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Matti Pihlajaniemi, Möykkykylän sisupussi

Matti Pihlajaniemi ja vaimonsa Rauni o.s. Rhen asustavat Möykkytien varrella itse
tekemässään talossa. Kumpikin
on ohittanut 80 vuoden merkkipaalun ja yhdessä pärjätään toinen toistaan auttaen huumorin
keventäessä elämää. Haastetta
on ollut monenlaista. Rauni on
leikattu 14 kertaa. Aika kuluu
nopeasti, niin kuin aina olisi
pyhäpäivä.
Matti Pihlajaniemi syntyi
kesäkuun alussa 1935 Frans ja
Aleksandra Pihlajaniemen (o.s.
Heinola) perheen esikoisena.
Isä Frans oli Nirvankylästä
lähtöisin, äiti Ranteenmäeltä
Möykkykylästä. Sodan jälkeen
vuonna 1946 vanhemmat ostivat Saari-Möykyn Möykkykylästä
ja muuttivat sinne kahdeksan
lapsensa kanssa. Taloa korjailtiin, teetettiin navetta ja peltoa
raivattiin metsästä. Matti oli
vähän toisella kymmenellä, kun
hänet laitettiin fältin sarviin.
Maa tuppasi tarttumaan fälttiin
ja isä antoi ohjeita, kuinka tulee
retuuttaa fälttiä, mutta hankalaa
se oli kouluikäiselle. Sisarusparvesta elossa ovat Matin lisäksi
Vilho, Veikko, Anneli ja Tuula.
Poissa ovat Aino, Eila ja Jaakko.
Pääkaupunkiseudulla sijaitseva
Talman laskettelurinne on Jaakon
aikaansaannosta.
Jatkosodan alkaessa Frans
komennettiin Kannakselle, missä
hän toimi soppakuskina. Kotiin
jäi Aleksandra kuuden lapsen
kanssa. Perheen kaksoset olivat
kahden viikon ikäiset. Paikkaan,
jossa Frans oli toisten sotilaitten
kanssa, tuli täysosuma. Se teki
pahaa jälkeä. Möykyn koulun
johtajaopettaja Muilu sai
surmansa, Frans menetti toisen
jalkansa ja toisesta menivät
lihakset. Se oli kova paikka.
Kun isä tuli kotiin, hän oli muuttunut mies myös henkisesti.
Mieltä ahdisti, kuinka suoriutua
maatilan töistä jalattomana ja
kuinka viedä perhettä eteenpäin.
Matista tuli vanhimpana poikana hänen jalkansa. Hän auttoi
isäänsä kaikessa. Hän muistaa
erityisesti erään kytömaan äestyksen, jonka sai hoitaakseen
seitsemänvuotiaana. Syksyllä
hän sitten aloitti koulun. Isä oli
vuokrannut Leskisen Jormalta

viiden hehtaarin kytömaan Könöösestä. Matin tehtävänä oli
äestää rullaäkeellä vajaat kolme
hehtaaria. Isä oli pellon päässä
ja seurasi, kuinka työt sujuivat.
Pojalle kihosivat kyyneleet
silmiin, kun väsy oli ja paikkoja
porotti ja paljon oli vielä
äestettävää. Fälttööksen päällä
käveleminen vaati melkoista
taiteilua. Mutta pakko oli saada
tinki tehdyksi, vaihtoehtoja ei
ollut. Kolmen viikon kuluttua
urakka oli valmis. Hevonen oli
Matin kaveri, jonka kanssa hän
jakoi haastavan työn. Hevoset ovat
olleetkin Matille sydämen asia läpi elämän. Tuosta lapsuusajasta
olisi mieli voinut katkeroitua,
mutta Matille ei käynyt niin.
Hän tiesi pystyvänsä koviinkin
haasteisiin. Hänestä tuli rivakka

mentiin puukengillä, joiden
pohjiin tarttui suojasäällä kovat
tilsat. Jäätä hakattiin irti koulun
ovenpielen vuorilautoihin. Vielä
tänä päivänä ovat rikkinäiset
vuorilaudat todistusaineistona tuolta ajalta. Myöhemmin
viisastuttiin, ja kiinnitettiin
rikkinäisestä pyöränkumista
soirot kenkien pohjiin estämään jään tarttumista. Möykyn
koulun opettajina toimivat muun
muassa edellä mainittu johtajaopettaja Muilu, Lea Huhta,
Hilja Heino, Jussi Santala ja Ruusa Halonen. Mattia kiinnostivat
lukuaineet. Matematiikka sujui
hyvin ja laulusta oli aina 9.
Häntä on pyydetty hautajaisiin
laulamaan, koska hänellä on
kantava ja selkeä ääni. Taannoin tuli radiojumalanpalvelus

Hevoset ovat olleet Matille sydämen asia läpi elämän
työmies, joka empimättä tarttui
työhön kuin työhön. Myöhemmin
isä teki metsäajoja ja osallistui
sisukkaasti kaikkiin tilan töihin,
mihin vain rajoitteiltaan pystyi.
Möykyn koulu aloitti toimintansa vuonna 1937. Se oli sodan
aikana supistettu kansakoulu, sillä eka- ja tokaluokkalaiset kävivät
koulua vain kuukauden syksyllä
ja kuukauden keväällä. Sen sijaan
ylempien luokkien oppilaat olivat
koulussa neljä lukuvuotta. He
tulivat kouluun syyskuulla
alakoululaisten jäätyä kotiin.
Kun lukuvuosi päättyi heiltä
toukokuulla, pienemmät tulivat
kuukaudeksi oppia saamaan.
Vuorottelun avulla saatiin tilaongelmat ratkaistuiksi. Sodan
jälkeen pidettiin jatkokursseja
Päntäneellä kuukauden verran
syksyllä ja keväällä. Koulumatkat kuljettiin jalan. Sodan aikana
ei teitä liiemmin aurattu. Kouluun

Kauhajoen kirkosta. Matin veli
Veikko oli kuunnellut sen ja totesi
jälkeenpäin, ettei sieltä kuulunut
kuin Masan ääni.
Rippikoulu koitti aikanaan.
Sinne paineltiin syksyllä ja
keväällä Päntäneen kaikilta kyliltä polkupyörillä. Ja kilpaa
mentiin tietysti. Matti osti ennen
rippikoulua Jaguard-merkkisen
polkupyörän tienesteillään. Rippikoululaisia oli kaikkiaan 300,
näistä 16 sai uuden testamentin
ja Matti oli yksi heistä. Välitunnilla tavattiin mennä Ojalan
kioskilta ostamaan limukkaa
ja possuja. Kävipä kerran niin,
että kaksi rippikoulupoikaa tuli
pyörällä kohti kioskia, toinen
ajoi ja toinen oli jopparilla. He
tulivat niin lujaa kuin pyörällä
pääsi eikä kumpikaan katsonut
eteensä, tuijottivat vain ajotiehen.
Vastaan käveli kanttori, johon
pojat törmäsivät. Siinä pyöri

Lokakuu 1955
kanttori hetken aikaa hattunsa
päällä ympyrää, ja Nuhdesaarna
oli melkoinen.
Rauni Rhen (s. 1937) oli
Möykkykylässä Luoma-Halkolan
Vennerin talossa piikana. Oli
kolmas marraskuuta vuonna
1953, kun Rinta-Möykyn Aino
tuli Raunia haastamaan kemuuhin Päntäneelle. Rauni meinasi,
jotta käydään varmistamassa
Pihlajaniemestä, onko Päntäneellä tanssit. Ei ollut. Niin valmistauduttiin paluumatkalle. Frans
härnäsi poikiansa, jotta nämä
ovat huonoja miehiä, jos eivät
mee saattelemahan tuttuja flikkoja. Matti lähti. Rauni mietti
mielessään, jotta kuinka kauas se
tuloo. Matti tuli aina vain, päästiin Luoma-Halkolan kohtaan.
Siinä hän kysyi kuriittansa, jotta
mahtuusko saappahat sängyn alle. Rauni tuumasi, jotta koitetahan. Ja siellä ne ovat pysyneet jo
yli 60 vuotta.
Matti oli 19 ja Rauni 17, kun
he menivät varkahin kihloihin.
Lokakuulla 1955 heidät vihittiin
avioliittoon ennen Matin armeijaan lähtöä. Vuonna 1957 syntyi
ensimmäinen lapsi Juhani. Hänen
jälkeensä syntyivät vuonna 1960
Elisa, -63 Eija ja -68 Eeva. Juhani
asuu perheineen Kauhajoella, muut
lapset ovat lähteneet kauemmaksi. Lastenlapsia on seitsemän ja
lastenlastenlapsia kaksi.
Kihlapari tutki Maaseudun
Tulevaisuudesta työpaikkoja. Sodan jälkeen maatiloilla oli kova
pula työntekijöistä erityisesti EteläSuomessa. Matti ja Rauni lähtivät Hyvinkäälle lypsykarjatilalle.
Lehmiä oli kahdeksan, jotka Rauni lypsi, joskus myös emäntä
tuli kaveriksi. Maidot menivät

suoraan Elannon myymälöihin
Helsinkiin, joten puhtaus oli
äärimmäisen tärkeää. Navetta
olikin puhdas kuin kirkko. He
olivat siellä lähes vuoden, kunnes
palasivat kotikunnaille. Matti kävi
armeijan, jonka jälkeen he menivät Orivedelle muonatrengiiksi.
Siellä kului aikaa vajaat kaksi
vuotta. Ruoan he ostivat kaupasta,
maidon sai ostaa talosta. Asunnon
vuokra tuli kuitatuksi, kun Matti
hoiti talon neljä hevosta. Talossa
elettiin nuukasti. Hevosten kruvuus oli heinien päällä kakkosnelosia, jotteivät nämä hassanneet
heiniään. Hevoset olivat laihoja
ja takkuisia. Muutaman viikon
päästä, kun Matti vei myllylle
jyviä jauhettavaksi, mylläri ei
enää tunnistanut hevosia, nämä
kun olivat niin hyväkuntoisia
ja karva kiilsi. Vuonna 1959
Matti ja Rauni lähtivät takaisin
kotopuoleen ja ostivat valtiolta
talon Möykkykylästä. Siitä tuli
pysyvä kotoplassi. He rakensivat
oman talon samalle paikalle
1974. Hyvä ja kestävä huusholli
se on ollut, ei ole tarvinnut
korjausremontteja tehdä.
Matti teki paljon lapiohommia
eri firmoille ympäri Kauhajokea.
Tapiolle hän kaivoi metsäojia
Mustaisnevalla monet kesät ja
syksyt ja insinööripiirille hän
teki laskuojia kahtena vuotena. Laskuojat piti kaivaa jopa
kuusi metriä leveiksi päältä ja
kaksi metriä syviksi. Työ oli
kovaa, eivätkä siinä kaikki pärjänneet. Jokaiselle työmiehelle
annettiin kerralla viiden metrin
pala, jonka tämän piti kaivaa
määräysten mukaisesti. Savi
piti heittää riittävän kauas ojan
reunalta. Penkkaan piti jättää
pomon konki, soiro jota pitkin
tämä pääsi kulkemaan vaivatta
työn jälkeä tarkastellessaan.
Metsäojien teko vaati omat
taitonsa, piti osata luiskata, jotta
vesi pääsi kulkemaan. Matti
teki keskimäärin 35-40 metriä
ojaa päivässä. Matti on tehnyt
töitä myös ulkopaikkakunnilla
viikkokunnassa. Se on ollut
mahdollista, kun Rauni on
ollut kotona, hoitanut lapset ja
karjan. Töitä riitti hänelläkin.
Ennen puolta yötä kun koitti oma
JATKUU SIVULLA 3
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Presidentin palsta
Tosi lämpimän kesän jälkeen
tihkuista sadetta ja pimeämpää
aikaa, mutta kyllä se kevääseen
alkuvuodesta kääntyy.

Edellisellä kaudella aloitettu
matonpesupaikan rakentaminen
on nyt lähes lopuillaan. Vielä pari
kökkää loppusyksyn kuluessa,
niin kesällä on kaikilla vieläkin
puhtaammat matot.
Kaarlelanpuistossa kävijöitä
on riittänyt, toivotaan roskat
roskikseen, jotta pysyvät paikat
siistinä.
Jouluaaton sääveikkausarpoja on joulukuun alusta alkaen
myynnissä klupilaisilla ja
Tapion kaupassa. Ostakaa arpoja: Palkinnot ovat hyvät ja

PÄNTÄNEEN SANOMAT

saamme tuottoa alueen hyviin
kohteisiin.
Ahkerasti luettu Päntäneen
Sanomat ilmestyy jälleen itsenäisyyspäivän kieppeillä, ja
netistä LC Päntäneen kotisivuilta
voi lukea myös kaikki aiemmin
ilmestyneet lehdet
Lions Club Päntäne toivottaa
kaikille oikein hyvää Ja rauhallista Joulunaikaa ja onnea vuodelle
2019.
Presidentti Tapio Nevanpää ja
Lady Eeva

Jouluaaton sääveikkausarpoja Leijonilla ja Tapion Kaupassa 1.-17.12.
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Höyläämö
Ilkka Rahkola
Puutavaran höyläys
Hirsikehikoiden salvostus

Puh. 0400 400 040
Päntäne
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ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki
Puh. 0201 323 331

LAADUKKAAT

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

Moottoritie 2, KAUHAJOKI, Puh: 010 470 9801

TEBOIL

POLTTOÖLJYT
0400 664 643
Petri Peltonen

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

040 900 1457

PÄNTÄNEEN SANOMAT
...JATKOA ETUSIVULTA
aika, hän otti kutimen käteensä.
Rakas harrastus on säilynyt näihin päiviin asti.
Matti ei ollut koskaan tehnyt
kallioporarin hommia, mutta niihin töihin hän lähti Helsinkiin
1965. Siellä porattiin kerrostalon
pohjia. Pisimmillään hän oli kolmen viikon jaksoja poissa kotoa
kahden vuoden ajan. Poranterät
piti itse teroittaa. Jopa 100 metriä
päästeltiin päivässä. Meteli oli
korvia huumaava, eikä silmä- tai
kuulosuojaimia ollut. Kun ehtoolla meni kortteeriin, ei kuullut
radiosta edes pientä pihinää. Mutta palkka oli hyvä, neljä kertaa
sen mitä kotopuolessa.
Matti on aina ollut hakki
töihin. Hän oli suurilla rakennuksilla hanttimiehenä ja lautapoikana timpureille. Kun Kau-

hajoen kansalaiskoulua alettiin
rakentaa, työnjohtaja Tauno Rajaharju käski Mattia ottamaan
naulapussin, vasaran ja vatupassin
ja aloittamaan timpurin hommat. Matti työskentelikin siellä
sitten telinetimpurina. Hän teki
navettojen lisäksi lukuisia taloja
eri kyliin, esimerkiksi Krekolan
Einon talon ja Marttusen talon
laajennuksen Puskankylään.
Matti oli myös Tuunaisella
timpurina. Atria oli viimeinen
työmaa ennen Matin eläkkeelle
siirtymistä. Siellä kymppi oli
jäänyt pitkälle sairaslomalle, ja
Matin tehtävänä oli hoitaa tämän
työt ja vastuut.
Eläkkeelle asetuttuaan Matti
aloitti pyörälenkit. Jo 60-luvulla
alkanut selkävaiva oli äitynyt
pahaksi. Ylilääkäri Antti Latvala
määräsi Matille pyöräilyreseptin.
Lääkärin neuvo oli, että Matin oli
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pidettävä pyöräilyä yhtä tärkeänä
kuin syömistä. Joka päivä tuli
pidentää matkaa. Matti otti
pyöräilyn tosissaan. Hän kävi
päivittäin kääntymässä Päntäneellä, mistä kertyi matkaa 18
kilometriä. Saattoipa hän tehdä
vielä Hyypän lenkin perään. Säät
eivät olleet esteenä. Parhaana
vuotena kertyi 7180 kilometriä.
Resepti toimi.
Mitä elämä on opettanut
Matille? No, ainakin hiljaa kävelemään, hän tuumaa. Molempiin
polviin on laitettu tekonivelet,
niinpä esimerkiksi betonitöiden
vaatima tasoitushomma polvien
varassa ei enää onnistuisi. No eipä
enää tarvitsekaan. Nyt voi Raunin
kanssa viettää eläkeläisten vapaita
ja nauttia seuraavien sukupolvien
sydänlämpimistä tapaamisista.

MESLA OY
LVI PÄNTÄNE
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22
61980 PÄNTÄNE 0400 885 028
VESI- LÄMPÖ- JA
ILMASTOINTITYÖT
TARVIKKEINEEN

Heleena Kokko

Merinomin myllyltä Luomu jyvät ja jauhot.

- Nyt saatavilla kotimaiset käsimyllyt aidoilla graniittikivillä.
- Myös sähkömyllyt suoraan varastosta.
- Meiltä kaikki piensiemenet ja myös erikoiskasvit.
- Myös luomuna. Soita ja kysy!

Merinomi Oy 0500 365 995

Perhepotretti Raunin 80-vuotispäiviltä 2017:
vas. Eeva, Juhani, Elisa ja Eija.

Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä

Rauni ja Matti tuvallaan lokakuussa 2018
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Porvarintie 18, Teuva Topeeka 30, Kauhajoki
06-2673 060
WWW.REEBIT.FI
�����������������

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

Betlehem oli Jeesuksen syntymäkaupunki ja hänen sukunsa
historiallinen kaupunki. Jaakobin vaimo Rakel on haudattu
tähän kaupunkiin. Samuel voiteli
Davidin Israelin kuninkaaksi
Betlehemin kedolla. Betlehem
on aina ollut pieni kaupunki,
josta Jerusalemiin on matkaa
12 km. Nykyisin varsinaisessa
kaupungissa asuu 40.000, joista
70% on muslimeja ja 30%
kristittyjä. Jeesus syntyi Betlehemissä majatalon tallissa,
luolassa. Kiviluolia on käytetty
talleina antiikin aikana. Jeesuksen syntymäluolasta tuli varhain
kristittyjen suosittu ja tunnettu
pyhiinvaellus- ja rukouspaikka.
Pyhän Maan historia sai
käänteen, kun Rooma hävitti
Jerusalemin vuonna 70j.Kr. ja
karkotti kaikki juutalaiset Israelin maaperältä juutalaisten kapinan 132-136 jälkeen. Jerusalemin
kaupungista tuli keisarin määräyksestä Aelia Capitolina.
Rooman valtakunnassa hallinto
muuttui keisari Konstantinuksen

aikana. Keisarin äiti Helena tuli
325 Israeliin ja kirjoitti pojalleen
ja pyysi, että tänne rakennettaisiin suuri muistomerkki.
Ensimmäisen syntymäkirkon
rakentamisesta päätettiin Nikean
kirkolliskokouksessa 325. Kirkko valmistui vuonna 330 ja oli
maailman ensimmäinen katedraali. Vuonna 376 rakennettu Betlehemin syntymäkirkko on maailman vanhin säilynyt kirkko.
Valoilmiö tähtitaivaalla johdatti itämaan tietäjät Jeesuksen
luo. Matteus kertoo: Jerusalemiin
tuli idästä tietäjiä. He kysyivät:
”Missä on se juutalaisten kuningas, joka nyt on syntynyt? Me
näimme hänen tähtensä nousevan
taivaalle ja tulimme osoittamaan
hänelle kunnioitustamme. (Matt.
2:1-2). Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki
heidän edellään. Kun tähti tuli
sen paikan yläpuolelle, jossa lapsi
oli, se pysähtyi siihen. ”Tullessaan
seimen luo, tietäjät kumarsivat
lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat Jeesukselle kalliita lahjoja:

kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
(Matteus 2: 9-11)
Itämaan tietäjät edustavat
ja kuvaavat koko ihmiskuntaa
matkalla Jeesuksen luokse.
Uusi lehti historiassa on avautunut, kun Israelin Jumala
antautuu kaikkien ihmisten
löydettäväksi. Kansallisuudesta
ja uskonnosta riippumatta tie
Jumalan luo on auki. Tietäjien
tavoin ihminen löytää ihmeellisen yhteyden Jumalaan, kun hän
seuraa saamaansa taivaallista
kutsua lähteä liikkeelle ja
löytää elävä Jumala. Tietäjien
tutkimusmatka päättyi siihen,
että he alkoivat kiittää Jumalaa
nähdessään Jeesuksen seimessä
vastasyntyneenä lapsena. Sama
lupaus on voimassa tänäänkin:
Etsivä löytää, kolkuttavalle
avataan.
Siunattua joulua ja uutta vuotta 2019 kaikille päntälääsille ja
tämän lehden lukijoille.
Antti Ala-Opas
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Matonpesupaikka valmiina
LC Päntäneen kesän 2018
pääaktiviteettina oli rakentaa
Päntäneelle matonpesupaikka,
joka saatiinkin valmiiksi loppukesän ja alkusyksyn aikana.
LC Päntäne haki ELYkeskukselta EU-rahaa ja Leader-ryhmältä valtion tukea.
Leader-ryhmä eli Suupohjan
Kehittämisyhdistys antoi positiivisen päätöksen hankesuunnitelmalle, minkä ansiosta
hankkeen toteuttaminen käynnistettiin alkukesästä. ELY-keskus
hyväksyi heidän päätöksensä
29.10.2018, joten hankkeen
rahoitus toteutui suunnitelmien
mukaisesti.
Koska kesä oli kuuma ja
vaikka työtä tehtiin iltaisin, ei
silti voitu välttyä hikipisaroilta,
mutta nyt pesupaikka on valmis ja odottaa kovaa käyttöä ensi
kesänä. Pesupaikalle asennettiin
kolme pesuallasta, mankeli ja
kuivatustelineet. Paikka on katettu peltikatteella, joten matonpesu
ei ole ilmoista kiinni.
Rakentamis- ja muistakin
toteutuksista päävastuu oli
LC-Päntäneellä. Kiitos myös
Päntäneen Vesihuolto Oy:lle,
joka antaa veden veloituksetta
pesupaikalle, ja Suupohjan
Osuuspankille, joka antoi veloituksetta suostumuksen rakentaa pesupaikan heidän
tontilleen. Kiitokset myös muille
hankkeeseen osallistujille!
Keväällä järjestetään pesukauden aloittamiseksi pesutapahtuma.

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

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet
Korpikyläntie 330, 61980 Päntäne
(06) 2324 663 | Fax (06) 2324 665
botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Valkoinen Puu Cafe &
Shop Kauhajoki
Topeeka 15
Olemme avoinna:
ma-pe 10-21
la 10-18
su 12-17

010 239 6600

www.luksel.fi

Suuri Jumalan enkeli
varjelkoon meitä suomalaisia.
Levitä siipesi Suomen ylle,
ole turvana.
Maailma pauhaa
eikä rauhaa saa.
Armahda ikiaikojen Jumala
Suomen kansaa.
Hoida meitä jokaista
rakkaudellasi ja armollasi
tänään ja tulevina päivinä.
Katso Toivo-pojan
sydämeen ja sieluun.
Armahda pikku lasta
rakkaudellasi.
Toivo Hautaviita

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
Teollisuustie 11, Seinäjoki
Puh. (06) 429 6750
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Koskenniska ja lapsuuteni

Mieleni kirvoitti muistelemaan,
kun hämmästyksekseni huomasin,
että Koskenniska Päntäneellä
oli maalattu kirkkaan punaiseksi. Sekö sai minut mietteliääksi,
en osaa sanoa, mutta yleensä
vanhana hahmottuu kirkkaaksi
se, mitä mieluista on saanut kokea lapsena. Sain käydä lapsena
Koskenniskalla, mutta en muista kenen kanssa. Käynneistäni
mieleeni on jäänyt se, että siellä
vallitsi hyvä tunnelma.
Tällä hetkellä 86-vuotias
Olavi Kokko muistaa tarkasti
Koskenniskan historian. Nimi
kuvaa hyvin paikkaa ja sen
historiaa, ja missä talo sijaitsee.
Talon alapuolella virtaa joki
ja tien ylittää silta, joka on
nimeltään Uittimen silta. Siinä
on ollut myös Uittimen koski.
Joessa on ollut tukkirännit, joissa
on uitettu tukkeja. Nykyisinkin
Mantaalikunta kieltää rannoille rakentamisen. Koskenniskaa
voidaan pitää muistona Kaarlelasta, vaikka siinä on uudet
omistajat nyt ja Kaarlela on
luhistumassa. Olisin toivonut,
että Koskenniskan värinä olisi
säilynyt se vaalean vihreä sävy,
jollaisena sen muistan.
Koskenniskan alkuperäinen
omistajapariskunta oli Johannes
(s. 1874) ja Ella Matilda Elisabet
(s. 1875, os. Frösén) Leppänen.
Ella Matildan koti oli Kaarlela,
joten sieltä saatiin rakennusaineet,
kun Koskenniskaa rakennettiin.
Johannes Leppänen oli kansakoulun opettaja Päntäneellä.
Lisäksi hän oli Kauhajoen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
yli 25 vuotta.
Puolison kuoltua Ella Matilda
ei pärjännyt kotona yksin. Hänen
kanssaan muutti asumaan sisarensa
Thyra Maria Frösén (s. 1878), joka
asui Kaarlelassa, jossa hänellä oli
kaksi huonetta. Perhettä hänellä

ei ollut. Sitten oli Ella Matildan
tytär Helmi Heimo (s. 1896, os.
Leppänen), joka oli jäänyt leskeksi
ja hän muutti myös Koskenniskalle hoitamaan äitiään ja tätiään.
Siihen aikaan oli tapana, että
sairaat ja vanhukset hoidettiin
kotona. Oma äitinikin Senja
Elisabet Frösén (s. 1901, os. Tuuri)
hoiti isäni äidin Maria Frösénin (s.
1870, os. Vuolle) meillä kotona hänen vuodepotilaana olonsa ajan,
kaikkien omien töidensä ohella.
Sisareni olivat ammateissaan
ja minä kansanopistossa, joten
meistä ei ollut apua.
Palataan Koskenniskalle.
Se koti oli hyvin kodikas ja se
tapa, miten he elivät, oli hyvin
tasapainoista ja luonnollista,
ja minuunkin he suhtautuivat
luonnollisesti. Silloin ei ollut
mitään sisävessaa, vaan pottaa
kuljetettiin huoneesta toiseen,
mutta kaikki tapahtui siististi ja
eleettömästi.
Ella Matilda käveli töpöttämällä. En silloin ymmärtänyt
sitä ja siksi se oli minusta vain
hauskaa. Eräs muistoni on Ella
Matildan hautajaiset. Oli kesä ja
hän oli kaksi viikkoa aikaisemmin
viettänyt 80-vuotispäiviään, vuosi
oli 1955. Meillä oli isopyöräiset
kirkkokärryt, joiden kyydissä
minä pääsin sinne hautajaisiin.
Sain istua isän ja äidin takana
pienellä penkillä. Minulla oli pieni
kimppu keltaisia kukkia, mutta
kun pääsimme kirkolle, olivat
ne aivan lurpallaan. En muista
laskinko niitä hautakummulle.
Seuraava muistoni on, kun
oli myöhäinen syksy ja yö.
Isä herätti meidät ja sanoi, että
Koskenniska palaa. Ikkunasta
näkyikin taivaanrannalla tulen
loimotus. Ihmeen kaupalla
tuli saatiin sammumaan ja
Koskenniska korjattua. Pelastus
oli luultavasti se, kun vintillä oli

paljon varastoituja lehtiä, jotka
tiiviisti pakattuina paloivat hitaasti. Koskenniska rakennettiin
Leppäsille ja rakennusaineet
tuotiin Kaarlelasta.
Ella Matilda ja Thyra Maria
olivat siis Kaarlelan tyttäriä. Vielä
yksi muisto näistä Koskenniskan
vanhuksista. Aivan ensimmäinen
työpaikkani oli Nousiaisten
seurakunta, vuosi oli 1966. Siellä
oli kirkkoherrana rovasti Väinö
Lammi, joka oli sitä ennen palvellut
Kauhajoen seurakunnassa. Hän
oli käynyt, ymmärsin, paljonkin Koskenniskalla. Elämässäni
oli silloin niin paljon erilaisia
käänteitä, että vasta myöhemmin
olen aistinut Kaarlelan tyttärien ja
Väinö Lammin kanssakäymisen
syvyyden. Saanen sen anteeksi.
Myös isästäni rovasti Lammi puhui kauniisti. Totesin sen
silloisista lehtileikkeleistä .
Olen saanut tietoja kirjoitukseeni Olavi Kokolta ja
Marja-Liisa Kokolta. He ovat
seuraavan polven lapsia Ella
Matildan ja Thyra Marian
jälkeen. Olavi Eevert (s. 1932)
on Yrjö Edvard Kokon (s. 1896)
poika. Marja-Liisa (s. 1941, os.
Lähdekorpi) on Yrjön sisaren,
Helmin (s. 1908, os. Kokko) tytär.
Marja-Liisa on ollut naimisissa
kirjailija ja eläinlääkäri Yrjö Kokon pojan kanssa. Siksi MarjaLiisan sukunimi on Kokko, vaikka
onkin aivan eri sukua kuin hänen
omat Kokko-sukulaisensa. Tämä
Yrjö Kokko muistetaan sodan
aikaisesta sadustaan Pessi ja
Illusia. Tämä satu elää vieläkin.
Se auttoi sotilaita kestämään
sodan paineissa ja kirjailijaa
itseään vaikeassa sotatilanteessa
eläinlääkärinä, hevosten auttajana.
Leena Seppä os. Frösén
Tampere

www.leadersuupohja.fi

Koskenniska ja Uittimen silta 60-luvun alussa ja tänä päivänä.
Pikitie ja uusi silta tehtiin 1976.

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

�� �������

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

6

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Isojoentien MT661 parantaminen, Kauhajoki

Isojoentien parantaminen
aloitettiin huhtikuun lopussa
metsän hakkuulla. Tietä parannettiin uusilla rakennekerroksilla
sekä osittain vanhoja kerroksia
hyödyntäen. Lisäksi tien mutkia
suoristettiin ja sitä levennettiin.
Näkyvimpänä uudistuksena tiessä
on Paukonkylään rakennettu
uusi oikaisu. Paukonkylän oikaisun pohjatyöt aloitettiin heti
puuston poiston jälkeen toukokuun alussa.
Kesäkuussa töitä tehtiin
sekä oikaisulla että muualla
vanhan tien reunoilla. Vanhan
tien reunustoilla tehtiin tulevien
pienempien oikaisujen pohjatöitä. Lisäksi kesäkuussa purettiin
vanha Pentilän talo, jotta sillalla
olevaa mutkaa saatiin loivennettua. Loiventamisen lisäksi vanhaa siltaa saatiin levennettyä.
Alkukesästä työmaalla tehtiin
myös johto- ja laitesiirtoja, mm.
sähkö- ja vesijohdot siirrettiin
pois uuden tien alta.
Heinä- elokuussa liikenne
saatiin hiljalleen ohjattua uusille
väylille, ja vanhoja tierakenteita
päästiin samalla purkamaan.
Alueella uusittiin myös useita tien
alittavia rumpuja. Uusien väylien
myötä päästiin aloittamaan uusien
rakennekerrosten tekeminen.
Syyskuussa vanha paikallaan
pysyvä tie sekoitusjyrsittiin,
jolloin vanha päällyste saatiin
hyödynnettyä tierakenteessa.
Lisäksi syyskuussa päästiin
aloittamaan päällystystöitä ja
myös Paukonkylän oikaisu
saatiin otettua päällysteen
myötä liikenteen käyttöön.
Lisäksi pohjavesialueelle rakennettiin pohjavedensuojausrakenteita. Suojaus toteutettiin tiiviillä
puolen metrin savikerroksella
sekä suojakerroksilla ja muilla
rakenteilla. Lokakuussa tien
rakennekerrosten valmistuttua
saatiin loputkin alueet päällystettyä. Sen jälkeen jatkettiin
viimeistelytöitä, reunatäyttöjä, liikennemerkkiasennuksia ja
kaiteiden asennuksia.
Rakennustyötä ajatellen kesän
kuivuudesta oli hyötyä, vaikka se
aiheuttikin toimenpiteitä pölyntorjunnan suhteen. Rakennettava
alue oli paikoin myös hyvin kivinen, ja työmaalta jouduttiinkin
rikkomaan lähes 100 maakiveä.
Tie valmistui ajallaan lokakuun
lopussa, ja sitä saatiin tehtyä 3
milj. euron määrärahalla noin
kuuden kilometrin verran. Osa
rahasta kului työmaan valvontaja suunnittelukustannuksiin.
Pääurakoitsija oli Maarakennus
Hautala Oy. Yhteensä työmaan
toteutukseen eri vaiheissa osallistui lähes 100 työntekijää
noin kahdestakymmenestä eri
yrityksestä.

Paukonkylän uusi oikaisu

Vanha Pentilän talo purettiin pois tielinjalta

Isojoentien risteyksen turvallisuutta parannettiin

Päälystystyöt hyvällä alulla menossa Pihlajan Sahan kohdalla

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.

2018

Marjatan matkassa
Olen Marjatta Marttila os.
Ala-Kyyny. Olen syntynyt Alavudella, kasvanut ja aloittanut
koulunkäyntini Laihialla. Oppikouluun päästyäni muutimme
vanhempiemme (Aino ja Aaro)
työn vaihtumisen vuoksi Kauhajoen Päntäneelle, isäni
synnyinseudulle. Kotiutuminen
Päntäneen Käyränkylään saattoi
minulla kestää sisaruksiani
pidempään, koska en aloittanut
koulunkäyntiäni omassa, uudessa
kotikylässä, vaan kirkonkylän
yhteislyseossa, josta löytyivät
ensimmäiset koulukaverit.
Juurruin aikaa myöten
toki Päntäneelle ja tunnen sen
rakkaaksi kotikyläkseni. Tätä
helpotti oma sisarusparvi ja
serkut, jotka olivat mummolan
kautta ennestään tuttuja.
Minulla on viisi sisarusta: Tuula
Päntäneellä, Hilja-Liisa Kurikassa,
Maria Isojoella,Tuulikki Turussa
ja Sirpa Porissa.
Sisarusten kanssa vietettiin
hyvää ja turvallista lapsuutta
leikkien ja urheillen. Etenkin
neljää maalia pelasimme usein
naapurissa asuvien serkkujen
kanssa. Näytelmäkerhossa taisin käydä jossain vaiheessa
Pentilän koululla ja Torpon
Sepon sekakuorossa Päntäneen
kansakoululla sain tuntumaa
kuorossa laulamiseen.
Sain valkolakin Kauhajoen
yhteislyseosta v. 1970, jonka jälkeen päätin pyrkiä opiskelemaan
Helsingin seudulle, koska silloinen poikaystäväni ja nykyinen
aviopuolisoni Seppo Marttila
oli päätynyt Finnairille töihin.
Työelämä
Pääsin opiskelemaan Helsingin
sairaanhoito-opistoon, joka tuntui oikealta valinnalta. Opiskelun
aloittaminen auttoi löytämään
uusia ystäviä ja juurtumaan
uuteen maailmaan.
Sairaanhoitajaurani alkoi
Malmin sairaalasta, missä sain
todella hyviä kokemuksia elämän varrella käytettäväksi.
Erityisesti ihailin kokeneita,
empaattisia, lämmöllä potilaita
hoitavia ammattilaisia, joiden
kaltaisiksi kovasti halusin itsekin tulla. Näitä taitoja pääsin
vahvistamaan Vantaalle, jonne
minut valittiin perustettaessa
ensimmäisiä sairaanhoitajien
virkoja kotisairaanhoitoon. Siihen
asti neuvoloiden terveydenhoitajat olivat hoitaneet lasten ja
äitien lisäksi myös kotona olevat
sairaat. Kotihoidon kehittäminen
onnistuikin niin hyvin, että pääsimme esittelemään malliamme
useille koulutuspäiville. Lisäopiskelun jälkeen lähdin
perustamaan Tuusulaan, omaan
kotikuntaani, päiväsairaalaa,
jonka avulla pyrittiin jatkamaan
vanhusten kotonaselviytymistä
ja siitä onkin edelleen kehitetty
useammanlaisia malleja.
Urani viimeisen vuosikymmenen sain toimia dia-

Kuva eläkkeellejäämisjuhlasta
muutaman vuoden takaa
beteshoitajana. Siinä sai hoitaa,
opettaa, kannustaa ja seurata
erilaisten ihmisten elämänmatkaa sairautensa kanssa. Uskon
kuitenkin, että vasta pidempään
työtä tehtyäni löysin itsestäni
sen armollisen kanssakulkijan,
joka aidosti ymmärsi, ettei aina
jaksa tehdä elämässään kaikkia
muutoksia, joita oli neuvottu
tekemään.
Perhe ja suku
Perheeseeni kuuluvat mieheni
Sepon lisäksi lapset Juha ja Maija. Olen onnellinen, että asumme
kaikki Keski-Uudellamaalla ja
pystymme siksi viettämään aikaa
paljon myös yhdessä. Ilonamme
ovat myös pian 7-vuotias AinoSofia ja 3-vuotias Venla, rakkaat
lapsenlapsemme.
Olen myös erittäin onnellinen
maaseudulla suuressa perheessä
kasvaneena siitä, että rakkaitten
ihmisten ja erityisesti sisarten
perheiden kanssa on aina pidetty yhteyttä. Muuttaessamme
Etelä-Suomeen Vantaalla silloin
asunut sisareni Tuula miehensä
Hannun kanssa lievittivät paljon
koti-ikävää. Asuimme aluksi
heidän luonaan. Ensimmäinen
oma koti löytyi Helsingin Vuosaaresta. Neljän vuoden jälkeen
löysimmekin sitten itsemme
Tuusulasta pienemmästä ker-
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JOULUPUOTI

rostalosta, jonne kotiutuminen
oli helppoa. Asukkaat tulivat
heti tervehtimään. Siellä syntyivät myös molemmat lapsemme
ja yhteisellä hiekkalaatikolla
löytyi heti juttukavereita.
Lasten kasvaessa rakennettiin
omakotitalo. Sain oman pihan
ja kasvimaan, joita ymmärsin
kaivanneeni kerrostaloasumisen
aikana.
Nyt vietämme mieheni kanssa
eläkepäiviä. Osallistun lastenlasten
hoitamiseen, laulan Viihdekuoro
Essuissa ja teen vapaaehtoistyötä Sydänyhdistyksessä. Näiden
mukavien asioiden lisäksi
mökkeilemme Vuolenkoskella.
Kauhajoella käymme säännöllisesti vähintään kerran kuussa,
jolloin aina käymme myös
Päntäneellä lapsuuskotini pihapiirissä Tuulan ja Hannun luona.
Kotikyläni Päntäne on edelleen
minulle rakas paikka, vaikka
enemmän kiinnynkin ihmisiin
kuin paikkoihin. Siellä ovat
vahvat juureni, siellä olen äidin
ja isän ansiosta saanut kasvaa
rakastavassa, turvallisessa ja
kannustavassa ympäristössä sisarteni kanssa.
Koko elämäni eri vaiheissa
minua on kantanut usko Taivaan
Isän johdatukseen, jonka olen varmaan imenyt jo äidinmaidossa.
Minussa taitaa asua myös pieni
maailmanparantaja…. Haluaisin
kaupata kaikille päntäneläisille
elämänohjeeksi itse kokemani
hyvän ohjeen ”kohtele toista
ihmistä samoin kuin haluaisit
itseäsi kohdeltavan”.
Lämpimät
terveiseni
kaikille päntäneläisille täältä
Tuusulasta.

LA 15.12.2018 klo 10.00- 15.00
Glögejä, mehuja, hilloja, lahjapakkauksia,
leivonnaisia, lihaa, hunajaa ym ym
Kukkasmäen Marjatila, Kaurankuja 93

Marjatta
P.S
Pitäkää huolta toisistanne ja seurojentalosta yhteisenä harrastusja kokoontumispaikkana!

www.suupohjanakkujarengas.fi
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Topeeka 70, Kauhajoki
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AKKU ja RENGAS
Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

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

MISTÄ KAIKKI ALKOI
Taisi Lemmikkien Lomakodin perustamisajatus jo itää
Nirvan kansakoulussa. Muistan
kaukaisuudesta, kuinka pulpetissa
Leenan kanssa piirsimme
paritalon, jollaisia ei meidän
lapsuudessa edes vielä tiedetty
joskus tehtävän, ja ympärille valkoinen aita. Leena asui toisessa
talossa ja minä toisessa ja meillä
oli paljon eläimiä.
Yli 20:n vuoden kuluttua
kuitenkin perustaminen varsinaisesti tapahtui. Meillä olivat
omat koirat kuolleet ja vuoden
aikana oli kavereitten koiria ollut
silloin tällöin hoidossa. Alun perin
50-luvulla rakennetussa navetassa oli meillä ollut sikoja, mutta
tilanteet ja hinnat muuttuivat,
joten päätimme lopettaa sikojen
pitämisen. Vuoden rakennus oli
tyhjillään, mutta sitten alkoi
haaveiluni koirahoitolan perustamisesta.
Tulevaisuutta täytyi miettiä
lastenkin osalta. Työttömyyttä oli
näköpiirissä monella suunnalla
yleisesti, ja eläinhoitolassa saisi
ainakin hieman opetella työntekoa ja osallistumista. Kyläämme
oli perustettu myös toinen erikoisalan palvelu, golfkenttä.
Työpaikkoja kesäajaksi olikin
näköpiirissä molemmilla heti
seuraavasta kesästä alkaen.
Päätimme ruveta remontoimaan navettaa koirahoitolaksi.
Aluksi hoitolaan tuli kolme
sisähäkkiä, ja saimmekin ensimmäisen virallisen asiakkaan,
saksanpaimenkoiran, 1.11.1986
virallisena aloituspäivänä.

YLI KOLMEKYMMENTÄ
VUOTTA, EIKÄ SUOTTA
Rakennus on muuttunut
vuosikymmenten aikana paremmaksi ja sisätilat ovat nyt
alakerran osalta kokonaan
käytössä. Välillä hoitolaa pyöritti
itsenäisesti 5 vuoden ajan Mari
Pääkkönen ja sen jälkeen tehtiin
sukupolvenvaihdos vuonna 2012,
jolloin poikamme Jan osti hoitolan
ja otti vastuun taloudellisesti.
Me olemme kuitenkin mukana,
Reijo kiinteistönhoitajan ja minä
varahenkilön ja markkinoinnista
vastaavan roolissa. Työntekijöitä
on ollut jo useita nuoria ja maatalousoppilaitoksen oppilaita
harjoittelussa. Tällä hetkellä
työllistämme yhden vakituisen
ja lomittajan. Myös harjoittelijat
ovat koko ajan työssä hoitolassa
opetusjaksojensa mukaisesti.
Eläimiä on ollut perheiden
tuomina jopa neljännessä polvessa. Tajusin tämän tilanteen vasta
tänä kesänä, kun uuden asiakkaan kanssa keskustelimme. Oli
heidän isoäitinsä, tyttärensä ja
tyttärenpoikansa koira ollut meillä hoidossa ja nyt pojantyttären
koira tuli hoitoon.
Hoitolan maailmaan mahtuu paljon iloa ja myöskin
surua. Palvelumme käsittää
kaaren syntymästä aina saat-

tohoitoon ja kaikki siltä väliltä. Eläinlääkäripalveluihin
kuljetukset, leikkausten jälkeiset valvonnat ja myös
Kauhajoen kaupungin alueen
löytöeläinpalvelut. Koirien turkinhoitopalvelut ja kynsien
leikkuu hoituvat hoitojaksojen
aikana. Myös turkin harjaus-ja
pesupalveluita voi meiltä tilata.
Kissojen tilat rakennettiin
myöhemmin ja nyt on mahdollista saada hoitoon koirien, kissojen
ja kanien lisäksi pienet hamsterit
ja marsut. Kotihoitopalvelut ovat
myös tilattavissa.

voit tuoda vanhoja heijastimiasi
valoksi ja muistutukseksi, että
heijastin on halvin henkivakuutus niin itsellesi kuin perheesi
jäsenille ja lemmikeillesi. Jos
sinulla ei ole heijastinta, niin
ole hyvä ja ota vapaasti puusta
heijastin heilumaan, kun liikut
hämärässä tai pimeässä.

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

Terveisin Tarja Tapanainen
0400 945 160

HOITOLAPALVELUT LAAJENEVAT MARRASKUUN
LOPULLA
Jitecon Oy:n omistaman
hoitolamme palvelut kasvavat.
Lemmikkien Putiikki Florican
avataan Kauhajoen keskustassa
Hyypäntie 27:ssä. Putiikissa on
eläinten ruokien lisäksi myynnissä taluttimia, pantoja, kissojen hiekkaa, yms. Jatkamme
eläintarvikekauppaa TassuTrion
jälkeen ja toivotamme kaikki tutustumaan ja ostoksille. Putiikki on
avoinna parina päivänä viikossa
mutta meidät tavoittaa hoitolan
numerosta kaikissa asioissa.
HEIJASTINPUU
Putiikin puutarhassa tien
reunassa on heijastinpuu, johon
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J&S Happonen

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

HYVÄÄ JOULUA 2018 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !
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Savikyläntie 15
61800 KAUHAJOKI

020-7562420

Lemmikkien putiikki Florican avataan
Kauhajoen keskustaan Hyypäntie 27

PÄNTÄNEEN SANOMAT

Yritystoimintaa Päntäneellä

Rajalan Juhalle ja Lauralle valmistui kuluneen kesän ja syksyn aikana Möykkykylään uusi
1460 neliön pihattonavetta. Lisäksi valmistui
2800 kuution lietelantala ja kuivalantala.
Navetan avajaisissa kävi tutustumassa yli
600 henkilöä. Paikalla oli myös yhteistyökumppaneita ja laitetoimittajia esittelemässä
toimintaansa. Makkaraa ja kahvia oli niinikään
tarjolla.
Parsipaikkoja on 83 ja juottovasikkapaikkoja 30. Navetassa on lypsyrobotti, jonne lehmät
menevät houkutusrehun avittamana enimmillään
noin kolme kertaa vuorokaudessa. Lypsytiheys
vaihtelee maitomäärän ja tuotannon vaiheen
mukaan.
Lehmät ruokitaan apevaunulla. Appeeseen
sekoitetaan säilörehua, viljaa, rypsiä,kivennäistä
ja tarvittavat vitamiinit.
Tällä hetkellä lehmiä on 35, mutta isännän
mukaan navetta täyttyy kevään mittaan, joten
töitä varmasti riittää. Juhalla ja Lauralla on 2- ja
4-vuotiaat lapset ja jutun tekohetkellä odotettiin
perheen lisäystä tuplana, joten apulaisia on
tulossa.
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PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit,
ym. rakennuspellit

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

Hyvää Joulua 2011
2018 ja
Valoisaa Uutta Vuotta 2019
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
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Laura ja Juha Rajalan perhe
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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

Myyn halkoja ja klapeja
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- Toimitus sop. mukaan
��������������������

- 040 5734 099 Päntäne

Koekalastuksia Päntäneenjoella

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

KVVY Tutkimus Oy suoritti
Päntäneenjoella
sähkökoekalastuksia 27.9.2018. Koekalastuksia tehtiin erikseen valituilta
koealoilta muun muassa kivisillalta sekä Nirvan kylän kohdalta.
Koekalastuksen tarkoituksena
oli selvittää joen kalaston tilaa.
Sähkökoekalastus on osa Kyrönjoen kalataloustarkkailua.
Sähkökoekalastuksessa
käytetään sähköä kalojen
kiinnisaamiseksi. Sähkövirta
ei vahingoita kaloja, vain tainnuttaa. Tämän jälkeen kalat
haavitaan, mitataan ja punnitaan. Tutkimuksen jälkeen kalat vapautetaan hyväkuntoisina
takaisin jokeen. Tutkimus antaa
osviittaa kalojen tiheyksistä,

poikastuotosta ja valuma-alueen
yläosan elinvoimaisuudesta.
Saaliiksi saatiin muutama 24 -vuotias taimen, paljon kivisimppuja sekä kivennuoliaisia.
Näiden kalojen löytyminen kertoo hyvää joen ekologisesta tilasta.
Saalis ei tietenkään edusta koko

kalalajistoa, sillä hidasvirtaisissa
osissa ja syvänteissä elää niille
tyypillisiä kalalajeja, kuten
särkikaloja. Näiden kohteiden
sähkökoekalastaminen on lähes
mahdotonta. Saalis oli oikein
positiivinen yllätys koekalastajille.

Päntäneenjoen elinvoimainen nuori taimen
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PÄNTÄNEEN SANOMAT

PÄNTÄLÄ ON ERINOMAANEN PAIKKA YRITTÄÄ

Päntäneellä, tarkemmin sanottuna Nirvankylässä, on jännä hetki.
Autotaidemaalarin maalaamosta
on valmistunut jälleen uusi taideteos ilahduttamaan kansalaisia.
Tämä on aina jäätävä hetki,
kun odotan asiakasta hakemaan
autoansa tai tauluansa. Jännitys
tulee siitä, kun en tiedä, olenko
ymmärtänyt asiakkaan toiveet
oikein ja mitä asiakas tykkää
valmiista työstä.
Olen Nina Myllymäki, 43, ja
olen tehnyt taidetta koko ikäni;
alkuun lyijykynällä paperille,
sitten öljyväreillä taulupohjiin
ja nyt kynäruiskulla rekkoihin.
Kun lähes 15 vuotta sitten muutin
Päntäneelle mieheni kotitilalle, oli
selvää, että perunoiden viljelyn
ohessa on tehtävä muutakin. Päätin ryhtyä autotaidemaalariksi.
Tilat kunnostettiin kotitilan yhteyteen. Siinäkin on hyvät ja
huonot puolensa. Hyvä puoli on se,
että talviaamuina ei tarvitse hinkata tuulilasia jäästä puhtaaksi.
Negatiivinen asia on se, että
olet jumissa samalla markilla
24/7, etkä näe oikeastaan ikinä
ketään.
Idea kynäruiskumaalaamisesta tuli vähän vahingossa. Olin
nähnyt Suomen teillä toinen
toistaan komeampia rekkoja
ja päätin, että minun taidettani
ei tarvitse mennä gallerioihin
katsomaan, vaan se saa tulla
ihan silmille tuolla liikenteessä.
Kävin suorittamassa automaalarin perustutkinnon Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksessa. Opetus
oli huippua, koska kouluttajat tiesivät, ettei minusta tule
koskaan kolarikorjaajaa. Sain
keskittyä kevyisiin pohjatöihin
ja lakkaamiseen.
Mistä sitten opetusta kynäruiskumaalaamiseen? Ei mistään,
vaan kaikki on ollut pakko opetella itse ihan alusta lähtien. Suuri
idolini, Suomen tunnetuin kynäruiskutaiteilija Simo Riikonen,
on hyvä ystäväni ja hänen kanssaan olen voinut nurista pieleen
menneistä kuvista tai hankalista
aiheista. Silti kynäruiskun käyttö
ja sen opetteleminen on ollut ihan
omilla harteilla.
Suomessa päätyökseen tekeviä
autotaidemaalareita on vain

kourallinen. Itse asiassa lisäkseni vain kolme, ja kaikki miehiä.
Kerrankin naisena olemisesta on
suurta apua työpuolen asioissa.
Olen saanut huomiota ja mainosta,
koska olen pohjoismaiden ainoa
naispuolinen autotaidemaalari.
Muualla Euroopassakin on vain
muutama nainen, jotka touhuavat
rekkamaalauksien kanssa.
Töitä on kiva katsella valmiina
maanteillä ja näyttelyissä, mutta
mitä se sitten vaatii, että kuormaauto tai muu ajoneuvo on valmiina
tienpäällä? Se vaatii pitkää pinnaa, jota löytyy aviomieheltäni, ei
minulta. Ja aika pitkiä työpäiviä
ja valtavaa määrää näkymätöntä
työtä. Kun asiakas ottaa yhteyttä
ja kertoo haaveistaan, mitä
haluaa autoonsa, alkaa päässäni suunnittelutyö. Parhaat ideat
tulevat yleensä aamuyön tunteina, enkä jaksa nousta kirjoittamaan niitä ylös, vaan toivon, että
aamullakin olisi vielä joku idea
jäljellä. Useimmiten ei ole.
Kun aihe on valittu ja asiakkaan toiveista karsittu valtaosa,
alkaa varsinainen fyysinen työ.
Hion ensin koko rekan, auton,
traktorin tai mikä ikinä onkaan
työn alla. Sitten pinta putsataan
ja sellaiset osat suojataan, johon
maalia ei haluta. Nykyään kuorma-autot alkavat olla niin korkeita
(4,4 m), että vaatii jo melkoista
akrobatiaa kiivetä sitä suojaamaan. Siihen hommaan minulla
on apulainen, mieheni Pasi, jonka
uhraan yleensä ensimmäisenä,
jos pitää kiivetä. Pasi on kyllä
korvaamaton apu maalaustöissä. En millään jaksaisi itse tehdä
kaikkea. Seitsemän vuotta sitten
koettu aivoverenvuoto teki sen,
että saatan uupua pienestäkin,
joten Pasin kiipeilytaidot tulevat
tarpeeseen. Yritän vuorostani
auttaa Pasia maatilan töissä
silloin, kun on hiljaisempaa
maalauspuolella. Syksyllä ajelin perunakuormia traktorilla ja
hankin myös rekkakortin, joten
toivon mukaan keväällä pääsen
auttamaan myös ajamalla yhdistelmää pitkin Suomea, minne
ikinä perunoita kuljetetaankin.
Kun työn alla oleva ajopeli
on hiottu, putsattu ja suojattu,
päästään tositoimiin. Päässäni

on kuva, jonka teen. Sitten vain
suurennan sitä mielessäni ja alan
piirtämään. Joskus voi joutua
ottamaan alun muutamaankin
kertaan, sillä esimerkiksi
kolmemetrinen kasvokuva on
niin jäätävän kokoinen, että
usein rupean tekemään sitä liian
pienenä. Aloitan aina silmistä
ja kun olen tehnyt muutaman
viivan, tiedän, onko homma
hanskassa vai ei. Sitten kun viivat
ovat oikeissa kohdissa, homma
alkaa sujumaan kuin itsekseen.
Välillä menee tunteja, etten tiedä,
mitä olen puuhaillut. Sitten kun
havahdun, kuva saattaakin olla
valmis. Sivullisen voi olla vaikea
ymmärtää, miten kuva vain tulee
auton kylkeen ilman, että tekijä
edes huomaa, mutta kenties tämä
on sitä ”taiteilijaelämää”.
Kun kuva vihdoin on valmis
parin, kolmen viikon jälkeen,
alkaa lakkausoperaatio. Ensimmäisillä lakkauskierroksilla
koitetaan saada kuva suojaan.
Sen jälkeen koko auto taas hiotaan
ja suojataan uudestaan ja sitten
tehdään vielä muutama kierros
kirkaslakalla. Joskus homma on
sillä selvä. Joskus kaikki menee
päin mäntyä ja pintaa täytyy
vielä korjailla ennen asiakkaalle
luovuttamista, mutta yksikään työ
ei ole jäänyt luovuttamatta. Siihen
voi vaikuttaa se, että asiakkaan
kuorma-auton hinta saattaa
lähennellä 200 000 euroa. Totta
puhuen uskoisin, että asiakkaat
ovat olleet tyytyväisiä. Siitä
kertoo sekin, että samat ihmiset
tuovat vuodesta toiseen autonsa
maalattavaksi. Haluan muistuttaa, että maalaan myös paljon
muutakin kuin vain autoja:
Tauluja, seiniä, moottoripyöriä.
Käytännössä mitä vain. Kuormaautojen maalaus on vaan niin
erikoista, että se jää pääasiassa
ihmisten mieleen.
Entä sitten auto, jota oltiin
hakemassa jutun alussa. No,
asiakas oli onnellinen. Kiitteli
ja kehui. Ja taiteilija kaatui
puolikuolleena sängyn pohjalle
onnellisena siitä, että oli saanut
asiakkaan onnelliseksi ja
onnistunut täyttämään hänen
toiveensa.
Nina

- Kiinteistöhuoltopalvelut
- Talohuoltopalvelut
- Lumenauraukset
- Hiekoitukset ym.

Puh. 045 1490100
suupohjantalohuolto.fi

Osoite: Topeeka 25
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Nuorisoseuran tervehdys
Kylläpä on taas yksi vuosi
kulunut äkkiä. Tänä vuonna
Nuorisoseuran tapahtumia on
ollut hieman vähemmän,johtuen
niin pienestä (ja kiireisestä)
tekijöiden joukosta. Paljon on silti
neljän hengen voimin tehtykin:
Metallinkeräys tuotti taas euroja
talon ylläpitoon ja kuntokampanja toteutettiin, pääpalkinto siihen
hankittiin yhdessä LC Päntäneen ja
Päntäneen Metsästysseuran kanssa. Arvonnassa 19.9. polkupyörän
voitti Satu Kokko, mutta hän
halusi luovuttaa palkintonsa
edelleen arvottavaksi ja onni
potkaisi seuraavassa kyläillassa Sauli Latva-Käyrää. Muita
tuotepalkintoja voittivat Noora
Järvenpää, Maarit Pyyluoma,
Tanja Kivelä, Esa Luopakka ja
Birgitta Yli-Kyyny. Jos et ole vielä
noutanut voittamaasi palkintoa,
sen saa Nuorisoseuralta vaikka
kyläilloissa. Pääosin kyläillat
järjestetään joka kuun puolenvälin tienoilla keskiviikkona, mutta
tämän vuoden toiseksi viimeinen
ilta on poikkeuksellisesti 23.11
perjantaina; silloinkin on kaikenikäisille hauskaa luvassa, mm.
discoilua ja hampurilaisia
kioskista. Kinkkubingo on 9.12.
klo 18 allekirjoittaneen järjestämän askartelupäivän jatkoksi.
Seurantalolle on kesänaikana
vaihdatettu ikkunat ja valoa
tulee nyt ylös asti ulottuvista
ruuduista,
aiemmin
ylin
ruudukko oli levytetty peittoon
sisäpuolelta. Työn suoritti Suomen Kiiiteistökunnostus Oy (Nir-

vankylästä!) ja työnjälkeä saa
ihailla! Samalla uusittiin myös
salin verhot ja ompelutyön toteutti Meerin Verhoomo, Päntäneeltä
sekin.
Kaikissa FC Päntäneen kotipeleissä on pidetty kioskia; puoli
kesää kioskivaunusta käsin,mutta
loppukesä pop up -teltasta, koska
päätimme tehdä kioskivaunulle
pientä pintaremonttia pelitauon
aikana. Ja siinähän kävi sitten
niin, että koko koppi meni
uusiksi, mutta kyllä siitä sitten
talven aikana kioskivaunu vielä
saadaan, upein kaikista!
Toimintaa talolle on tuonut torstaisin järjestettävä 4Hkerho, jossa tarjolla alakouluikäisille kaikenlaista tekemistä.
Varttuneempien Kultaisen iän
kerho on myöskin kokoontunut
talolla kerran kuussa tiistaisin.
Uutena ideana on tullut esiin
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ns. mieskerho, johon eri-ikäiset
mieshenkilöt (lapsista pappaikäisiin) voisivat osallistua
ja saisivat viettää aikaa eri
teemojen äärellä. Ajatuksena se,
että kaikilla ei ole lähipiirissä
ehtivää miehenmallia tai poikaa, jolle voisi opettaa vaikka
kalastusta tms. Tosin vetäjä uupuu, Nuorisoseura tarjoaisi kyllä
tilat tällaiseen toimintaan. Ja yhtä
lailla voisi kokoontua myös eriikäisten naisten kerho!
Uskoisin myös ohjatulle liikunnalle olevan osallistujia!
Nyppää hihasta, jos sinulla on
ajatuksia näihin liittyen.
Yhdessä saamme aikaan
enemmän ja kylän maine yhteisöllisenä asuinpaikkana säilyy!
Päntäneen Nuorisoseuralta
iloisesti moikaten,
Hanna
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Sauli ja voittopyörä

TAKSI
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Tuija ja Pauli Mäensivu
Päntäne

Puh. 0400 369 800

ruokapalvelu.fi 040 5085272

RAUHALLISTA JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA
VUOTTA 2019 !

TAKSI
Jari Ahtiainen

KOKONKYLÄ

Puh: 0400 266 215

Maistuvaa lounasta
Kuppi kuumaa herkkuineen
Monipuoliset pitopalvelut
Suussa sulavat tilaustuotteet

Puskankylän kuivaamo
Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta
Puh: 040 8013 614

HYVÄÄ JOULUA !

Sääveikkaus

Vuosi Lumi mm
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Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki.
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TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

°C

1996

216

-12,4

1999

275

+2,2

2000

4

-2,4

2002

244

-13,6

2003

46

-1,5

2004

100

-5,0

2005

190

-0,3

2006

0

+1,1

2007

0

+0,9

2008

55

-3,5

2009

146

-5,4

2010

210

-28,2

2011

0

+0,3

2012

236

-11,2

2013

0

+1,8

2014

43

-8,2

2015

0

-0,4

2016

0

+2,8

2017

93

-4,5

2018

?

?

Jouluaaton
sääveikkausarpoja
Leijonilla ja Tapion
Kaupassa 1.-17.12

.

-Rakennuspeltityöt
-Ilmastointityöt
- ym. rautarakennetyöt

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

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

Kiitos lukijoille, jutun
tekijöille ja mainostajille.

KAUHAJOEN
KULJETUS OY

MÄKI-KYYNY

Lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä (pj)
Ari Rahkola
Kari Hakamaa

- Eri murskelajikkeet
- Sorat ja hiekat

Tiedustelut:

Paino: iPrint, Seinäjoki

www.lc-pantane.com

Puh. 06-247 1500
040 8294 881

Majoitusta

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

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

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

61850 KAUHAJOKI AS
www.kauhajoensormiset.net

