeyden
ja kuoleman taakasta. Kristus on
meidän rauhamme (Ef.2:14). Jo
tänään hän antaa meille lahjaksi
uskon, toivon ja rakkauden.
Kerran kaikki lupaukset ovat toteutuneet ja saamme osallistua
taivaalliseen jumalanpalvelukseen
ja nähdä Herramme ja rakkaamme kasvoista kasvoihin uusina
luomuksina.

Paimenet osallistuivat jouluyönä ihmeelliseen jumalanpalvelukseen taivaallisen enkeliarmeijan kanssa. ”Jumalan
on kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa.”( Luuk.2:14). Tästä
jumalanpalveluksesta he lähtivät
seimen luo ja sieltä palattuaan
kertoivat kaikille Jumalan
ihmeellisen jouluevankeliumin.
Joulun sanoma kääntää
ajatuksemme ja elämämme
Jumalan puoleen. Kun Kristus
syntyi ihmiseksi, ensimmäinen
viimeisistä tapahtumista on
toteutui. ”Aika on täyttynyt,
Jumalan valtakunta on tullut
lähelle. Kääntykää ja uskokaa
hyvä sanoma!”. (Mark.1:15)
Lähde paimenten tavoin seimen luo etsimään ja löytämään.
Kristuksen luona saamme uuden
voiman kiittäen kulkea elämän
tietä päivämatkan kerrallaan.
Rukoile sydämesi avautumista
ensimmäisen joulun hengelliselle
sanomalle! Jumalan suuri rakkaus
Jeesuksessa Kristuksessa on ainutkertaisen elämämme koeteltu
perusta ja tie kotiin Taivaallisen
Isän luo! Vapahtajamme yhteydessä kulkien elämämme
ainutkertainen tarkoitus löytyy
ja tie uuteen päivään avautuu!
Rauhallista joulua ja siunattua vuotta 2017 “päntälääsille” ja
kaikille tämän lehden lukijoille!
Antti Ala-Opas
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Matka Yhdysvaltoihin
Olimme kavereiden kanssa
puhuneet, että millaiselta tuntuisi
mennä vaihto-oppilaaksi USA:
han, mutta ongelmana oli se,
että usein lukiosta valmistuminen
viivästyisi vuodella. Ratkaisuksi
tuli kesävaihto, jonka suoritimme
Lions Clubin kautta. Tahdoin
mennä yksin maailmalle ilman
tuttuja ja nähdä, kuinka pärjäisin, sillä olisin täysi-ikäinen
samana vuonna. Tietenkin
kielitaidon parantuminen ylioppilaskirjoituksia ajatellen oli myös
mielessä hakemusta tehdessä. Sain
paikan Indianan osavaltioon New
Carlislen kaupunkiin. Hain
Päntäneen Lions Clubin kautta
kesävaihtoa USA:han, mikä
onnistui hienosti. Vaikka paikan

varmistuksesta meni hieman aikaa,
itse lento Suomesta Amerikkaan
meni hienosti. Isäni, Risto
Karhula, tuli samalle lennolle
kanssani ja jatkoi siitä eri reittejä
kuin minä.
Minua vastassa oli vanha
Lions Clubilainen Charlie, joka
vei meidät ruokailemaan ja sen
jälkeen Host-perheen luokse. Jaoimme yläkerran kahden muun
suomalaisen pojan kanssa, jotka
kummatkin olivat Espoosta. Hostperheellämme oli muutaman
vuoden nuorempi poika ja saimme
tutustua hänen kavereihinsa.
Erään kaverin perhe veikin
meitä Chicagon nähtävyyksiä
katsomaan ja Michigan Laken
dyyneille. Ystäviä tuli siis
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hankittua ja kokemuksia saatua.
Ihmiset olivat hyvin erilaisia
kuin Suomessa. Sosiaalisuus ja
puheliaisuus koski niin nuoria
kuin iäkkäämpiä. Amerikkalaiseen kulttuuriin tutustuminen oli
hieno kokemus. Olen aina tahtonut
kokea mm. kunnon grillibileet,
mikä olikin mahtavaa yhteisen
ajan viettoa. Myös uskonnon ja
urheilun tärkeyden huomaaminen
oli hienoa.
Matkan aikana opin ymmärtämään paremmin englannin
kieltä ja näkemään erilaista
kulttuuria. Sain uusia ystäviä
ja mikä tärkeintä, huomasin,
että kyllä sitä pärjää maailmalla
yksinkin ilman tuttuja. Suuret
kiitokset Lions Clubille ja Oiva
Koskelalle, joka mahdollisti
reissun järjestymisen!
Qiang Karhula

Chicagon ihmeitä

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit
Kuusistonraitti 55
050 440 2250

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net

- Kiinteistöhuoltopalvelut
- Talohuoltopalvelut
- Lumenauraukset
- Hiekoitukset ym.

Puh. 045 1490100

suupohjantalohuolto.fi

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot.

- Myös gluteenittomat.
- Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
- Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
Olavi Hautala 0500 365 995

On hetkiä joita ei voi
sanoin kuvata!

Kenttätie 7, 0400 165 265

S-Rauta Eepee Agri Kauhajoesta löydät oikeat tuotteet
niin maatalouteen kuin rakentamiseen ja sisustamiseen.
Multasormesta tuotteet puutarhaan!
S-Rauta Eepee Agri Kauhajoki palvelee:
Ma-Pe klo 8-17
La klo 9-14
Muista bonus! Tervetuloa kaupoille.
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Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ
KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN
PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

Räimiskäluokan
retki
puistoon

KIITOS Päntäneen LionsClubille, että saimme viettää
kauniin syyspäivän Kaarlelanpuiston ihanuudessa. Ohjelmaamme kuului makkaran ja
vaahtokarkkien paistoa tietokilpailun lomassa viihtyisässä
grillikodassa.
Kiersimme myös luontopolun ja saimme monipuolista
tietoa polun varrelle sijoitetuista
infotauluista. Kalastaminen jäi
kokematta, joten kenties palaamme retkeilemään vielä
keväällä.
Räimiskä-luokan oppilaat sekä
Minna, Ansku, Henna ja Jaana

HUONEKALUTEHDAS
Puusepäntie 1-3,

www.suupohjanakkujarengas.fi
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KAUHAJOKI

www.yliheikkila.com
Puh. (06) 234 5400
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Kaarlelanpuiston kota

AKKU ja RENGAS
Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

LAADUKKAAT

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

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

Solo moottorisahat

Pääni alla sammalvuode
ja sinitaivas kattona,
tämän pienen kulkuripojan.
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki
Puh. 0201 323 331

Päivällä lamppuna aurinko
ja yöllä tähdet ja kuu seuranain.
Katselen kaunista sinitaivaan kantta, jonka
alle kerran päättyy tie
pienen lapsen, kulkurin.
Toivo Hautaviita
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Lylykylän pojasta mylläri
Oli vuosi 1946 ja sota oli
juuri loppunut, kun kaikkialla
tuntui taas elämä voittavan.
Niinpä Päntäneelläkin sivukyliä
myöten alkoi kuulua lapsen itkua
melkein joka talosta. Niin myös
tapahtui Hautalan Kostin ja
Helmin perheessä. Kolmas lapsi
syntyi ja poika tuli maailmaan,
eikä mikä tahansa, vaan tosi
väättyri.
Näin jälkeenpäin tuntuu, että
kaikessa pahassa piti juuri minun
olla, jopa räkätin pojat menettivät
kotinsa kun tielleni sattuivat. Aika
riensi ja pojasta tuli aikuinen
pahoine tapoineen ja menoineen.
Sen vuoksi sanavarastoon ei ole
kuulunut ”ei ole tekemistä”, aina
on yritetty tehdä, jos ei hyvää, niin
pahaa. Monenmoisessa työssä olen
saanut olla tähän mennessä, eikä
koulutukseen vedoten ole voinut
kieltäytyä tekemästä vielä tähän
päivään asti ja työ tuntuu olevan
edelleen pahasti kesken.
Ammatti on ollut koko
ajan sama: sekatyömies, olin
sitten itselläni töissä tai toisen
palveluksessa. Kehuja ei ole
saanut ja ylennystä ei ole kuulunut. Se mitä olen huomannut
näin jälkeenpäin, on että elämää
on hallinnut jonkinasteinen
Päntänekeskeisyys. Esimerkiksi
pankkiuskollisuus, niin kauan
kuin pankki oli olemassa
Päntäneellä.
Ei ihme, jos Päntäne on
ollut sydäntä lähellä, sillä suvun
veri on virrannut niin isän kuin
äidinkin puolelta Päntäneellä.
Äidin isä oli lähtöisin Ollin
oikoosen Rahkolasta ja isän
äiti oli Keturista, joten voidaan
sanoa, että poika on palannut
isiensä maille.

Niin, aiheeseen ”mylläri”,
Pettu Päntälässä. Sen, että tie
on vienyt vilja-alalle ja jauhobisnekseen, ei olisi pitänyt
olla kohdallani mahdollista,
sillä kaikkea muuta on mielessä
pyörinyt elämän aikana. Mutta
hän, jolla valta on muuttaa
kaikki, eli Jumala, pistää joskus
suunnitelmat uusiksi ja niin kävi
minunkin kohdallani.
Elettiin vuotta 1989 kesäkuuta,
kun Jumala puhutteli voimallisesti, Olavin maailma pysähtyi, se
romahti suorastaan. Rakkaan
pojan yllättävä kuolema 10vuotiana mursi väättyrin, kaikki
pahat teot tulivat filminä eteen
ja painoivat katumukseen. Kun
sitten Herran neuvottelussa itkin
menetystä ja syntisyyttäni, aloin
katsoa maailmaa kuin uusin
silmin. Aloin elämään sitä päivää,
mikä elettäväksi oli annettu.
Erään kerran mieleen nousi
vanha sanonta: ”terve sielu

terveessä ruumiissa”, mitä se
tarkoittaa? Silloin aivan kuin
heräsin näkemään oman tilani,
olin hengellisesti kuollut, mutta
myös ruumistani olin ”syöttänyt
ja juottanut” kuolemaa tuottavilla aineilla.
Näin syntyi hiljalleen ajatus
luomuviljan jalostuksesta jauhoiksi, hiutaleiksi, mannaksi
ynnä muuksi. Myllyn rakentaminen alkoi 2009 ja ensimmäiset
jauhot jauhettiin 2012 marraskuussa.
Tutkittuani historiaa Päntäneen alueen myllyistä päädyin
siihen, että parhaimmillaan myllyjä on ollut ainakin 4 kpl, jopa
5 on mahdollista. Suurin osa oli
vesivoimalla toimivia.
Toivonkin, että mylly jauhaisi ”elämää” mahdollisimman
monelle tulevaisuudessa.
Olavi Hautala

Peltituotteet

HARJU-HEIKKILÄ
* Katto- ja seinäpellit ym.
* Rännikourut
*Asennuspalvelut
JARI 0400 123 078

Rakennusliike

HARJU-HEIKKILÄ OY
* Rakennustyöt
* Kattoremontit
* Ym. alan työt
KIMMO 0400 862 479

Maanrakentamisen
kokonaisvaltaiset palvelut
•Sorat
•Kaivuut
•Soramurskeet
•Katekuorike
•Kalliomurskeet
•Pihat •Tiet
•Ruokamullat
•Viheralueet
•Täytemaat
•Lanaukset
•Suolaukset
•Jätevesijärjestelmät
•Salaoja-ja sadevesijärjestelmät
Vesa 0400 867 453 Pasi 0400 669 216

Puh: 0400 885 026

Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

Laadukasta siemenperunaa:
GALA -Makukisan voittaja
SOLIST -Uuden perunan herkku
Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi
2017

Katsastustie 8
61800 KAUHAJOKI

Puh. (06) 236 0120
Fax. (06) 236 0121
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Leena Seppä - Elämäni tarina
Olen Leena Tuulikki Seppä
(os. Frösén). Lapsuudenkotini
on Kauhajoen Päntäneen
Puskankylässä.
Edesmenneet vanhempani
olivat Heino Vilhelm Frösén ja
Senja Elisabeth Frösén (os. Tuuri).
Meitä lapsia oli seitsemän, joista
olin toiseksi nuorin. Olemme jo
iäkkäitä ja kolme meistä on jo
siirtynyt ajan rajan tuolle puolelle.
Minä olen 77-vuotias. Olen
syntynyt elokuisena sunnuntaina,
josta äitini on kertonut, että
seuraavana päivänä oli aloitettu
rukiin leikkuu.
Lähin naapurimme oli Puskan
kansakoulu. Pidin sitä merkittävänä ja läheisenä paikkana
ja siihen liittyy hyviä muistoja.
Ollessani aivan pieni meillä
oli savusauna ja esim. jouluna
pääsimme koululle saunaan.
Katsoimme muutenkin jotenkin
ylöspäin koulun elämää. Muistan
tarkoin sen ulkorakennuksenkin,
siinä oli pieni navetta, heinälato
ja puuliiteri. Navetassa ei ollut
koskaan lehmää mutta se ja lato
olivat sen näköiset, että olisivat
yhä käytössä. Ulkorakennuksessa
olivat myös tyttöjen ja poikien
ulkokäymälät ja sitten se sauna.
Aivan oma lukunsa oli kaunis ja
hoidettu puutarha, jonka opettaja Innilän pariskunta tiettävästi
hoiti. Joskus me ajattelemattomat
lapset kävimme kuusiaidan alta
mansikkavarkaissa…
Ohessa on Kari Majamäen
maalaus Puskan kansakoulusta.
Kari on koulumme pitkäaikaisen
keittäjä-siivooja-lämmittäjä
Jenny Majamäen ottotyttären
Anneli Hirvelän poika. Anneli
on avioitunut ottoisänsä sukulaisen Eero Majamäen kanssa. Näin
Anneli sai myös Majamäen
nimen. Kuitenkaan hän ei ole
verisukulainen miehensä kanssa.
Anneli on ollut koko elämänsä
uskollinen juurilleen; hän on asunut koko ajan perheensä kanssa
siinä vanhempiensa kodissa, joka
oli minun lapsuudessani kauppa.
Siellä hän edelleen asuu miehensä kanssa.
Omista sisaruksistani Aate
Eerik oli ainoa, joka oli koko
ikänsä uskollinen kotiseudulleen. Kun koulu oli niin lähellä,
oli kotiväkeni kanssakäymisissä
opettajapariskunnan Elsa ja Matti Innilän kanssa. He hakivat mm.
maidon meiltä. Erikoisen lämmöllä muistan, kun vanhemmillani
oli tapana sunnuntaiaamuisin
tehdä aamuaskareet niin,
että ehtivät kuuntelemaan
radiojumalanpalveluksen. Ainakin kerran muistan, kun
opettajapariskunta tuli meille
sitä kuuntelemaan. Voi olla, että
heidän radionsa oli rikki tms.
Opettaja Innilä antoi minulle
kympin laulusta. Ujouteni ja
arkuuteni vuoksi olen kärsinyt
siitä. Kansanopistossa minulle
lavastettiin näyttämölle tilanne,
jossa laulan lähteen äärellä ”Sua
lähde kaunis katselen”. Kiersin

pyytämässä koko talon tytöt, että
laulaisivat puolestani. Lopulta
eräs keittiöapulainen suostui.
Vasta vanhempana uskoin itse
lauluääneeni, kun kanttori kirkkokuorossa sanoi, että sinulla on
kaunis lauluääni.
Minulla ei ole oppikoulupohjaa. Hakeuduin kansanopiston
jälkeen kansankorkeakouluun
äitini suostumuksella. Meillä
oli kotona sellainen tilanne, että
vanhemmat sisarukseni olivat
lähteneet kotoa. Isä oli vanha eikä
enää jaksanut tehdä maanviljelys- ym. töitä. Niinpä hän kutsui
minut takaisin sieltä koulusta.
Se oli paha paikka. Kuitenkin
se kääntyi siunaukseksi. Siellä
koulussa käytiin kaiken muun
lisäksi keskikoulun äidinkieli ja
kielioppi läpi yhdessä vuodessa.
Olen myöhemmin tajunnut, että
en olisi millään selvinnyt siitä.
Olin kuitenkin ehtinyt hankkia
oppikirjat. Kotona, Puskan
kansakoulussa, oli alakoulun
opettajana Kerttu Hirvinen.
Hän opetti minulle kielioppia
yksityisesti. Seuraavana vuonna tilanne kotona oli muuttunut niin, että voin palata
uudelleen kouluun. Silloin sain
huonetoverikseni tytön, joka oli
jo käynyt keskikoulun ja oli tullut
täydentämään opintojaan. Teimme sitten yhteistyötä ja kaikki
sujui hyvin.
Palaan vielä naapuriimme
Innilän pariskuntaan. Heillä
oli ottotytär Marjatta, joka oli
adoptoitu omaksi lapseksi.
Marjatalla oli kaikkea, kun oli
perheensä ainoa lapsi. Hänellä
oli mm. Pikku-Maijan eläinkirja.
Luimme sitä ahkerasti, niin että
osasimme sen ulkoa. Nyt olen
ihmetellyt, että se kirja on
vieläkin kirjastossa olemassa.
Muutenkin touhusimme paljon
eläinten kanssa. Meillä oli ihana
hevonen, Veera. Kun Veera odotti
varsaa, istuimme ojan pientareella
ja koitimme päivänkakkaralla,
että saako Veera varsan. Ja
saihan se.

Veera oli hyvin kiltti, virkeä
ja erittäin herkkä sekä nopealiikkeinen hevonen. Talvisin
ei Puskankylään aurattu teitä.
Luultavasti silloin aurattiin vain
ne tiet, joita pitkin kulkivat linjaautot. Kerran äiti oli kirkonkylän
reissullaan mennyt oman äitinsä,
Tuurin mamman, luo odottamaan
kyytiä kotiin. Minä lähdin häntä
Veeralla hakemaan. No - kun
pääsimme ”Ollin oikooseelle”,
Veera lähti sellaisella vauhdilla,
että en voinut mitään. Se juoksi
vimmatusti koko suoran ja sitten
pysähtyi kuin seinään. Käännös,
ja paluumatkalla sama toistui.
Onneksi paluumatkalla oli
ulkokaarre, että rohkenin Tuurin
tienhaarassa kääntää, eikä reki
kaatunut. Menomatkalla se olisi
kaatunut varmasti kun oli jyrkkä
sisäkaarre. Samalla matkalla
mamma halusi tulla kyytiimme ja
mennä Metsä-Pentilän mummun
luo. Metsä-Pentilän tienhaarassa
ei Tuurin mamma vielä kunnolla
ehtinyt pois kyydistä, kun Veera
vetäisi liikkeelle ja mamma
pyörähti pehmeään lumeen.
Meillä oli onneksi matala reki,
eikä siinä ollut reunoja, oli vain
heiniä pehmikkeenä. Katsoimme
lähellä Koskenniskaa, että mamma
pääsi ylös. Siihen oli selvä syy,
miksi Veera lähti niin lujaa ”Ollin
oikoosella”. Veljeni Pentti ja Aate
olivat ajaneet Veeralla kilpaa juuri
sillä tieosuudella. Veera luuli, että
oli taas sama tilanne, että täytyisi
mennä lujaa.
Elämäni vaiheista kerron
vielä, että olin työssä ja opiskelin
siinä sivussa. Kävin tenttimässä
oppikoulussa vielä vaadittavat
keskikouluaineet. Sitten pääsin
Poriin kouluun ja valmistuin
1966 sairaanhoitaja-diakonissaksi. Koulu kesti 3,5 vuotta.
Työurani olen enimmäkseen tehnyt Satakunnassa. Merkittävin ja
elämää opettavin työpaikka
minulla oli alkoholistihuoltola
Punkalaitumella. Olin mennyt
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naimisiin ja mieheni oli siellä
työnohjaajana. Sinne avautui
sairaanhoitajan paikka ja
pääsin sinne, mutta aivan ”pystymetsästä”. Työ sitten kyllä
opetti ja myös ne, joita hoidin.
Hoidettavat tulivat sinne koko
Länsi-Suomen alueelta. Talvisin
oli satakin miestä, myöhemmin
oli myös naisia. Työ oli vaikeaa
ja haasteellista, mutta kiitän
siitä ajasta. Opin sen 11 vuoden
aikana paljon elämästä. Lopun
ajan, ennen eläkettä, olin
seurakuntatyössä diakonissana
Punkalaitumella 13 vuotta.
Perheestäni kerron, että
saimme vuonna 1976 pojan, joka
ristittiin Ville Jaakko Mikaeliksi.
Hän asuu edelleen vanhassa
kodissamme perheensä kanssa.
Vaimo Karoliinan lisäksi ovat
lapset Vilma Alina ja Vili Mikael.
Poikani on työssä Porin prikaatissa, Säkylässä. Varusmiesten
kouluttaminen on vaativaa työtä
ja sotilasarvoltaan hän on yliluutnantti. Ville on ensimmäistä
kautta kunnanvaltuutettu ja
mukana aktiivisesti erilaisissa

järjestötoiminnoissa. Mieheni,
Jaakko Mikael Seppä, kuoli
sydäninfarktiin 1991 syksyllä
kesken rakkaan harrastuksensa,
hirvenmetsästyksen. Hänelle oli
tehty ohitusleikkaus kaksi vuotta
aikaisemmin.
Niin kuin kerroin, työurani
olen enimmäkseen tehnyt
Satakunnassa. Vasta viimeisellä,
seurakuntajaksolla, opin satakuntalaisen ominaisuuden, jossa
ei asioita sanota suoraan, niin
kuin pohjalainen tekee. Ahdistuin
monta kertaa kun sain sitten aina
jostakin huomata, että olisi pitänyt
tehdä toisin.
Juuristani pienessä kylässä
ja etelä-pohjanmaalaisuudestani
olen imenyt voimani ilossa,
surussa ja koettelemuksissa.
Tietenkin Taivaan Isä johdattaa,
varjelee ja siunaa. Hänelle kiitos,
kunnia ja ylin ylistys! Niin kuin
mummuni Maria Frösén omalla
esimerkillään opetti.
Kiitos Sauli Latva-Käyrälle
opastuksesta ja Liisa Pääkköselle
taustatuesta.
Leena Seppä, Tampere

Perheeni Ville jaakko Mikaelin ristiäisissä. Äitini Senja Frösen
os. Tuuri on keskellä.

Kari Majamäen maalaama kuva Puskan kansakoulusta. Hän oli
maalatessaan 17-vuotias ja nyt 46.

Veeran varsa on kasvanut näin isoksi. Koulun Marjatta ja minä
olemme sen lähellä. Välissä on vain korkea piikkilanka-aita, koska
se oli orivarsa ja arvaamaton.
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Terveiset Sveitsistä

Tervehdys sinne Suomeen
täältä Sveitsin Alppien juurelta.
Täällä olen viettänyt viimeiset
38 vuotta eli suurimman osan
elämästäni.
Olen syntynyt Perniössä, Salon
kaupungin lähellä, vuonna 1954.
Sisareni Raila on minua kaksi ja
puoli vuotta vanhempi. Isäni oli
sillon Aijalan kaivoksella töissä.
Aijalasta muutimme Leppävirralle
ja myöhemmin Kotalahteen,
Kuopion lähelle.
Paappani Eino Salonen kuoli
vuonna 1960, joten vanhempani Eero Huikku ja Saara (os.
Salonen) päättivät muuttaa
takaisin juurilleen Päntäneen
Käyränkylään viljelemään äitini
kotitilaa. Mummani Aili Salonen
kuoli kesällä 1978.
Kansakoulun kävin silloisessa Pentilän kansakoulussa,
jossa meitä ekaluokkalaisia oli
kymmenen oppilasta. Koulun
oppilasmäärä oli silloin suuri ja
nyt koulu on jo vuosia sitten lopetettu. Keskikoulun ja lukion
kävin Kauhajoen yhteiskoulussa,
josta pääsin ylioppilaaksi 1974.
Sitten alkoi oman tieni ja
tulevaisuuteni suunnittelu. Olin
kesällä ensin laitosapulaisena ns.
Punaisella Tuvalla Kauhajoella
ja syksyllä aloitin talouskoulun
Kotkassa ja tammikuussa vuonna
1975 sairaanhoito-opiston niin
ikään Kotkassa. Valmistuin
sairaanhoitajaksi keväällä 1977
ja aloitin työt Helsingissä Töölön sairaalan ortopedian ja
traumatologian teho-osastolla.
Keväällä 1978 päätin lähteä
ulkomaille töihin. Helsingin
Sanomissa oli ilmoitus,että
Sveitsin pääkaupungin Bernin

yliopistollinen sairaala etsii
sairaanhoitajia. Jo siihen aikaankin oli puute terveydenhuollon
henkilökunnasta. Päätin lähteä
muutamaksi kuukaudeksi ulkomaille töihin, mutta ne
kuukaudet muuttuivat vuosiksi,
vuosikymmeniksi…
Ensimmäiset kuukaudet töissä eivät olleet helppoja, mutta
suomalaisella sisulla ja hammasta
purren pääsin eteenpäin. Työtavat
olivat aivan uusia. Lisäksi päivällä
oli mm. kolmen tunnin siesta, joka
mielestäni teki työpäivän todella
pitkäksi. Suurin kompastuskivi oli
täkäläinen kieli, joka on kaukana
koulussa opitusta saksasta. Ymmärtämistä vaikeuttivat myös
lukuisat murteet, jotka eroavat
huomattavasti toisistaan. Maan
viralliset kielet ovat saksa,
ranska, italia ja retoromania.
Meidän asuinalueemme on
saksankielinen.
Suomalaisilla on Sveitsissä
hyvä maine, enkä koskaan ole
tuntenut olevani ei-toivottu ulkomaalainen. Onhan juuriltaan
sveitsiläinen kenraali Oesch
ollut sotimassa marsalkka
Mannerheimin kanssa Suomen
puolesta. Mannerheim kuoli
1951 Lausannessa ja hänen muistomerkkinsä on Montreaux‘n
kaupungissa, Genevenjärven
rannalla. Vanhemman polven
sveitsiläiset muistelevat kunnioituksella myös suomalaista
lottajärjestöä.
Sveitsissä asuu n. 8 miljoona
asukasta, joista ulkomaalaisten
osuus on n. yksi miljoona. Asun
sveitsiläisen mieheni kanssa
Bernin ja Thunin välillä olevassa
Münsingenin kylässä, jossa
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asukastiheys on 980 asukasta/
km², vastaava luku Kauhajoella
on 10 asukasta/km².
Sveitsissä lastenhoito ja
päiväkodit eivät toimi samalla
tavalla kuin Suomessa. Äidit
tekevät korkeintaan osapäivätyötä ja lapset hoidetaan kotona.
Koululaiset tulevat kotiin
lounaalle, ja isovanhempien
osuus lastenlasten hoidossa on
merkittävä. Mekin hoidamme
kahta lastenlastamme vuorotellen joka toinen viikko toisten
isovanhempien kanssa.
Työurani olen tehnyt sairaanhoitajana yliopistollisessa
keskussairaalassa, josta viime
keväänä jäin varhaiseläkkeelle
62 vuotiaana. Naisten eläkeikä
on 64 vuotta ja miesten 65.
Suomi on ja pysyy kotimaanani ja Päntäneen Käyränkylä
kotikylänäni. Olemme joka kesä
käyneet Suomessa ja viime vuosina vanhempieni kunnon heiketessä
vielä useammin ja aina tarpeen
vaatiessa. On aina niin mukava
tulla täältä ihmispaljoudesta
sinne maaseuden rauhaan nauttimaan metsän tuoksusta ja kesän
valoisista öistä.
Sveitsi on erittäin kaunis
ja monipuolinen maa. Olen
onnellinen, että voin nauttia
molempien kotimaideni kauneudesta ja rauhallisuudesta
ilman pelkoa suuremmista
luonnonmullistuksista tai poliittisista mellakoista.
Lämpimät terveiset teille
lukijoille! Odotan taas innolla
tapaamisia niin tuttujen kuin
tuntemattomienkin
kauhajokisten, “päntäläästen” ja
“käyränkyläästen” kanssa seuraavalla kotilomallani.
Hilkka Schafer-Huikku

KAUHAJOEN
KULJETUS OY
- Eri murskelajikkeet
- Sorat ja hiekat
- Vaakapalvelu
Puh. 06-247 1500
040 8294 881

Hiihtämässä

Hyvää Joulua !
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Katoavaa Päntänettä

Kari ja Maikki ovat pitäneet
nykyistä kauppaa jo 14 vuotta,
Nevanpää on tehnyt kauppaa
66 vuotta ja Kari aloittanut
myymäläauton (ensin traktorilla)
ajamisen jo 15-vuotiaana.
Lions Club kiittää päntäneläisten puolesta kauppiaspariskuntaa vuosikymmeniä
kestäneestä työstä kylän hyväksi.

Päntäneen neuvolan puretussa
rakennuksessa oli neuvolan lisäksi keskellä kylätupa ja eteläpäässä
asunto, jossa viimeksi asuivat
Mauri ja Maija-Liisa Kokko noin
vuoteen 2000. Kylätuvassa mm.
paukutettiin ahkerasti mattopuita. Sittemmin asunto-osakin toimi kylätupana, missä toimi mm.
Kultaisen Iän Kerho, kunnes kunta
remontoi sen koulu- ja lepotiloiksi
eskarilaisille.
Pankkia vastapäätä sijainnut
Leskisen kauppa- ja asuinrakennus purettiin 2014.
Alunperin sen rakensi rakennusmestari Peltonen, jonka
kaupanteko päättyi konkurssiin
1926. Kaupan pitoa jatkoivat
Kalle ja Adeleine Leskinen ja
vuodesta 1930 heidän poikansa
Jorma, ensin äitinsä kanssa ja
vuodesta 1942 vaimonsa Ainon
kanssa. Kauppatoiminta loppui
vuonna 1970.
Rakennus purettiin mutta sen
hirsikehikko on tarkoitus kasata
uudelleen toisaalle. Alakuvassa
Katja Salokas on isänsä kanssa
purkuhommissa.

Muista sääveikkaus!
NOTARIAATTIPALVELUT
ILKKA TERVONEN
-julkinen kaupanvahvistaja
puh. 040-5465753
ilkka.tervonen@co.inet.fi

koko 1 x 30

KAUHAJOKI

SEINÄJOKI

Kenttätie 10
Vaasantie 11
61800 Kauhajoki 60100 Seinäjoki

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

laskutusosoite
Notariaattipalvelut
Ilkka Tervonen
Ollin oikoonen 2 K
61980 PÄNTÄNE

010 239 6600

Puh: 010 2717 060
E-mail: myynti@lakeusdesign.fi
www.lakeusdesign.fi

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

Kauhajoen kaupunki
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Suupohjan Talohuolto

Suupohjan Talohuolto on
huhtikuussa 2013 perustettu
yritys, joka sai alkunsa, kun
Pasi Hakola oli töissä Kurikassa
metallialan yrityksessä. Pasi on
syntyjään Aronkylästä, mutta
vuodesta 2009 kotipaikkana on
ollut Päntäne, missä hän asuu
perheensä kanssa.
Kun Kurikan toimipiste
suljettiin ja Pasi jäi työttömäksi,
hän alkoi miettiä oman yrityksen
perustamista. Toiminnan miehenä
hän ryhtyi tuumasta toimeen ja
perusti Suupohjan Talohuollon.
Yrityksen toimialaan kuuluvat
kaikenlaisten kiinteistönhoitotehtävien lisäksi pienimuotoiset

maanrakennustyöt, esimerkiksi
pihojen salaojitukset ja sadevesiviemäröinnit. Varsinkin tänä
vuonna kyseiset työt ovat
työllistäneet hyvin.
Aluksi toiminta oli hyvin
pienimuotoista. Aloitettiin vanhalla Deutz-Fahr-traktorilla.
Pikkuhiljaa kalustoa on uusittu
ja uusitaan sekä lisätään edelleen
tarpeen mukaan. Yritys työllistää
yrittäjän lisäksi yhden vakituisen
työntekijän, Päntäneeltä kotoisin olevan Mika Oravamäen.
Sesonkiaikoina on tarvetta
on useammalle työntekijälle.
Yhtiöllä on lisäksi useita yhteistyökumppaneita, joiden

palveluita käytetään tarpeen
mukaan. Varikko sijaitsee nykyisin KTK:n tiloissa Katsastustie 7:
ssä.
Yrityksen alkuvaiheissa tehtiin
paljon yksityisille kotitalouksille
mm. pensasaitojen leikkauksia,
sadevesikourujen puhdistuksia,
nurmikon leikkuuta, lumen aurausta jne. Näitäkin töitä tehdään
yhä enemmän myös yrityksille ja
Kaupungin kiinteistöille.

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

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

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI
Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi
Mika ja Pasi ja kalustoa

Viemäröintiä

- Uniikit käsityöt
- Pienet brodeeraukset
040-7457014
Johanna Huuskonen
kasityohelmi@gmail.com

Hyvää Joulua 2011
2016 ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2017
2012

KIRJANPITO JA ISÄNNÖINTI
T MÄNTY

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

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

020 7470 257
neviso.fi

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

Kesä on jo unhoon jäänyt,
järven pinta jäätynyt.
Syksyn tullen tulee halla,
kukat kukkii vain ikkunalla.
Linnut lentää etelään,
täällä ne ei pysty elämään,
sillä lumi peittää maan.
Mistä sitten eloni saan?
Kohtalon kulku on niin kumma,
se on ilon ja surujen summa.
Sitä voi ymmärtää vain
taaksepäin
mutta sitä on elettävä eteenpäin.
Et voi pidentää elämääsi,
sen luoja jo lapsena sääsi.
Kohta on tulossa taas joulu,
vielä jatkuu tämä elämän koulu.
Vuosi vaihtuu pian uuteen,
katseen suunta on
kaukaisuuteen.
Nyt on tullut jo ilta,
pian putoo altani silta.
Kesä tulee taas aikanaan,
Viikot vierii aina vaan.
Mitä vuosi tuopi tullessaan.
Miettii vanha veteraani 97v

Osoite: Topeeka 25
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Tervehdys Nuorisoseuralta.
Syksymme on lähtenyt tohinalla
käyntiin uusien ja jo perinteisiksi muodostuneiden tapahtumien
suunnitteluilla ja toteutuksilla.
Kouluen alkaessa aloitimme taas
Kyläillat joka kuussa. Kyläilloissa on joka kerta oma teemansa ja
nyt tarjolla on myös ruoka pientä
hintaa vastaan.
Syyskuussa ensimmäisessä
Kyläillassa arvottiin kesän
pyöräilykampanjaan osallistuneiden kesken monia palkintoja
ja pääpalkinnon, polkupyörän,
voitti Seppo Pulli. Turvallisia
kilometrejä! Kisailun ja visailun
parissa nautimme maukasta
paellaa. Järjestimme syyskuussa
myös Syyssiivoussunnuntain,
johon saimme mukavan määrän
myyjiä ja ostajiakin oli liikkeellä
mukavasti.
Metallinkeräyslava täyttyi
mukavasti ja kiitos siitä kuuluu
teille!
Lokakuussa Kyläillassa olivat teemana eläimet. Talolla
oli lapsille suunnattu esterata
keppihevosille, joita löytyikin
useita ja jos jonkin nimisiä. Myös
muutama rohkea aikuinen karautti
keppihevosella lasten seassa.
Talolla sai myös ihailla Pauliina Leppisen monipäistä My
Little Pony -keräilykokoelmaa.
Oli siinä ponia jos jonkun väristä
ja ikäistä. Pehmolelunäyttelyyn
osallistui monta lasten tuomaa
omaa pehmolelua, joista äänestettiin mieluisin. Ruokana oli
tarjolla maukasta Nacho-paistosta, joka maistuikin hyvin esteratsastuksen päälle.
Lokakuussa Järjestimme myös
perinteisen Pyhäinpäivälounaan
jossa esittäytyi Päntäneen oma
Valon Neito -ehdokas Julia Harju!
Te olitte mukavasti lähteneet

liikkeelle ja ruokailemaan ja olikin
erittäin mukava kuulla teidän
monen sanovan että kannatuksen
vuoksi tulitte. Ravintola-aterian
veroiseen aterianvalmistukseen
emme millään yllä (aika likille
kuitenkin) mutta parhaamme
yritämme ja voitte olla varmoja,
että tällä porukalla ruoka valmistuu suurella sydämellä!
Marraskuun Kyläillassa teemana oli Tarinailta. Köllöttelimme
isoilla tyynyillä Viitamäen Niinan
lukiessa satuja. Välillä kävimme
täyttämässä vatsamme maukkaalla makaronilaatikolla ja kioskin
muilla herkuilla.
Joulukuussa (14.12) vietämme
Kyläiltaa pikkujoulutunnelmissa.
Joulupukkikin on lupautunut
silloin talolla piipahtamaan ja
meidän Päntäneläisten kiltteyden
tarkistamaan.
Tammikuussa, jos sää suosii,
vietämmekin Kyläiltaa kylän
yhteisellä kaukalolla. Siitä ilmoitellaan myöhemmin lisää.
Päntäneen Nuorisoseuran tapahtumista ilmoitamme perinteisesti tapahtumalehtisillä (joita
jaamme jokaiseen päntäneläiseen
postilaatikkoon, se kun meiltä
jokaiselta onneksi vielä löytyy!),

Facebookissa, ilmoitustauluilla ja
omilla kotisivuilla, jotka löytyvät
osoitteessa www.nspantane.net
Käykäähän tutustumassa
sivuihin ja meihin johtokuntalaisiin saa sitäkin kautta yhteyden.
Talon tulevana remontointi- ja
kökkäkohteena on salin ikkunoiden uusiminen. Suunnittelu ja
toteutus on vielä kesken mutta
pyrimme toteuttamaan sen mahdollisimman pian, jotta saamme
lämmön pysymään tallessa.
Tätä juttua kirjoittaessani
suunnittelemme kovalla tohinalla tulevia, jo perinteeksi muodostuneita Joulumarkkinoita.
Myyntipöytiä on varattu monta, joten ostettavaa löytyy
laidasta laitaan. Lapsille on
tuttu ohjelmisto Tonttupassin
muodossa ja Joulupukkikin lupasi piipahtaa.
Seuraahan ilmoittelujamme
ja muista käydä tutustumassa
kotisivuihimme!
Nähdään tapahtumissa!
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Pyhäinpäivälounaan pöytä on katettu

Kyläillassa tiskin takana johtokunnasta Lea Ketomäki, Sanna Laitamäki
ja Salla Rosenberg

Joulutunnelmaterveisin
Nuorisoseuran sihteeri
Päntäneen NS ry on
myös Facebookissa !

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

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

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665
botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Päntäneen kylät: Möykkykylä

1600-luvun alkupuolella Sipi
Möykky muutti uudisraivaajaksi
nykyiseen Möykkykylään Isojoen
Möykystä. Todennäköinen syy
muuttoon oli pakeneminen
Nuijasodan levottomuuksia.
Tuohon aikaan liikehtiminen
oli hyvinkin tavallista ihmisten
etsiessä rauhallisempia oloja
sivummalta. Vuonna 1650
koko Möykyn tila paloi ja se
rakennettiin uudelleen Sipin ja
poikansa Yrjön toimesta.
Möykkykylä sijaitsee Päntäneen ja Hyypän välissä.
Keskustaan on matkaa n. 15 km.
Möykkykylään pääsee kolmen
eri reitin kautta: Päntäneeltä tai
Hyypän suunnalta Möykkytietä
pitkin sekä Heikkilänkylästä
Harrintietä pitkin. Lisäksi
Lumikankaan kautta pääsee
suoraan Isojoentielle. Möykkykylän halki mutkittelee Möykynluoma, jonka varrella näkyy

ajoittain innokkaita kalastajia.
Kylässä on noin 25 taloutta,
joissa asustelee noin 60 asukasta.
Monesta muusta kylästä poiketen
ikäjakauma on melko nuorta.
Muutama vuosi sitten kouluautokin täyttyi melkein kokonaan
kylän lapsista ja nuorista. Nyt
on taas kouluauto saanut ja on
saamassa lisää kuljetettavia, kun
kylään on muuttanut uusia nuoria
asukkaita.
Kylä on vahvasti maatalousvaltainen. Toimivia karjatiloja on
viisi, joista lypsykarjatiloja neljä
ja yksi naudanlihan tuotantotila.
Kasvinviljelytilojakin on muutama. Osa asukkaista käy töissä
kylän ulkopuolella.
Möykkykylässä on useita
soranottoalueita pääosin Lumikankaassa ja Harrissa. Vesivarat
ovat myös runsaat. Vedenpumppaamoja on kaksi kappaletta, joista vettä viedään niin Kauhajoelle

kuin vesiosuuskuntien kautta
kauemmaksikin esim. Närpiöön
ja Kaskisiin saakka.
Harrinjärvi sijaitsee nimensä
mukaisesti Harrintien varrella.
Järvi on matala heinäinen
kosteikko, jossa viihtyvät monet
lintulajit mm. joutsenet.
Möykkykylässä sijaitsee
myös yksi Kauhajoen helmistä eli Hiukkajärvi. Kirkasvetisellä järvellä on monelle
kauhajokisellekin tuttu yleinen
uimaranta ja Päntäneen metsästysseuran omistama komea
hirsinen metsästysmaja. Maja
on vuokrattavissa ympäri vuoden
myös ulkopuolisille niin erilaisiin
juhliin ja kokoontumisiin kuin
myös pelkästään rentoutumiseen
uimisen ja saunomisen merkeissä.
Talvisaikaan perjantaisin majalla kokoontuvat avantouimarit.
Uintipaikka löytyy myös Lumikankaan soramontuilta.

Hakolanmäki on Möykkykylän keskustaa

Talavinen Hiukkajärvi saunan portahilta kattottuna

Jouluaaton sääveikkausarpoja Leijonilla ja päntäneläisissä liikkeissä 1.-16.12.

HYVÄÄ JOULUA 2016 !

TAKSI
Jari Ahtiainen

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

KOKONKYLÄ

Puh: 0400 266 215

Ikkeläjärven Koneurakointi Ky
Minna Lakso
0400-183894

Raimo Lakso
0400-268617

TAKSI

Tuija ja Pauli Mäensivu
Päntäne

Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA 2017 !

Hyvää joulua ja antoisaa uutta vuotta !

Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !
Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Asmo Luoma-Pukkila, Sauli Latva-Käyrä ja Markku Rinta-Halkola.
Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:
www.lc-pantane.com
Paino: iPrint, Seinäjoki

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit,
ym. rakennuspellit

Tmi Marko Pakkanen
Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE
Puh. 040 576 3090

