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Tänä vuonna tulee kuluneek-
si kymmenen vuotta siitä, kun 
liikennöitsijä Mauno Uittomäki, 
tuttujen kesken ”Manne” vaan, 
lopetti liikennöitsijän hommat 
ja jäi vapaille. Minkälaisen elä-
män polun hän on taivaltanut, 
siihen haimme vastauksia tari-
noinnin lomassa. Mauno on 
syntynyt huhtikuussa 1938, 
joten kahdeksankymmentä nak-
sahtaa mittariin ensi vuonna. 
Hän on syntynyt Kurikan Koi-
vistonkylässä. Vanhemmat, Mauri 
ja Aili Uittomäki o.s. Vuorenmäki, 
olivat syntyjään ilmajokinen 
ja kurikkalainen. Perheeseen 
syntyi vielä toinenkin poika, 
Matti nimeltään. Perhe hajosi 
myöhemmin, isä muutti  Vaa-
saan ja perusti uuden perheen. 
Pojat jäivät asumaan äidin kans-
sa Kurikkaan. Myös äiti meni 
myöhemmin uusiin naimisiin ja 
synnytti vielä kolme lasta.

Lapsuuden ympäristössä 
oli paljon leikkikavereita. Niin 
kauan meni hyvin, kun ei tullut 
tappelunkähinää. Mauno kävi 
Koivistonkylän koulua. Parasta 
koulussa olivat välitunnit ja 
ruokatunnit, toki puutyöt myös 
kiinnostivat. Surullinen muisto 
lapsuudesta saa vieläkin mielen 
herkistymään. Maunon serkku 
Erkki oli oppivelvollisuutensa 
alkutaipaleella, kun elämäntaival 
katkesi. Koulumatkan varrella 
oli joki ja sen yli vei puinen 
silta. Silta oli remontissa, sen 
kansi oli poistettu. Pojat hakivat 
haasteita elämäänsä ja lähtivät 
tasapainoilemaan kannatin-
palkkia pitkin joen toiselle 
puolelle. Erkki horjahti, putosi 
veteen ja hukkui. Mauno vietti 
paljon aikaa Erkin kotona ollen 
lohtuna ainoan lapsensa me-
nettäneille vanhemmille.

Vuodet vierivät ja Maunon 
oli aika mennä rippikouluun. 
Tuohon aikaan pojat polttivat 
tupakkaa varsin yleisesti. Pappi 
ei kieltänyt tupruttelua, mutta oh-
jeisti poikia vetelemään savuja si-
vummalla, etteivät he olisi aivan 
ohikulkijoiden silmäin alla. Ripil-
le päästyään Mauno sai rahas-
tajan pestin Lumiaholta linjalle 
Jalasjärvi - Vaasa. Niin hänen 
elämänuransa lähti etenemään 
pyörien päällä. Mauno paiski 
töitä, usein myös viikonloput, 

jotta pystyi osallistumaan 
perheen vuokranmaksuun ja 
elatukseen. Tanssitaidot jäivät 
oppimatta, mutta Sisko ne opet-
ti aikanaan. Myöhemmin Mauno 
oli rahastajana esimerkiksi Keto-
Seppälän pikavuorossa Pori – 
Seinäjoki.

Mauno kävi armeijan Turun 
autokomppaniassa, jossa hän 
suoritti armeijan oman kuorma-
autokortin. Tuohon aikaan oli 
maan hallituksessa toisena maa-
talousministerinä Toivo Antila 
Kurikasta. Hän tunsi Maunon 
kototilanteen ja oli seurannut, 
kuinka uutterasti tämä teki töitä 
ja kantoi huolta kotoväestä. Antila 
tuumasi, että Maunon on saata-
va parempipalkkainen työ, jotta 
hän pääsisi vähän helpommalla 
elämässään. Antila meni viran-
omaisten juttusille ja pyysi, että 
Mauno saisi poikkeusluvalla linja-
autokortin. Viranomaiset olivat 
myöntyväisiä ja niin Mauno sai 
20-vuotiaana linja-autokortin 
poikkeusluvalla.

Sisko Kulmala s. 1939 Pän-
täneeltä oli muuttanut Kurikkaan 
vuonna 1955. Hän työskenteli 
lakkitehtaalla. Mauno olisi 
tarvinnut verryttelypuvun, joten 
hän pyysi äitiään, josko tämä 
voisi pyytää Siskoa ompelemaan 
sellaisen. Sisko suostui ja hyvä 
verryttelypuku tulikin. Ilmeisesti 
siinä virisi molemminpuolinen 
kiinnostus toisiaan kohtaan. Vaalea 
kihara tukka, hyvä huumorintaju 
ja etenkin raittius olivat seikkoja, 
jotka miellyttivät Siskoa. Lisäksi 
molemmat olivat köyhistä oloista 
lähtöisin ja heillä oli kova halu 
tehdä töitä ja päästä eteenpäin 
elämässä. Mauno oli rakennut-
tanut itselleen Kurikkaan talon, 
jossa hän asui äidin ja sisarusten 
kanssa. Hän muutti 1950-luvun 
lopulla Rovaniemelle Eske-
liselle linja-autoa ajamaan, 
joten tapaamisia Siskon kanssa 
oli harvakseen, mutta kirjeet 
kulkivat Rovaniemen ja Kurikan 
väliä.

Kevättalvella vuonna 1961 
Sisko ja Mauno alkoivat varsi-
naisesti seurustella. Jouluna he 
menivät kihloihin. Kauko Hir-
vonen vihki heidät 2.9.1962. 
Maunon rakennuttamassa talossa 
pidettiin pieni häätilaisuus. Se oli 
sunnuntaipäivä ja seuraavan vii-

kon torstaina tuore aviopari muut-
ti Rovaniemen Korkalovaaraan.

Ensimmäinen henkilöauto 
oli kermanvärinen Trabant. 
Mauno teki pitkiä reissuja ko-
ko pohjoiskalotin alueella ja 

Mauno Uittomäki, bensaa suonissa
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tuore vaimo oli paljon kotona 
yksikseen. Sisko oli aluksi 
vaatturiliikkeessä töissä. Myös 
markiiseja hän ompeli, kunnes 
seuraavan vuoden kesäkuus-
sa syntyi tytär, joka sai nimen 
Tiina. Mauno toi palkkapussin 
kotiin ja Sisko hoiti maksut. 
Pohjoisessa vierähti aikaa pari 
vuotta ja kumpikin viihtyi siellä 
erinomaisesti. He olisivat ehkä 
jääneet pohjoiseen pysyvästi, 
mutta päätös muuttaa takaisin   
Kurikkaan tehtiin Kurikassa 
olleen talon vuoksi. Tuntui 
turhalta maksaa Rovaniemen 
asunnosta vuokraa ja Kurikan 
talosta lyhennyksiä. Mauno 
teki vielä Kurikasta päin kesä-
lomasijaisuuksia pohjoisessa. 

Kurikassa hän ajoi Lähteenmäen 
rekkaa. Hän paiski töitä lähes 
ympärivuorokaudet ja univelkaa 
kertyi. Oli pakko vähän hidas-
taa työtahtia oikean unirytmin 
saamiseksi.

Myös verhoiluhommia hän 
teki samalla kylällä asuvan Martti 
Vierikon kanssa ja kiersi pitkin 
Suomea huonekaluja myymässä. 
Mielessä siinsi kuitenkin unelma 
omasta linja-autofirmasta. Elet-
tiin vuoden 1972 loppupuolta, kun 
Mauno sattui istumaan Päntäneen 
Linjojen omistajan Niilo Kannon 
kanssa samaan aikaan Kauhajo-
en Matkahuollossa. Niilo oli kai 
kuullut Maunon suunnitelmista, 
koska hän kertoi tälle aikeistaan 
myydä firmansa. Sisko ja Mauno 
kävivät pikaisesti Päntäneen 
Keturinkylässä tutustumassa 
ja kaupat tehtiin. Mukana tuli 
kaksi ajokuntoista linja-autoa. 

Perhepotretti 1992. Tiina pääsi ylioppilaaksi ja Janne ripille.

Niilo antoi Maunolle kaksi ohjetta: 
Laskut on maksettava ajallaan ja 
pitää vähän katsoa, mitä puhuu, 
sillä Päntälässä ovat kaikki sukua 
toisilleen. Niin jatkoi Päntäneen 
Linjat liikennöintiään Uittomä-
kien omistuksessa.

Pian Päntäneelle muuton 
jälkeen toteutui toinenkin pit-
käaikainen haave: Perheeseen 
saatiin poika, viisivuotias Janne. 
Ensin ikään kuin lainaksi Matti-
veljen perheestä, mutta vielä 
saman vuoden aikana adoptio 
vahvistettiin.

Kyyditettäviä riitti niin 
koululaisia kuin aikuisiakin. 
Ensimmäinen lähetys oli suru-
kukat Ala-Keturin Annille hänen 
miehensä poismenon johdosta. 

Vuonna 1976 Sisko ajoi linja-
autokortin Jalasjärvellä. Hän 
keskittyi tekemään tarjouksia 
tilausmatkoista eri yhdistysten 
kanssa. Teatterimatkoja hän teki 
omiin nimiin. Hän hoiti myös 
firman raha-asiat ja kirjanpidon 
alvin tuloon saakka. Työtä ja 
kiirettä riitti, kun matkoja tehtiin 
Lappia myöten, mutta yhteistä  
aikaa ei juurikaan ollut. Seppä-
Pentti eli Rinta-Halkolan Pentti 
oli tärkeä lenkki, jotta autot 
pysyivät ajokunnossa. Uittomäet 
rakennuttivat asuintaloonsa toi-
sen kerroksen ja pihapiiriin nousi 
myös linja-autoille tarkoitettu 
autotalli. Enimmillään linja-
autoja oli seitsemän, joista kaksi 
pikkubussia.

Nyt on pian kulunut kymme-
nen vuotta eläkkeelle jäämisestä. 
Mauno lopetti koulukyydit 
keväällä 2008 ja Sisko saman 
vuoden lopussa. Autot myytiin 
pois. Nyt oli aikaa olla yhdessä 
ja muistella työn ja touhun 
vuosia. Heillä oli ollut paljon 
ajoharjoittelijoita, joista osasta 
tuli myös työntekijöitä heidän 
firmaansa. Kerran Jalasjärven 
kuljettajakoulutuksesta soitettiin 
ja kysyttiin heidän oppilaalleen 
mahdollisuutta harjoitteluun. 
Oli kysymys romanista. Mauno 
oli maailmaa nähnyt, avara-
katseinen mies. Hänellä oli vain 
yksi kysymys: Tekeekö tämä 
hyvin työnsä? Kun vastaus oli 
myönteinen, asia oli sillä selvä. 
Kyseinen kuljettaja oli kovasti 
asiakkaitten mieleen kohteliaan 
käytöksensä ansiosta.

Terveydentila on heikentynyt, 
mutta huumorilla mennään. Tiina-
tytär asuu Espoossa ja hänen kak-
si tytärtään asuvat Helsingissä. 
Janne asuu Kurikassa, missä 
asuvat myös hänen molemmat 
tyttärensä. Laatuaikaa on, kun 
tytöt pyrähtävät mummolaan 
tarinoimaan.

Sisko ja Mauno tuntevat kiitol-
lisuutta yhteiskuntaa kohtaan, 
koska se niin monin tavoin 
osallistuu pitkäaikaissairaitten 
hoitokuluihin. Kesällä Mauno 
varmaan nähdään taas pihakei-
nussa tarkkailemassa liikennettä. 
Kun ohi pyyhältää tuttu auto, käsi 
nousee tervehdykseksi samaan 

Sisko ja Mauno 2.9.1962



Presidentin palsta

Kauteni alkoi ”vankalla 
kokemuksella” haparoiden, tois-
ta kertaa presidenttinä. Ensim-
mäisestä on jo aikaa ja asiat 
tavallaan uusia. Helpotukseksi on 
kokeneita veljiä apuna, etenkin 
sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka 
tekevät suurimman työn.

Kauden kansainvälinen teema 
on yhdessä voimme pysäyttää 
diabeteksen - taistelu sokeutta 

vastaan. Tämän vuoden isoja 
teemoja ovat myös Suomen it-
senäisyyden 100 vuotta ja LC-
järjestö 100 vuotta

 Oman toimintamme 35 vuot-
ta juhlistimme 29.10. Päntäneen 
seurakuntakodilla hirvisopalla. 
Otimme vastaan onnitteluja ja 
jaoimme avustuksia eri järjes-
töille, mistä lähemmin lehtemme 
sivuilla.

Viime kauden Punainen Sul-
ka-keräyksen tuotto klubille oli 
1100 euroa ja se lahjoitettiin 
kokonaisuudessaan Kauhajoen 
kehitysvammaisten tuki Ry:lle

Pyhäinpäivänä sytytimme 
kynttilät sankarihaudoille Kau-
hajoen klubien kera.

Suomi 100-teemaan kuului 
myös käynti teatterissa uutta Tun-
tematonta Sotilasta katsomassa. 

Kauteni menee vanhan kaa-
van mukaan perinteiksi tulleiden 
aktiviteettien parissa. Päntäneen 
Sanomat 2 kertaa ja Jouluaaton 
sääveikkaus, joiden tuottoja 
jaamme varojemme mukaan. 
Keväällä ovat säiden salliessa 
perinteiset nappulahiihdot ja 
kevääseen kuuluvat myös kou-
lujen stipendit. Kaarlelanpuisto 
vaatii jatkuvaa kunnossapitoa 
palvellakseen kyläläisiä.

Lions Club Kauhajoki/Pän-
täne toivottaa lehtemme kautta 
rauhallista ja hyvää Joulua sekä 
kaikille turvallista ja hyvää Uutta 
Vuotta 2018.

Myöskin kiitokseni heille 
kaikille, jotka ovat olleet mukana 
lehtemme teossa.

Raimo Kangas

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 

Rauta- ja maatalouskauppa-
palvelut Päntäneeltä

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

Välitysmyynti Halkola
Päntäneen paikallistie 9, sisäpiha
Puh. 06-232 4620, 0400 945 171
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J & J Loukko  Oy
Topeeka 73, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 010 470 9801

LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

Jouluaaton 
sääveikkausarpoja 

Leijonilla ja 
Päntäneläisissä 

liikkeissä 1.-18.12.
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Joulu on jo ovella. Kodeissa 
valmistaudutaan juhlaan tuo-
malla esille adventtikynttilät ja 
muut joulukoristeet. Pihapiiriin 
sytytetään jouluvaloja, lyhtyjä 
ja patoja valaisemaan kotitietä, 
toivottamaan naapureille ja kai-
kille kotikylämme teillä kulkeville 
valon voittoa pimeydestä. Kansa, 
joka pimeydessä vaeltaa, näkee 
suuren valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, loistaa 
kirkkaus. (Jes.9:1)

Suomi täyttää 100 vuotta 
6.12.2017. Suomi on selviytynyt 
itsenäisenä valtiona raskaidenkin 
vaiheiden läpi eläen. Saamme 
tänään olla kiitollisia edellisten 
sukupolvien elämäntyöstä, jon-
ka perustalle voimme antaa 
oman panoksemme suomalaisen 
yhteiskunnan hyväksi. Toivom-
me, että saisimme elää tulevia 
vuosia rauhassa naapurivaltioi-
den  ja muiden kansojen kanssa. 
Kristillinen vakaumuksemme 
arvostaa esivallan työtä ja ke-
hottaa rukoilemaan oman koti-
kaupunkimme ja maamme vastuu-
ta kantavien puolesta.

Jouluevankeliumissa on 
sanoma rauhasta, joka on jo 
nyt olemassa ja toisaalta jota 
ihmiskunta hartaasti odottaa 
toteutuvaksi. Maallinen rauha 
on kansojen ja valtioiden vuoro-
vaikutuksen tavoite. Augustus oli 
Rooman imperiumin keisari Jee-
suksen aikana. Vaikka Rooman 
valtakunta oli epätäydellinen, 
sen aikana  kansalaiset saivat 
elää vakiintuneita vuosisatoja, 
Pax romanan aikaa.

Toisaalta olemme  kristittyinä 
kärsivällisiä odottajia, adventin 
tiellä kulkijoita, jotka nyt terveh-
tivät aasilla ratsastavaa nöyrää 
Jeesusta hoosiannaa  rukoillen, 
oi auta, pelasta. Luotamme siihen, 
että Jumalan lupaukset varmasti  
toteutuvat. Kristus voittaa synnin, 
pimeyden ja kuoleman vallan 
lopullisesti ja saattaa kaiken 
kohdalleen.

Joulun sanoma on tänään 
sanomaa.Tänään on teille syntynyt 
Vapahtaja (luuk.2:11). Aika on 
täyttynyt, Jumalan valtakunta on 
tullut lähelle. Kääntykää ja us-
kokaa hyvä sanoma!. (Mark.1:

...JATKOA ETUSIVULTA

15)  Evankeliumi on uskon ja 
toivon kautta vastaanotettavaa 
ja rakkauden kautta todeksi e-
lettävää. Joulun suunnattoman 
suuri sanoma pukeutuu herkkään 
”perheidylliin”. Vastasyntynyt 
Jeesus on seimessä kapaloituna, 
onnellinen Maria ihmettelee ja 
kätkee sydämeensä kaiken, mitä 
tapahtui, ja tutkistelee sitä.

Heikossa ja hauraassa Jeesus 
-lapsessa Jumalan valtakunta on 
idullaan ja alullaan, mutta var-
masti toteutuneena. Seimen 
lapsen luona Betlehemin kedon 
paimenet ja idän tietäjät löysivät 
Jumalan rakkauden ihmeen ja 
salaisuuden. Samalla tavoin 
Jumala etsii meitäkin pimeydestä 
valoon, kuolemasta elämään, 
omilta teiltämme Kristuksen 
yhteyteen.

Lähdetään liikkeelle! Jeesus 
odottaa meitä! Tänään on pe-
lastuksen päivä!

Rauhallista  joulua ja siunat-
tua vuotta 2018 “päntälääsille” ja 
kaikille tämän lehden lukijoille!

Antti Ala-Opas

Aika on täyttynyt

asentoon kuin linja-auton ohjaa-
mossa aikanaan.

He lähettävät sydämelliset 
kiitokset kaikille asiakkaille hyväs-
tä yhteistyöstä vuosien varrelta. 
Sydämelliset kiitokset myös 
kyläläisille, jotka ottivat heidät 
myötämielisesti vastaan heidän 
muuttaessaan Päntäneelle.

Heleena Kokko
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Mauno ja Sisko lehden teon aikaan kotonaan Keturinmäessä Sisko ja Mauno ja osa kalustosta 1991

MESLA OY 
 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Auringon kultainen tie
on ollut pitkä

ja se taas nousee
meille maan lapsille,

jotka olemme
tämän telluksen kulkijoita.
Kiitos Rakas Taivaan Isä

sinulle vapaasta
synnyinmaasta ja 

Isänmaasta.
Olemmehan tämän

Suomi neidon kasvatteja.
Tämä kallis maa

on isien perintöä meille.
Suomenniemen lapset,

pitäkää huolta, että
meillä säilyy

vapaa Isänmaa ja 
kotiseutu.

Toivo Hautaviita
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Kansainvälisellä vapaaehtois-
leirillä Päntäneellä 3.-14.7.2017 
upeiden vapaaehtoisten nuorten 
ryhmä työskenteli parin viikon 
ajan Kauhajoen kaupungin 
nuorisopalveluiden ja Päntäneen 
Nuorisoseuran vieraina. 

Nuorisoseuralla olivat yhteis-
työkumppaneina lisäksi Lions 
Club Päntäne ja Päntäneen 
Metsästysseura. Tämän vuoden 
leirin teemana oli kansainvälisten 
vapaaehtoisten ja paikallisen 
aktiivisen kyläyhteisön toimi-
joiden kohtaaminen luonnon-
kauniissa Päntäneen ympäristössä 
Kauhajoella. Luonnonkaunista 
ympäristöä moni leiriläisistä 
nimenomaan kehui ja eräskin 
leiriläisistä huokaisi, ”How 
romantic”, kun hän näki Päntä-
neen kylän pellot täynnä 
kauniita luonnonkukkia ja pu-
naisen puutalon eli Päntäneen 
Nuorisoseuran. 

Leiriläiset majoittautuivat 
Päntäneen nuorisoseuralla ja 

Sytytin kynttilän
Itsenäisyyspäivän aattona.

Kiitos Taivaan Isälle
vapaasta synnyinmaasta ja 

kaikista sisarista
ja veljistä,

jotka ovat puolustaneet
tätä maata

suurta vihollista vastaan.
Kiitos, että meillä

on vielä vapaa isänmaa.
Toivo on, että aurinko

saa meille suomalaisille
nousta monta kertaa.

Kiitos ja ylistys
Taivaan Isälle

armosta ja rakkaudesta!

Toivo Hautaviita

S-Rauta Eepee Agri Kauhajoesta löydät oikeat tuotteet 
niin maatalouteen kuin rakentamiseen ja sisustamiseen. 
Multasormesta tuotteet puutarhaan! 

S-Rauta Eepee Agri avoinna:
     Ma-Pe klo 8-17
     La klo 9-14
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Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot. 
 - Myös gluteenittomat. 
 - Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
 - Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
 - Puutarhan nurmikkoseos erikoishintaan 2kg/10€ 4kg/15€
  Olavi Hautala  0500 365 995

Kansainvälinen vapaaehtoisleiri

KIERRÄTETÄÄN
YHDESSÄ

KERÄYSPAPERIT
UUSIOKÄYTTÖÖN

PUHTAHASTI POHOJALAANEN

www.lakeudenymparistohuolto.fi
Soita ja tilaa 429 67 50

tekivät yleishyödyllisiä töitä ky-
läyhteisön toimijoiden hyväksi, 
mm. maalaustöitä sekä erilaisia 
kunnostus- ja pihatöitä. Lisäksi 
leiriläiset osallistuivat Päntälä- 
viikon toteuttamiseen järjestämällä 
mm. kansainvälisen leikkipäivän 
kylän lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen. 

Tämän vuoden leiriläisiä 
oli kuusi. Joana ja Milos 
Slovakiasta, Marcela ja David 
Tsekeistä, Vanessa Taiwanista 
ja Laura Suomesta. Leiriläiset 
nauttivat suuresti, kun pääsivät 
heti ensimmäisenä työpäivänään 
mukaan Leijonien isännöimään 
päivään Kaarlelan Puistoon. 

Ensin pääsimme tutustumaan 
Leijonien klubitilaan Tapion Kau-
palle, missä esiteltiin Leijonien 
toimintaa. Sen jälkeen lähdimme 
kohti Kaarlelan Puistoa, jossa 
meitä odotti joukko Päntäneen 
Leijonia. Päntäneen Leijonat 
olivat saaneet luotua hienon 
tunnelman päivään, joten työt, 

joita leiriläiset tekivät, sujuivat 
nopeasti ja tehokkaasti. He aut-
toivat mm. kantamaan puita 
laavuihin talven varalle ja siisti-
vät ympäristöä yhdessä Leijonien 
kanssa. Toki luontopolkukin 
kierrettiin ja ihmeteltiin mm. 
isoja puita. Leiriläiset nauttivat 
paljon ajasta, jonka saivat viettää 
Päntäneen Leijonien kanssa. 

Kun kysyin leiriläisiltä, mitä 
heille jäi päivästä mieleen, niin 
kaikki mainitsivat laulut, puusta 
tehdyn soittimen, makkarat, plä-
tyt ja upeat ihmiset. Kaarlelan 
Puisto on hieno paikka kaikille 
kauhajokisille viettää aikaa ja 
nauttia luonnon rauhasta. 

Kiitos vielä yhteistyöstä ja 
lämmintä joulumieltä Kaikille!

Toivottelee,
Hannele Kujala
Kauhajoen kaupungin
nuorisopalveluista

Yhteiskuvassa leiriläisten kanssa Kaarlelanpuistossa

Lahtisen Ollilla on
vihdan teko hallussa.

Puita talven varalle
laavun sisälle.

Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

010 239 6600

www.luksel.fi
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HUONEKALUTEHDAS
Puusepäntie 1-3, 

KAUHAJOKI
www.yliheikkila.com
Puh. (06) 234 5400

Mhy Lakeuden 

Metsänhoitoyhdistys Lakeu-
dessa tapahtuu muutoksia 
henkilöissä syksyn aikana. Jou-
lukuun alusta lähtien Päntäne-
Uuro-Kokonkylä -alueen metsäa-
siantuntijana toimii Ala-Seppäsen 
Juha. Aluetta reilun kymmenen 
vuotta hoitanut Maria Niemelä 
siirtyy metsäesimiehen tehtäviin 
ja vastaa jatkossa mm. metsuri- 
sekä maanmuokkausresursseista 
ja puunkorjuusta Lakeuden län-
siosissa. Kauhajoelta kotoisin 
oleva Juha on ollut Teuvalla 
metsäasiantuntijana reilun vuo-
den, mutta on varmasti tuttu jo 
monelle Kauhajoenkin puolella. 
Teuva puolestaan saa itäosal-
leen uuden metsäasiantuntijan, 
Tuomas Korva aloittaa myöskin 
joulukuun alussa. Töitä siirretään 
vähitellen, palvelut löytyvät tu-
tusta toimistosta Hyypäntieltä ja 
puhelimella tavoittaa.

Ala-Seppäsen Juha aloittelee joulukuun alussa Maria Niemelän 
aiemmin hoitamalla Päntäne-Uuro-Kokonkylä -alueella.

toimihenkilömuutoksia

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Päntäneen oma jalkapallojoukkue
Fc Päntäneen kausi lähti 

käyntiin juuri sille sopivissa 
puitteissa, Seinäjoen uudella 
OmaSP-stadionilla. Vastaan aset-
tui sarjan ennakkosuosikkeihin 
lukeutuva Apollo. Joukkueen 
maalitilin avasi itseoikeutetusti 
yksi joukkueen perustajajäse-
nistä Miko Mettälä. Kovasta 
halusta ja taistelusta huolimatta 
voittoa ei avausottelusta saatu, 
vaan Päntäläisten oli tyytyminen 
pistejakoon.

Päntäneen alkukausi sujui 
vaihtelevasti, matkalle mahtui 
niin tappiota, tasapelejä kuin 
voittojakin. Välillä jo uskottiin, 
että nousuhaaveet ovat lipuneet kä-
sistä. Yläloppusarjaan kuitenkin 
päästiin ja pelit aloitettiin nol-
lasta. Tässä kohtaa Päntäneen peli 
alkoi löytää uomansa ja pitkän 
matkaa talsittiin voitosta voittoon. 
Nousupaikka kuitenkin jäi niukas-
ti saavuttamatta. Ensimmäisen 
kauden 3. sija oli kuitenkin jouk-
kueelta hieno suoritus.

Kauden kovin maaliruisku 
oli ehdottomasti Miko Mettälä, 
mutta yksin Mikokaan ei maale-
ja tehnyt. Mukana maaleissa oli 
joukkue, jolla joukkuehenki 
säilyi hyvänä koko kauden. 
Kaikkein suurin kiitos kuuluu 
kuitenkin katsojille, joita oli 
runsaasti peleissä. Kotipeleissä 
rikottiin luultavasti jonkinlaisia 
sarjan katsojaennätyksiäkin. 
Ensi kaudella taas potkitaan ja 
joukkue toivottaa kaikki terve-
tulleeksi katsomoihin myös ensi 
kesänä.

Säpinää riitti myös kentän laidalla

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088
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 Päntäneen Lions-klubi juhli 35-
vuotista toimintaansa 29.10.2017 
Päntäneen seurakuntakodilla. 
Virallinen perustamispäivä on 
6.5.1982, mutta keskustelut 
klubin perustamisesta käytiin 
huhtikuun puolivälissä. Aloit-
teen Lions-Klubin perustamiseksi 
Päntäneelle teki silloinen loh-
kon puheenjohtaja Veikko Äijö 
Aronkylän klubista. Hän esitti 
asian Lauri Ala-Kokolle, joka 
kutsui 15.4.1982 päntäneläisiä 
koolle keskustelemaan siitä, 
että tarvitaanko Päntäneelle oma 
Lions Klubi. 

Kun kysymyksessä oli veli 
Lauri, ei tarvinnut epäillä hänen 
haluaan mistään, mikä koski 
Päntäneen tai päntaneläisten 
asian eteenpäinvientiä. Niinpä 
6.5.1982 oli perustava kokous, 
ja perustettiin virallisesti Lions 
Club Kauhajoki Päntäne ry. 
Ensimmäinen kuukausikokous 
pidettiin 1.9.1982 Antti Leskisen 
toimiessa presidenttinä. LC-
Karijoki toimi klubimme kum-
miklubina ja opasleijonana 
toimi Veikko Äijö. Virallista pe-
rustamisjuhlaa vietettiin klubin 
perustamisen jälkeen Kurki-
hotellissa 30.10.1982.

Perustajajäseniä klubilla oli 
19. Heistä neljä toimii edelleen 
klubissamme, ja nyt jäsenmäärä 
on noussut 23:een. Vuosien ai-
kana jäsenistä ovat edesmenneitä 
Aarre Kangas, Esa Mäki-Kullas, 
Lauri Ala-Kokko, Armas Latva-
Lusa, Väinö Joki-Kyyny, Erkki 
Rinta-Halkola, Markus Korho-
nen ja Matti Rantamäki. Klubin 
jäsenistö on aina muodostunut 
aktiivisista ”päntälääsistä”, joista 
pääosa asuu kylässä ja osa vähän 
sivummalla. 

Lady-toiminta alkoi 83–
84 -kaudella. Toimintaan ovat 
kuuluneet koko ajan monet 
palvelutehtävät, tempaukset ja 
lahjoitukset erilaisiin hyvänte-
keväisyyskohteisiin sekä kum-
milapsitoiminta. Ladyt ovat ko-
koontuneet pääasiassa toistensa 
kodeissa. 

Leo-toimintaa nuorille olim-
me käynnistämässä Kauhajoelle 
1986. Nuorisovaihtoon on klu-
bimme kautta myös osallistunut 
joitakin nuoria tämän 35 vuoden 
aikana. Pääasiassa matkat ovat 
suuntautuneet Amerikkaan. Klu-
bimme kautta on jatkuvasti haet-
tavissa nuorisovaihtopaikkoja, ja 
myös muut kuin Päntäneellä asu-
vat voivat hakea ko. paikkoja.

Laadukasta siemenperunaa:
GALA -Makukisan voittaja
SOLIST -Uuden perunan herkku

Timo Myllymäki, puh. 040 50 66638
www.perunansiemen.fi

Katsastustie 8  Puh. (06) 236 0120
61800 KAUHAJOKI Fax. (06) 236 0121
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Höyläämö
Ilkka Rahkola

Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne

35 vuotta Lions-toimintaa Päntäneellä
 Ulkoiset klubimme tunnuk-

set ovat viiri ja lippu. Viiri 
suunniteltiin ja hankittiin heti 
ensimmäisen toimintakauden 
aikana. Viirissä on kuvattuna Ke-
turinkyläntien varressa oleva n. 
135 vuotta vanha ”Kränämänty”. 
Lipun klubille lahjoittivat ladyt 
10–vuotisjuhlan yhteydessä. Lippu 
on näin ollen ollut mukana jo 25 
vuoden ajan saaden ansaitse-
mansa kunnioituksen käytetyissä 
tilaisuuksissa. 

Klubin kokoontumiset a-
loitettiin alkuun Ala-Kokon 
baarilla,sieltä muutettiin SOP:
in kokoustiloihin. Nykyisin 
kokoustilana toimii Tapion lan-
kakaupan kokoustila. 

Klubin jäsenten välisessä 
tiedotuksessa on suurena apuna 
tietotekniikka sähköposteineen. 
Nyt jäsenet voivat tavoittaa 
toisensa näppäimen painalluk-
sella. Vielä joitakin vuosia 
sitten auton mittariin kertyi 
kokouskutsuja jakaessa lähes 
sata kilometriä tai viestit kulki-
vat ”etanapostina”. 

”Viralliset” toimet klubim-
me ulkopuolella aloitti Ar-
mas Latva-Lusa toimien 
lohkon puheenjohtajana. Ilk-
ka Tervonen on toiminut 
lohkon puheenjohtajana sekä 
aluejohtajana. Myös Esa Ala-
Kyyny on toiminut lohkon 
puheenjohtajana. Sekä  aluejoh-
tajuus että lohkon puheenjohta-
juus merkitsevät edustusta myös  
piirihallituksessa. Esa Ala-
Kyynylle on myönnetty 2009 
Melvin Jones-tunnustus, joka on 
korkein LCIF:n säätiön klubien 
jäsenille myöntämä tunnustus.

Aktiviteetit, joilla on rahoi-
tetaan erilaiset palvelut 

Pääasiallisen tulonlähteen 
meille on muodostanut vuodesta 
1983 julkaistu Päntäneen 
Sanomat, joka ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. Lehti sisältää 
päntäneläisten haastatteluja, 
juttuja ajankohtaisista asioista 
ja lisäksi toimintaamme 
tukevien yritysten mainoksia. 
Pääkirjoituksena on pidetty 
jonkun päntäneläisen elämästä 
kertovaa haastattelua. Perinteen 
aloitti Lauri Tuuri tekemällä en-
simmäisen haastattelun Jaakko 
Keski-Keturista. Päntäneen sa-
nomat on kokenut muutoksia 
viime vuosina. Lehteen on tullut 
väriä, ja lehden toimittaminen on 

muuttunut sähköiseen muotoon 
entisestä ”leikkaa ja liimaa”-
menetelmästä. 

Sääveikkaus, huutokaupat, 
paperin- ja metallinkeräykset, 
erilaiset työaktiviteetit, kuten 
kulotus-, metsänistutus- ja 
raivaustyöt yms. toimet ovat 
muodostaneet vuosien varrella 
myös suuren tuoton klubimme 
toiminnalle. 

Myös liiton kautta organi-
soidut erilaiset aktiviteetit ovat 
tuoneet rahallista tuottoa klu-
billemme, esimerkkinä “punainen 
sulka”-keräys. 

 
Palveluaktiviteetit

Kuten me kaikki tiedämme, 
meidän lionien lähtökohtana on 
aina palvelu ja toisten auttaminen. 
Palveluaktiviteetit muodostavat 
kaikkien klubien toiminnan 
rungon. Erityisen lähellä meidän 
toimintaamme ovat olleet lapset, 
nuoret, veteraanit ja vanhukset, 
joille olemme pyrkineet saamaan 
vuosittain järjestettyä erilaisia 
palveluaktiviteetteja. Nämä 
tapahtumat on aina pyritty 
hoitamaan huolella ja niin että 
tapahtumiin on mahdollisimman 
moni meistä lioneista pyrkinyt 
osallistumaan. 

Päntäneen koulu on ollut 
monesti aktiviteettien kohteena. 
Olemme rakentaneet sillan 
hiihtolatujen turvallistamiseksi, 
hankkineet pyöräilykypäriä, 
maksaneet erilaisia uimahalli- 
ja laskettelupäivien matkoja 
sekä hankkineet harraste- ja 
urheilutarvikkeita yms. hyvän 
mielen tuojia. Myös muut kylän 
nuoret ovat päässeet osallisiksi 
erilaisista hankinnoista. 

Varttuneemmalle väelle on jär-
jestetty perinteisesti kirkkopyhiä 
seurakuntakodilla, jonne olemme 
järjestäneet kuljetuksia. Ladyt ovat 
hoitaneet kahvituksen. Olemme 
myös hankkineet esimerkiksi 
kylätuvalle, seurakuntakodille 
ja nuorisoseuralle erilaisia 
tarvikkeita. Alkuvuosien suuren 
työpanoksen vaati veteraanien 
kotien kunnostustalkoot.

Toinen paljon työtä vaatinut 
aktiviteetti sai alkunsa jo vuoden 
1986 keväällä, kun Saara Hirvo-
nen lahjoitti klubillemme van-
hempiensa muistoksi Kaarlelan 
maista jokirantaa usean hehtaa-
rin alalta käytettäväksi kyläläisten 
virkistykseen. Alue on nimetty 
”Kaarlelanpuistoksi”. Sitä on 

vuosien myötä vähitellen raken-
nettu oman- ja EU-rahoituksen 
turvin ja mittavalla talkootyöllä. 
Alueella on nyt Päntäneen his-
toriaan liittyvien nimien mukaan 
nimetyt rakennukset Kyyny, 
Rahkoola, Käyrä, Möykky ja 
Uuro sekä ulkonuotiopaikka ja 
luontopolku. Puistossa on useana 
kesänä järjestetty pyöräilyta-
pahtuma karaoken ja seurustelun 
merkeissä. 
Muistamiset ja lahjoitukset

Vakituiset vuosittaiset sti-
pendit on annettu alusta saak-

ka kylästä valmistuville yli-
oppilaille sekä Päntäneen, 
Kainaston ja Hyypän kouluille. 
Toisen asteen kouluille on myös 
lahjoitettu vuotuinen stipendi. 
Nuori urheilija -stipendi on myös 
jaettu useana vuonna. Koululai-
set (5-6 lk) ovat osallistuneet 
Rauhajulistekilpailuun, ja menes-
tystäkin on tullut.

Päntäneen Lions-Klubin toiminta 
jatkuu.  

ME PALVELEMME–WE SERVE

LC Päntäneen ensimmäisenä presidenttinä toimi Antti Leskinen

Kirkkoherra Ilkka Järvinen siunaa LC Kauhajoki/Päntäneen lipun 
Päntäneen seurakuntakodilla 31.10.92

LC Päntäneen opasleijonalle Veikko Äijölle luovutettiin 
ensinmäinen klubin ulkopuolelle menevä viiri
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Onnea 100-vuotiaalle Suomel-
le ja 100-vuotiaalle Lions-liitolle. 
Lions Club Kauhajoki/Päntäne 
juhli toimintansa 35-vuotisjuh-
laa Päntäneen seurakuntakodil-
la 29.10.2017.  Klubi tarjosi 
soppatykillisen hirvisoppaa 
lisukkeineen osallistujille päivän 
kunniaksi. Kaudella -17-18 klubin 
presidenttinä toimii Raimo Kan-
gas, joka vastaanotti vuosipäivä-
nä lukuisia huomionosoituksia ja 
onnitteluja. Päivän onnistumi-
sesta vastasi myös klubin juhla- 
ja ohjelmatoimikunta.
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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

LC Kauhajoki/Päntäne 35 vuotta Klubi juhlisti vuosipäiväänsä 
lahjoittamalla eri järjestöille, 
yhdistyksille ja toimijoille 
yhteensä 4600 €. Lahjoitusvarat 
on kerätty vuosien aktiviteeteistä, 
kuten Päntäneen sanomien, sää-
veikkauksien ym. työaktiviteettien 
tuotoista.

Lahjoitusten saajat kiittelivät 
saamistaan lahjoituksista, kertoi-
vat toiminnastaan ja lahjoituksen 
käyttökohteista. ”Punainen sulka”-
keräyksen tuotto lahjoitettiin 
Kauhajoen kehitysvammatyö 
ry:lle.

Puh: 0400 885 026

���������
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

www.suupohjanakkujarengas.fi

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit

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

Lahjoituksien saajat (ei järjestyksessä): Päntäneen koulun vanhempainyhdistys, Päntäneen Nuorisoseura, 
FC-Päntäne, Päntäneen koulun 5-6-luokan leirikoulu, Walkers, Ensi- ja Turvakotiyhdistys, Päntäneen 
Kultaisen Iän Kerho, Tikku Iitat ja NeOn-Teatteri.

Matti ja Leena Mäenpää kehuvat presidentille soppaa erinomaiseksi

Juhlassa kävi runsaasti päntäneläisiä .... .... ja soppaa riitti kaikille!

Katrillit kävivät onnittelemassa 35-vuotiasta LC-Päntänettä.
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Olen Raimo Ala-Kyyny, 
Anna ja Risto Ala-Kyynyn kuu-
desta lapsesta toiseksi vanhin. 
Sisaruksiani ovat Esa, Ritva, 
Anna-Liisa, Marja-Leena ja 
Raija. Koulua kävin Pentilän 
kansakoulussa ja sen jälkeen 
ammattikoulun kaksivuoti-
sen levyseppä-hitsaajakoulun. 
Armeijan jälkeen oli työhaluja, 
muttei töitä, joten lähdin vuonna 
1970 tammikuussa 19 vuotiaana 
Esa-veljen perässä Ruotsiin töihin. 
Siellä töitä sai välittömästi ja 
ensimmäinen työpaikka oli 
Swedan kassakonetehtaalla. 
Sen jälkeen telakalla, sitten 
Coca Colan tehtaalla sekä muita 
lyhytkestoisia työpaikkoja. 

Alussa oli tietenkin hieman 
koti-ikävä, johon vaikutti kieli-
taidottomuus. Kotona Päntäneellä 
kävin joulu-, talvi- ja kesälomil-
la. Minulla on ensimmäisestä 
avioliitosta lapset Satu ja Mikael 
sekä kuusi lastenlasta Joonatan, 
Joel, Joosef, Aleksanden, William 
sekä Cornelia.

Vuonna 1975 menin Tukhol-
man kunnan omistamalle 
hautausmaalle töihin. Tuttavani, 
joka oli hautakivialalla, ehdotti, 
jotta kiinnostaisiko hautaki-
viin nimien kaiverrustyö. Tämä 
käsityöala ja työn vaikeus 
kiinnostivat, joten aloitin ko. 
yritystoiminnan. Toiminta laajeni 
sittemmin hautakivien myyntiin 
ja valmistamiseen. Tähän liittyviä 
töitä on ollut muitakin, kuten esim. 
Ruotsin valtiopäivätalon julkisivun 
teksti sekä muutamiin kohteisiin 
”kuninkaan nimen väärennöksiä”.  
Toiminta laajeni nykyisen vaimoni 
Irenen kanssa, kun toimipaikkoja 
lisättiin. 

Ruotsissa asuessani olen 
tuntenut, että minut on otettu hyvin 
vastaan. Muistan erään tilanteen, 
kun vanhempi naishenkilö sai 
tietää, että olen suomalainen, 
niin hän huudahti ”De bästa 
folket som finns!” (Paras kansa 
jonka tiedän!). Mielestäni oma 
asenteeni on vaikuttanut sii-
hen, että minut on hyväksytty 
ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Tä-
nä päivänä suomalaisten maine 
on huomattavasti parempi kuin 
60- ja 70–luvuilla. Suomalaisia 
pidetään työteliäinä ja ahkerina 
kansalaisina. 

Viisi vuotta sitten olisin 
saanut jo jäädä eläkkeelle, mutta 
yrityksen lopettaminen oli vaikeaa, 
koska sopivaa jatkajaa ei tuntunut 
löytyvän. Useita ostajaehdokkaita 
oli, mutta he eivät saaneet ra-
hoitusta toiminnan jatkamiseen. 
Lopulta laitoimme yrityksen 
myyntiin ns. yritysvälittäjälle. 
Uusi yrittäjä löytyi Kiinasta. Meil-
lä on sopimus, että opetan uu-
det yrittäjät alalle, jotta toiminta 
jatkuisi menestyksekkäästi. 

Terveiset Tukholman moni-
kansallisesta kulttuurista ja naut-
tikaa elämästä.

Raimo Ala-Kyyny

Terveiset Ruotsista
8

-täyttä mainontaa vuodesta 1984-

KAUHAJOKI
Kenttätie 10

61800 Kauhajoki

SEINÄJOKI
Vaasantie 11

60100 Seinäjoki

                -  Pääpiirrustukset              -  Energiatodistukset
                -  Rakennesuunnitelu         -  Maa-ainesluvat 

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

HYVÄÄ JOULUA 2017 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

Hautakiven työstäminen alkamassa

Valtiopäivätalon julkisivun 
tekstinkaiverrus menossa

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

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881
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Päntäneen koulun 5-6 lk 
leiriviikko 15.5.-19.5.2017

Kauhajoen kaupunki 
�������������������������
������������������������

2018
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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 

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
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Lähdimme Piispalaan maa-
nantaina noin puoli kahdeksan 
koululta. Linkassa oli väsynyt 
tunnelma, ja matka kesti noin 
kolme tuntia. Menomatkalla 
poikkesimme huoltoasemalla, 
ja oli lupa ostaa eväitä. Siitä 
jatkoimme matkaa Piispalaa 
kohti.

 Päästyämme perille 
kannoimme tavarat aulaan ja 
saimme avaimet. Meillä oli 
hetki aikaa purkaa tavaroita en-
nen ruokailua ja ensimmäistä 
aktiviteettia. 

Tavaroiden purkamisen jäl-
keen menimme syömään lou-
naan. Sen jälkeen alkoi teat-
terimaskeeraus. Se oli kivaa, 
ja sen jälkeen menimme stunt-
radalle, minkä jälkeen meillä oli 
loppupäivä vapaata.

 Seuraavina päivinä meil-
lä oli erilaisia aktiviteetteja, kuten 
jousiammuntaa, korukivenhion-
taa ja curlingia. Meillä oli myös 
paljon vapaa-aikaa, ja silloin 
saimme olla omissa huoneissa tai 
ulkona. Kahtena päivänä saim-
me mennä uimahalliin. Siellä oli 
hauskaa ja mukavaa.

Keskiviikkoiltana meillä oli 
saunailta rantasaunalla. Siellä 
paistoimme makkaraa, ja oli lu-
pa mennä uimaan järveen.

 Torstaina meillä oli 
leiridisko, johon osallistuivat 
kaikki leiriläiset, mutta siellä oli 
enimmäkseen tyttöjä. Saimme 
ehdottaa eri biisejä, ja tanssim-
me musiikin tahdissa. Saimme 
myös valvoa hiukan myöhempään 
viimeisen leiriyön kunniaksi.

 Perjantaina oli sateista, 
kun menimme pieneläinkotiin 
tutustumaan vuohiin, chinchil-
loihin ja kanoihin. Pääsimme myös 
taluttelemaan aasia. Viimeinen 
aktiviteetti oli jousiammunta, 
ja sen jälkeen menimme vielä 
syömään lounaan. Tavarat olim-
me pakanneet jo aamulla. Sitten 
lähdimme takaisin kotiin.

Kiipeilytornissa Jousiammuntaa

Koululla leijonat Taito Rinne ja Sauli Latva-Käyrä asentavat kolmos-
luokkalaisten polkupyöriin etu- ja takavalot.Valot tulivat todella hyvään 
aikaan. Leijonille kiitos lapsilta ja opettajilta. 

Korukivenhiontaa

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

  2017
 2018

0400 616 607

Muista sääveikkaus !
Arpoja Leijonilla ja Päntäneläi-
sissä liikkeissä 1.-18.12.
Arvaa Jouluaaton lumen 
paksuus ja lämpötila.



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Osoite: Topeeka 25

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

Moottoritie 2, 61800 KAUHAJOKI       Puh. (06) 230 0100
www.kauhajoenauto.fi
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-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt
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Autojen huollot ja korjaukset sekä
varaosat saman katon alla!

020 7119 888 020 7119 877
Puhelujen hinnat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

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

www.lakeusdesign.fi

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

MÄKI-KYYNY
Majoitusta
Tiedustelut:

Veikko 0400-836516
Lea     040-7153472

 www.makikyyny.net



PÄNTÄNEEN SANOMAT

Nuorisoseuralta aurinkoinen 
tervehdys! Kyllä on vuosi taas 
mennyt äkkiä ja varsinkin ku-
lunut kesä, vaikkei se kelien 
puolesta koskaan edes alkanut. 
Nuorisoseuran toiminta on ollut 
varsin aktiivista ja pienenevällä 
porukalla on saatu ihan mahdot-
toman paljon aikaan erilaisia 
tapahtumia. 

Perinteiset kevätkirppis ja 
romunkeräys järjestettiin ja 
romunkeräys tuotti tänä ke-
väänä n. 1500 euroa, mikä on 
mahtavaa! Kiitokset kaikille 
pihojaan siivonneille! Myös 
valokuvanäyttely laitettiin pys-
tyyn kokonaiseksi viikoksi al-
kukesästä ja tällä kertaa esillä 
olivat Urho Malmilan ottamat 
kuvat. Vieraskirjan mukaan 
näyttelyssä kävi 166 henkilöä, 
luultavasti paljon enemmän, 
mutta tuskin kaikki muistivat 
puumerkkiään jättää. Näytte-
lyn ajan Nuorisoseuralla palveli 
myös kesäkahvila ja iloinen pu-
heensorina täytti kahvion monena 
päivänä, kun entiset ja nykyiset 
päntäneläiset tapasivat.

Perinteinen kuntokampanja 
kesti jälleen toukokuun alusta 
elokuun loppuun ja merkintöjä 
kertyi yhteensä Nuorisoseuran, 
Kaarlelanpuiston ja Metsästys-
seuran kuntolaatikoista 898 
kpl. Pääpalkinnoksi yhteisesti 
Metsästysseuran ja Lionsien 
hankkiman polkupyörän voitti 
Daniel Lautamäki. Runsaasti 
muitakin liikuntaan liittyviä 
palkintoja arvottiin. Osa pal-
kinnoista saatiin lahjoituksena 
Kauhajoen Kesportista, kiitos 
siitä heille! Muutamia palkinto-
ja on vielä lunastamattakin: Eero 
Majamäki, Helena Jokimäki, 
Sirkka Kankaanpää, Niina Rinta-
Möykky, Jorma Markkula,Seppo 
Pulli ja Suvi Kankaanpää voivat 
noutaa voittonsa Nuorisoseuralta 
tapahtumien aikaan!

Kansainvälisen Vapaaeh-
toisleirin järjestimme yhteis-
työssä Kauhajoen kaupungin 
nuorisopalveluiden ja Allians-
sin kanssa. Leirin ohjelman 
suunnitteluun ja vetämiseen osal-
listuivat myös tutut yhteistyö-
tahot, Päntäneen Metsästysseura 
ja Päntäneen Leijonat. Leiri 
toteutettiin 3.-14.7.2017 ja lei-
riläiset yöpyivät Nuorisoseuralla 
entisessä talonmiehen asunnos-
sa, nykyisissä nuortentiloissa. 
Kahden viikon aikana englannin 
taito sai huimaa preppausta, kun 
leiriläisten kanssa käytiin muun 
muassa kyläringillä pyöräillen 
(kiitos Matille lenkistä!), Kaar-
lelanpuistossa tehtiin hommia 
Lionsien kanssa, Nurmossa käy-
tiin kannustamassa FC Päntäneen 
peli, Marjakosken maatilaan 
tutustuttiin ja Kuusenkolon 
pihamaata piristettiin. Osallis-

tuipa leiriläisten joukko supi-
suomalaisiin kotibileisiinkin. 
Myös Alpon savanniin ja Kati-
kan kanjoniin leiriläiset pääsivät 
tutustumaan. Hiukkajärvellä 
siivous- ja muiden hommien 
jälkeen oli maistunut viileä järvi 
ja kuuma sauna mahtavalta. Nuo-
risoseuralla maalattiin väliovia ja 
lipputanko sekä Päntälä-viikolla 
leiriläiset avustivat ohjelman 
järjestämisessä mm. leipomalla 
pizzaa ja leikittämällä lapsia. 
Erityisen hyvin kylän lapsille oli 
jäänyt leiriläisistä mieleen Milos, 
joka harrastaa parkouria ja opas-
ti siinä innokkaita lapsia. 

Leirin järjestäminen oli mah-
tavaa ja oli todella ilo tutustua 
eri maista tulleisiin leiriläisiin; 
Slovakiasta, Tsekeistä, Taiwanista 
ja Kauhajoelta oli leirille 
hakeutunut mahtavia tyyppejä 
tekemään töitä majoitusta ja 
ruokaa vastaan. Moni meistä um-
pipohjalaisista yllätti itsensäkin 
kielitaidollaan, onneksi hokattiin, 
että tavallaanhan oltiin kaikki 
samalla viivalla, kun kenenkään 
äidinkieli ei ollut se englanti.Ihan 
peruskouluopinnoilla pärjättiin 
ja loput keksittiin lennosta. 
Harmittavan vähän ihmiset 
vain uskalsivat hyödyntää tä-
tä mahdollisuutta tutustua 
uusiin ihmisiin ja kehittää kie-
litaitoaan. Matkamuistoksi 
opetimme heille myös suomeksi 
jotain: Oho! Noniin!  Perkele! ja 
Hölökynkölökyn!

Päntälä-viikolla me saimme 
apukäsiä leiriläisten lisäksi 
myös FC Päntäneen pojilta, 
jotka ohjasivat kylän lapsia 
jalkapallon saloihin (leiriläiset 
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seikkailivat silloin kanssamme 
Lauhavuorella) sekä kylän yk-
köslenkittäjä Matti Mäenpää 
johdatti liikunnannälkäiset 
lenkkipoluille. Kioskivaunua 
ylläpitivät ansiokkaasti Sanna, 
Marja-Leena ja Reiska.

FC Päntäne on omalta osal-
taan tuonut kiitettävästi ihmisiä 
Päntäneelle, kun kotipelit Pänt-
syn kentällä ovat houkutelleet 
paikalle ennätysmäärin ylei-
söä. Parhaimmillaan väkeä 
on laskettu olevan liki kolme 
sataa. Palvellaksemme yleisöä 
mahdollisimman hyvin, Nuoriso-
seuralle hankittiin keväällä 

kioskivaunu. Luukulla onkin 
käynyt kova kuhina ja varoja 
Nuorisoseuran toimintaan on 
saatu sitäkin kautta kerättyä. 
Kioskivaunun ja kahvion va-
rustukseen on lisätty myös 
korttimaksupääte iZettle, joten 
Nuorisoseuran tapahtumissa 
on mahdollista maksaa kahvio-
ostoksensa myös kortilla! Peleissä 
on myyty joukkueen hyväksi 
myös arpoja ja lättyjä, joista 
erityiskiitokset Kiukkosen Ollille 
ja Salosen Sepolle kunniakkaasta 
kökkätyöstä.

Kesä oli siis todella kiirei-
nen. Pienenevällä porukalla 
enemmän tapahtumia on varsin 
mielenkiintoinen yhtälö, sillä 
järjestämmehän kaiken vielä 
talkootyönä omien töidemme 
ohella, joten kesän rutistuksen 
jälkeen oli lähes pakko hiljentää 
tahtia. Kyläilloista pidetään 
kuitenkin tiukasti kiinni

Syksyn mittaan Kyläillat 
ovat kesätauon jälkeen pyörähtä-
neet käyntiin ja eri teemoilla 

on saatu väki kokoontumaan 
Nuorisoseuralle aina suurin-
piirtein puolessavälissä kuuta 
keskiviikkoisin. Syyskuussa vie-
timme liikuntateemaista iltaa ja 
kuntoilukampanjan palkinnot 
arvottiin. Lokakuun kyläilta 
sai lehdistöltäkin runsasta huo-
miota ja olihan aihe todella tärkeä: 
liikenne ja pimeällä liikkumi-
nen. Heijastimen tärkeyttä tus-
kin kukaan kyseenalaistaa, mut-
ta paljon uuttakin havaintoa 
tehtiin; esimerkiksi se, miten 
rekan kuljettajalta jää paljon 
näkemättä katvealueitten takia. 
Paikallaolevista palkittiin asian-
mukaisesti varustautuneet lap-
set. Kyläiltaan antoivat tutun 
puuhatiimin lisäksi oman panok-
sensa myös Kuljetus P. Myllymäki 
ja Autokoulu Ruutulippu. Suu-
pohjan Osuuspankki lahjoitti 
heijastimet, joita jaettiin osal-
listuneille.

Vielä on ennen vuodenvaih-
detta pari Kyläiltaa ja ne jär-
jestetäänkin poikkeuksellisesti 
perjantai-iltana keskiviikon 
sijaan: 17.11 järjestetään Disco 
lapsille ja nuorille, 15.12 myös 
perjantai ja luvassa on koko 
kylälle Pikkujoulut ja tarjolla 
silloin joulupuuroa ja tietenkin 
torttukahvit jälkiruuaksi. Ja 
melko varmasti myös muutakin 
ohjelmaa!

Resurssipulan takia salin 
ikkunaremonttia siirrettiin 
suunnitellun syksyn sijaan 
tulevaisuuden tavoitteisiin, 
mutta lähiaikoina se on teh-
tävä, sillä siihen on saatu jo 
päätös avustuksesta. Myös pe-
rinteisen Pyhäinpäivälounaan 
järjestäminen jäi tältä syksyltä 
väliin, mutta onneksi samana päi-
vänä Päntäneen Metsästysseura 
ry tarjosi kaikille todella maukas-
ta hirvisoppaa Nuorisoseuralla. 
Samasta syystä päätettiin myös 
unohtaa Joulumyyjäiset, mutta 
onneksi Korpi-Kyynyn Piia rien-
si hätiin ja tarjosi työpanostaan 
myyjäisten hyväksi ja myyjäiset 
siis saadaan järjestettyä tänäkin 
vuonna. Pöydistä on ensimmäiset 
varattu jo syyskuussa ja myyntiin 
on 26.11 tulossa mahtava kattaus 
kaikkea Joulun rakentamiseen  

tarvittavaa, askartelutarvikkeista 
leivonnaisiin, kotijuustosta met-
rilakuun ja keppihevosista vaat-
teisiin, käsitöitä unohtamatta. Ja 
tietysti kahviosta pikkurahalla 
puuroa ja torttuja.

Tiesittehän muuten, että 
kuka tahansa voi tulla mukaan 
toimintaan, eikä tarvitse pelä-
tä sitoutuvansa vuosiksi talkoo-
remmiin, vaan voit ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi vaikka johonkin 
yhteen tapahtumaan! Laskeskelin 
kerran, että jos jokainen tekisi 15 
minuuttia talkootyötä viikossa (15 
minuuttia vähemmän vaikka TV:
n katselua tai netissä surffaamis-
ta?!), se tekisi kuukaudessa yhden 
tunnin (tunnissakin jo ehtii vaikka 
hetken kantaa pöytiä myyjäi-
siä varten tai pakata kaverina 
vaikka vuokrattavia astioita). 
Vuoden aikana tunteja kertyisi 
12 kokonaista tuntia yhteisön 
hyväksi. Jos jokainen tai edes 
joka toinen tekisi tämän, miten 
mahtavasti saataisiin vanhat 
ikkunat purettua uusien tieltä, 
piha-alue siistittyä, tilat siivottua 
tapahtuman jälkeen...hommia 
riittää kaikenkokoisille ja -
taitoisille käsille!

Päntäneen Nuorisoseura 
kiittää lämpimästi kaikkia 
arvokkaita apukäsiä, varsinkin 
niitä lähimpiä, sillä  Nuorisoseuran 
toimintaan osallistuu iloisin mie-
lin yleensä koko perhe. Kiitokset 
ja kumarrukset myös muille 
toimintaamme osallistuneille  
tai tukeneille henkilöille ja 
oikein niiata niksautamme Pän-
täneen Lionseille saamastaan 
lahjoituksesta; siitä tulee ole-
maan iloa kaikille osallistuville 
kyläläisille!

Iloista joulunodotusta koko 
Päntäneelle!

Päntäneen NS:n johtokunnan 
puolesta, Torvisen Hanna

Ps. Meidät löytää FB:sta: 
www.facebook.com/
PantaneenNuorisoseura/

ja kotisivut: 
h�p://www.nspantane.net/ 

Puskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614     HYVÄÄ JOULUA !



TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 2018 !

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Tämän lehden palstoilla 
on jonkin aikaa julkaistu 
juttusarjaa kylistämme. Vähän 
kuin yhteenvetona tässä tulee 
pieni katsaus koko Päntäneen 
asutushistoriaan.

Ensiksi pitää määritellä mikä 
on kylä, sillä seuraavassa on sa-
nalla kaksi määrittelyä. Päntäne 
on nykyään yksi Kauhajoen kyliä, 
mutta sen osa-alueita puheessa – 
ja paikallisessa mittakaavassa - 
myös kutsutaan kyliksi. Nämä 
kylät ovat syntyneet vanhojen 
kantatalojen ympärille, joita oli 
ensin kuusi ja sittemmin kylän 
kasvaessa kolmetoista.

Nettiosoitteessa http://
pantane.blogspot.fi/ löytyy kir-
joitelmia Päntäneen vanhemmilta 
ajoilta. Sieltä löytyy esimerkiksi 
juttua muutaman kantata-
lon varhaishistoriasta ja myös 
myöhemmiltä ajoilta melkein 
tähän päivään saakka. Tähän 
mennessä on julkaistu tietoa 
koskien neljää taloa niiden 
perustamisesta asti. Kenties jos-
kus sieltä löytyy samanlaisia 
yhteenvetoja koskien kaikkia 
taloja, aika näyttää.

Päntäne on Suomen mitta-
kaavassa aika ”nuori” kun pu-
hutaan kiinteästä asustuksesta. 
Kirjallista tietoa kylästämme 
löytyy vain noin neljän ja puolen 
sadan vuoden ajalta. Esimerkiksi 
Kyrönjen suualueilla on ollut 
kiinteää asutusta runsaasti yli 
1500 vuotta, jos kohta sieltäkään 
ei löydy paljoa kirjallista tietoa 
ennen 1400-lukua. 

Veroluetteloissa, jotka ovat 
vanhimpia kyläämme käsitte-
leviä asiakirjoja, Päntäne on 
merkitty omaksi kyläksi vuo-
desta 1579 alkaen. Mutta kylän 
asutus on vielä vanhempaa. 

Päntäne ja sen kylät
Takautuvasti voidaan tunnistaa 
vuosilta 1571–1578 seitsemän 
kauhajokisiksi merkittyä isäntää 
päntäneläisiksi. Ja tätäkin ennen 
on talojen perustaminen ottanut 
useita vuosia. Päntäne oli tähän 
aikaan yksi Suur-Ilmajoen kyliä, 
Kauhajoki oli toinen ja muut 
nykyisen kaupungin kylät olivat 
osa Kauhajokea. 

Toisaalta, Päntäne kuuluu 
myös Suomen vanhimpiin 
”tunnettuihin” asutusalueisiin, 
sillä yli satatuhatta vuotta sitten 
Pyhävuoren kupeessa olevan 
Susiluolan asukkaat tai heidän 
heimoveljensä ovat varmastikin 
samoilleet riistan perässä, ja 
miksei myös asuneetkin, Päntä-
neen laaksossa, keskellä jääkautta 
olleen noin 10 000 vuotta pitkän 
sulan jakson aikana. Heistä 
ei kuitenkaan enää voi löytyä 
mitään jälkiä, siitä viimeinen 
jäätiköitymisvaihe on raapinut 
pois kaikki todisteet, sekä 
peittänyt kaiken vanhemman 
uusilla irtomaakerroksilla jään 
sulamisvaiheessa.

Päntäne on kuulunut alku-
aikoina eri suunnista tulleiden 
metsämiesten eränkäyntialuei-
siin. Todisteita on lännestä, 
etelästä ja pohjoisesta tulijoista, 
ja kylän itäosissa myös idästä. 
Vuonna 1303 tuli eräs riita 
jopa kuninkaan tietoon ja se 
on dokumentoitu. Riita oli erä-
alueista ”Hämeenmetsässä”, 
siis Pohjanmaan ja Hämeen/
Satakunnan raja-alueesta johon 
Päntänekin kuului, ja osapuo-
let olivat Suupohjan rannikon 
asukkaita Tiukasta, Lappväärtistä 
ja Sastmolasta (Merikarvia) ja 
”hämäläisiä”. 

Viimeisin ja voimakkain 
asutusvirta tuli kuitenkin joen 

alajuoksulta päin. Siksi alue 
päätyi Ilmajoen etupiiriin kir-
kollisesti ja verotuksellisesti.   
Uuronkylä siirtyi lopullisesti 
Päntäneeseen kuuluvaksi vasta 
vuonna 1699 silloisen Uuron 
isännän toimesta. 

Kylän nimistöstä päätellen on 
täällä ollut ainakin satakuntalais-
ten eräsijoja lähinnä Ikaalisten 
suunnasta, jos kohta muuta 
näyttöä väitteelle kuin nimet, en 
ole löytänyt. Joidenkin talojen 
nimet esiintyvät vanhalla ajalla 
vain Ikaalisissa ja Päntäneellä, 
esimerkiksi Kyyny ja Keturi. Mut-
ta olivatko ensimmäiset isännät 
veroluetteloissa myös sieltä päin, 
se jää arvailun varaan.  

Kylässämme oli siis asutuksen 
vakiinnuttua kolmetoista nume-
roitua kantataloa, jotka olivat 
maarekisterinumeroiden järjes-
tyksessä: 

1. Rahkola
2. Möykky
3. Kaarlela
4. Kyyny
5. Pentilä
6. Käyrä
7. Puska
8. Keturi
9. Halkola
10. Nirva
11. Uuro
12. Tarkka
13. Talvitie
Melkein jokaisesta näistä 

verotiloista on siis kehkeytynyt 
asutusalue joita kutsutaan ny-
kyään kyläksi. Jokainen oli kuiten-
kin alkujaan vain yksi talous. 

Aluksi tilalla oli yksi pää-
rakennus, joskin pihapiirissä 
voi olla ollut muitakin asuinra-
kennuksia kuten esimerkiksi 
syytinkitupa vanhalle väelle, 
palvelusväen tupia ja pihapirin 
lähettyvillä kenties sotilastorppa, 
käsityöläisten asuntoja jne. Jos 
joku halusi perustaa kylään 

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Hyvää Joulua 2017 !
Kiitos lukijoille, jutun tekijöille ja mainostajille !

Toivottaa LC-Päntäne lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä pj,Esa Ylikoski, 

Markku Rinta-Halkola, Seppo Kivelä

Kaikki Päntäneen sanomat ja muuta tietoa:

www.lc-pantane.com

uuden talon, aluksi ainoa mah-
dollisuus oli raivata se jonne-
kin vanhojen tilojen nautinta-
alueiden ulkopuolelle. Asia 
piti ottaa esille käräjillä, joilla 
saatiin perustamislupa ja mistä 
välitettiin maaherralle anomus 
verovapaudesta alkuvuosiksi.

Joskus 1700-luvun loppu-
puolella ruvettiin sallimaan 
olemassa olevien tilojen jaot, 
ja tämän seurauksena talojen 
uudet osat saivat usein etuliitteet, 
kuten ylä- ja ala-. Mitä enemmän 
peltomaata raivattiin, saatiin 
uusia mahdollisuuksia tilojen 
jakoon. Pikkuhiljaa rupesi myös 
taloille syntymään torppia, joissa 
nämä vuokraajatkin raivasivat 
kontrahdin ehdoilla kantatalon 
maille peltoa omiin tarpeisiinsa. 
Torpat saattoivat olla suuriakin, 
torppareillakin voi olla omaa pal-
velusväkeä.

Näin pikku hiljaa syntyi 
vanhan kantatalon ympäristöön 
oma kyläyhteisö. Tämä edellä 
mainittu kuvaussarja näiden 
Päntäneen kylien nykytilanteesta 
on erittäin mielenkiintoinen 
varsinkin meille paikkakunnalta 
muuttaneille. Me suurten ikä-

luokkien lapset olemme olleet 
siinä onnellisessa asemassa, että 
olemme saaneet elää Päntäneen 
kukoistuksen aikana 1950–1960-
luvulla. Valitettavasti suurimman 
osan meistä on sitten pitänyt jät-
tää kylä.

Niin, kohta on kulunut 450 
vuotta siitä, kun ensimmäiset 
merkinnät kyläläisistämme 
löytyvät kirjoista. Olosuhteet 
ovat muuttuneet aikojen saatos-
sa huomattavasti, ja ehkä 
nopeimmin viimeisinä vuosina, 
kun elinkeinorakenne on rat-
kaisevasti muuttunut. Kylän 
voima on ollut perustuotannossa, 
maa- ja metsätaloudessa, ja näihin 
kytketyissä palveluammateis-
sa. Perustuotanto työllistää enää 
vain muutaman kymmenen 
kyläläistä. Suurimman osan 
asukkaista pitää hakea toimeen-
tulonsa ja ravintonsakin kylän 
ulkopuolelta.

Olisi ehkä hyvä tehdä uusi 
pitkän tähtäimen suunnitelma 
kylälle.  Suuri kysymys on,  että 
kuinka varsinkin palvelupuolta 
voisi kehittää. Itse unelmoin 
jonkinlaisesta mini-ABC:stä.

Esa Tuuri


