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Kalevi Vanha-Viitakoskea 
ovat metsätyöt kiinnostaneet jo 
nuorena. Kun hän oli 15-vuotias, 
hän osti oman metsäpalstan  
kauppias Jaakko Alangolta. 
Aikuisiän kynnyksellä hän lähti 
etsimään  leipää maailmalta ja 
samalla keräämään kokemuksia 
elämänuran valintaan puolison-
sa Tuulan kanssa.

Oma pesäpaikka löytyi 
Päntäneen Keturinkylästä yrit-
täjyyden piiristä.

Kalevi syntyi maaliskuussa 
1941. Hänen vanhempansa Aarne 
ja Senja Vanha-Viitakoski olivat 
asuneet Isojoen Leppikylässä 
kymmenen vuotta ennen muut-
toaan Karijoelle, mikä tapahtui 
syksyllä 1940. Isä oli isojokisia, 
äiti (o.s. Rantaniemi)  karijokisia. 
Hänen sukunimensä olisi ollut 
Pulli, mutta pappa muutti sen 
Rantaniemeksi.  Leppikylässä 
syntyivät veljessarjan ensimmäi-
set, Kauko ja Jouko. Kalevi ja 
Reijo syntyivät Karijoella. Kalevi 
kävi kansakoulun ensimmäisen 
luokan Isojoen Sarviluomalla 
mummun tyköä käsin.

Kun sota syttyi, isä lähti 
isänmaata puolustamaan. Myös 
äidin veli lähti rintamalle. Hänes-
tä piti tulla kotitilan isäntä, mutta 
suunnitelmat kaatuivat, kun hän 
palasi ruumisarkussa kotiin. 
Isovanhemmat eivät jaksaneet 
hoitaa maatilaa, vaan pyysivät 
Aarnea ja Senjaa lapsineen 
muuttamaan Karijoelle ja otta-
maan tilan isännyyden. Aluksi 
oli vähän tinki lähteä, olihan 
Leppikylän maatilaa kehitetty, 
oli muun muassa kuokittu lisää 
peltomaata viisi hehtaaria. Mutta 
velvollisuus kutsui. Niinpä per-
he muutti Rajamäenkylään 
Karijoelle.

Rajamäenkylässä on kolmen 
kunnan raja. Kauhajoen puolen 
koululaiset kävivät Puskankylän 
koulua, kun taas Karijoen puo-
leiset saivat oppinsa Viidan 
koulusta. Kalevi jatkoi opintie-
tään vuodesta 1949 lähtien Viidan 
koulussa, jonne oli 12 kilometriä 
matkaa. Sulan aikaan hän taittoi 
koulumatkat pyörällä. Talvisin hän 
kortteerasi karjalaisen Lemisen 
perheen luona. Sen tiedettiin 
olevan hyvä paikka. Siellä tulivat 
karjalaiset ruuat ja karjalan murre 
tutuiksi. Viikonloput Kalevi vietti 

kotona. Kun runnoi pyörällä reen 
raittia pitkin hiki pääs, niin pääsi 
eteenpäin.

Kouluajoilta jäi mieleen mo-
nenlaista kommellusta. Kale-
vi oli neljännellä ja hänellä oli 
järjestäjävuoro. Luokassa oli 
urkuharmoni, jonka koskettimet 
houkuttivat poikaa suuresti. 
Niinpä hän istahti soittimen ääreen 
ja alkoi tapailla Ukko Nooan 
säveliä. Pahaksi onneksi opet-
taja tuli luokkaan. Nähdessään 
Kalevin urkuharmonin ääressä 
hän muuttui punaiseksi kasvoil-
taan, otti Kalevia kauluksesta 
kiinni ja vei hänet nurkkaan 
saatesanoilla: ” Urkuharmonilla 
ei mitään tanssikappaleita soiteta!” 
Nurkassa piti seistä toista tuntia. 
Tuon kokemuksen myötä Kalevin 
innostus musiikkiin lopahti lop-
puelämäksi. Kaiken kukkuraksi 
Koiviston Viljo, luokkakaveri tyk-
käsi huonoa siitä, että Kalevi oli 
vallannut hänen nurkkansa.

Kalevi oli jo koulussa hyvä kä-
sistään. Isän ja äidin puolelta hän 
oli perinyt taipumuksen. Koulun 
Käden taito -kilpailuissa hän si-
joittui aina palkintosijoille, usein 
ensimmäiseksi.  Kilpailutöinä 
olivat muun muassa kauha ja 
kirvesvarsi.

Sota-aikana Kalevi oli vielä 
pieni poika. Vahvoin tuntein koetut 
tilanteet jäivät kuitenkin mieleen. 
Hän muistaa viholliskoneiden 
lennot taivaalla. Silloin oli aina 
juostava ojaan suojaan niin 
lujaa kuin ikinä pääsi. Niin oli 
äiti neuvonut.

Kalevi muistaa sen päivän, 
kun isä kotiutui rintamalta. Hän 
oli kovasti odottanut isän saapu-
mista. Äidin kanssa lähdettiin 
häntä hakemaan hevosella junalta. 
Isä käveli jo Kristiinasta päin heitä 
vastaan. Paluumatka taittui pienen 
pojan osalta pettynein mielin. Hän 
oli hartaasti toivonut pääsevänsä 
vanhempien viereen etupenkille 
mutta joutui istumaan takapenkil-
lä yksinään.

Rippikoulun Kalevi kävi 
vuonna 1957 kirkkoherra Ke-
pon ja lukkari Niemen joh-
dolla. Kalevia kiehtoi seurata 
kirkkoherran messua, kun hän 
ylä-ääniin päästäkseen kohosi 
aina varpailleen seisomaan.

Kalevi asui vanhempiensa 
kanssa osallistuen tilan töihin. 

Vanhimmat veljet olivat lähteneet 
omiin haasteisiinsa, nuorimmai-
nen kävi vielä koulua. Vuonna 
1963 perhe koki raskaan mene-
tyksen. Pääsiäinen oli pian tulos-
sa. Äiti oli tuntenut jo pitkään 
itsensä väsyneeksi ja päätti 
käydä lääkärin puheilla. Hän 
lypsi lehmät normaalisti aamulla 
ja nousi linjurin kyytiin. Hänet 
jätettiin sairaalaan lisätutkimuk-
sia varten. Seuraavana aamuna 
Kalevi ja isänsä olivat lähdössä 
kouluautolla häntä katsomaan. 
Juuri ennen lähtöä puhelin soi. 
Sairaalasta ilmoitettiin, että äiti oli 
kuollut. Kalevin isä järkyttyi niin 
että valahti lattialle, ja kyllä sii-
nä Kalevinkin polvet notkahtivat. 
Ruumiinavauksessa todettiin, että 
äidillä oli ollut syöpä, joka oli 
levinnyt sappirakkoon. Hän oli 
kuollessaan vasta 53-vuotias.

Isä ei halunnut jatkaa 
maanviljelystä leskeksi jääty-
ään. Maatila tuli Kaleville 
automaattisesti, kun ei ollut 
muita vaihtoehtoja. Hän hoiti 
tilaa kolme vuotta, jonka jälkeen 
myi sen vanhimmalle veljelleen 
lisämaiksi. Ratkaisu ei ollut 
helppo, mutta se oli oikea, myös 
jälkeenpäin ajateltuna. Jatkami-
nen olisi vaatinut huomattavat 
investoinnit niin rakennuksiin 
kuin kalustoonkin.

Kalevi lähti Joukon kanssa 
metsätöihin Valkeakoskelle Yh-
tyneille Paperitehtaille. Siellä 
oli enimmäkseen metsänistutus- 
ja raivaustöitä. Heitä pyydettiin 
jäämään sinne, ja samalla olisi 
ollut tarjolla metsäteknikon kou-
lutus, mutta Joukolla oli palava 
halu päästä Karijoelle takaisin.

Elämänkumppani löytyi 
Isojoelta. Vanhankylän nuoriso-
seuralla alkoivat tanssit. Sinne 
saapui myös 16-vuotias isojokinen 
neitokainen Tuula Ala-Honko (s. 
1948). Kun Kalevi näki Tuulan 
ensimmäisen kerran, hän tiesi 
heti, että nyt on oma löytynyt, 
jos vain tämä hänet huolii. Kyllä 
huoli, ilomielin. Kihlat vaihdettiin 
1965, ja heidät vihittiin Isojoen 
kirkossa 1966. Nyt oli Kalevilla 
hyvä aisapari lähteä maailmalle 
lisää työkokemuksia hankkimaan. 
He muuttivat Laukaaseen -66. 
Kalevi meni minkkitarhalle töihin. 
Ala kiinnosti ja hän halusi oppia 
siitä lisää. Tuula täytti 18 vuotta ja 

Kalevi Vanha-Viitakoski on rohkeasti kohdannut uudet asiat

hankki ajokortin. Hän pääsi OTK:
n jakelukeskukseen Jyväskylään. 
Sen jälkeen pariskunta meni Kaa-
rinaan minkkitarhalle. Sinne 
pääsy oli helppoa, sillä vain 
pohjalaiset kelpuutettiin. Kalevi 
kävi laivalevyseppäkurssin ja 
pääsi Turun telakalle töihin. 
Palkka oli hyvä, mutta navakka, 
kostea meri-ilma ei oikein so-
pinut maakravulle. Sen jälkeen 

Hääkuva 1966
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he perehtyivät vielä rakennus- ja 
kanala-alaan Kaarinassa vuonna 
1969.

Ympyrä sulkeutui, ja nuoripari 
palasi takaisin Suupohjaan. Nyt oli 
kerätty kokemusta ja tulevaisuuden 
suunnitelmat alkoivat hahmottua. 
He kävivät Teuvalla huonekalualan 
verhoilukurssin 1970 ja pääsivät 
suoraan Perälä-yhtymälle töihin 
Kauhajoelle. He ahkeroivat siellä 
vuoteen 1978 asti. Puolet ajasta he 
toimivat työnjohtoasemassa, Tuula 
oli ompelu- ja leikkuupuolella ja 
Kalevi verhoilussa.

Karijoen kirkon alttaripenkkien verhoilu menossa

Sami-poika syntyi vuonna 
1972 vaikeasti kehitysvammai-
sena. Hoitajia oli vaikeahko 
saada, joten Tuula jäi kotiin 
Samia hoitamaan. Tuulan sisko 
Maire (Hirvelä) asui perheineen 
Keturinkylässä, jossa Tuula 
ja Kalevi tapasivat vierailla. 
Entisessä Alangon kaupassa 
asui lehtimies Urho Malmila. 
Hän oli laittanut talonsa 
myyntiin. Tuula ja Kalevi os-
tivat sen vuonna 1976 alun perin 
huvilaksi, mutta paikasta tulikin 
pysyvä koti. He remontoivat 
talon perusteellisesti, tekivät 
siihen kolmannen kerroksen ja 
ulkovaraston he kunnostivat 
huonekaluverstaaksi. Heistä tuli 
itsenäisiä huonekaluyrittäjiä. 
Vuoden 1978 lopulla he alkoivat 
valmistaa ympäriverhoiltuja 
huonekaluja ja nahkakalustoja. 
Alkuvaiheessa työpäivät venyivät 
pitkiksi ilman lepopäiviä, mutta 
onneksi apuvoimia saatiin lähi-
sukulaisista. Kalustot menivät 
Tampereen huonekaluliikkeisiin 
ja Ruotsiin huonekalunäyttelyi-
hin. Saman alan yrittäjä Jouko 

Haapala haki heiltä paljon 
huonekaluja. Hän ehdotti, että 
Tuula ja Kalevi ryhtyisivät 
tekemään hänelle huonekaluja 
alihankintana. Sen myötä työt 
lisääntyivät niin vauhdikkaasti, 
että muut verhoilut piti jättää 
vähemmälle. He ottivat töihin 
päntäneläisen Timo Yli-Kyynyn, 
joka uurasti heillä kuuden vuoden 
ajan. Viimeisenä työnään he 
verhoilivat kökällä Karijoen 
remontoitavaan kirkkoon altta-



Presidentin palsta

Vietimme jälleen tosi 
lämpimän ja kuivan kesän, 
jonka jälkeinen alkusyksy oli 
myös vähäsateinen. Varsinkin 
puissa oli pitkään kaunis ruskan 
keltaisuus.

Viime aikojen sateisuus on 
parantanut pohjavesitilannetta. 
Luntakin on välillä satanut, 

mutta vielä se on sulanut pois. 
Toivottavasti joulun aikaan maa 
on lumen peitossa ja valkoinen, 
jotta perinteistä jouluaaton sää-
veikkausta varten olisi mitattavaa 
lumen paksuutta. Jouluaattona klo 
14 Päntäneen urheilukentällä 
mitataan myös arvattavana 
oleva lämpötila. Lähimmin 
arvanneille on luvassa hyviä 
palkintoja. Arpoja on myynnissä 
klubilaisilla ja Tapion kaupalla. 
Arpojen tuotto tullaan käyttämään 
alueen nuorisotyöhön.

Klubin tekemää matonpesu-
paikkaa viimeisteltiin vielä kesän 
aikana ja alueelle rakennettiin 
kuivaustelineet. Pesupaikalla 
on mattoja käyty pesemässä 
ahkerasti.

Päntäneen koulun 5-6 
luokkalaiset osallistuvat Rau-
hanjulistekilpailuun. Muistetaan 
myös syksyn ylioppilaita.

Päntäneen Sanomia on 
valmisteltu syksyn mittaan ja 
lehti ilmestyy Itsenäisyyspäivän 
paikkeilla. Kiitokset kaikille 
lehtemme teossa mukana ol-
leille.

Kevättalvella järjestetään luis-
telutapahtuma kaukalolla.

Lions Club Päntäne toivottaa 
lehtemme välityksellä kaikille 
hyvää ja rauhallista Joulua sekä 
onnea uudelle vuodelle 2020!

Presidentti
Asmo Luoma-Pukkila
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LAADUKKAAT

TEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331
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www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS

Jouluaaton 
sääveikkausarpoja 
Leijonilla ja Tapion 
Kaupassa 1.-17.12.
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Kotikylämme kodeissa tuo-
daan esille adventtikynttilät ja 
muut joulukoristeet. Pihapiiriin 
sytytetään jouluvaloja, lyhtyjä 
ja patoja valaisemaan kotitie-
tä, toivottamaan naapureille ja 
kaikille muillekin valon voittoa 
pimeydestä. Vietämme joulua 
perinteiseen tapaan. Käymme 
joulukirkossa ja sytytämme lä-
heisten haudoille kynttilöitä.

Enkeli Gabriel ilmestyi Nasa-
retissa asuvalle Marialle ja ilmoitti 
suuresta tehtävästä: Älä pelkää, 
Maria, Jumala on suonut sinulle 
armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja 
synnytät pojan, ja sinä annat hä-
nelle nimeksi Jeesus. Pyhä Hen-
ki tulee sinun yllesi, Korkeimman 
voima peittää sinut varjollaan
(Luuk.1:26-38).

Jouluevankeliumi jatkaa: 
Heidän siellä ollessaan tuli 
Marian synnyttämisen aika, ja 
hän synnytti pojan, esikoisen-
sa. Hän kapaloi lapsen ja pani 
hänet seimeen, koska heille ei 
ollut tilaa majapaikassa. Herran 
enkeli ilmoitti tapahtuneesta 
paimenille, jotka olivat yöllä 
ulkona vartioimassa laumaan-

sa: Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapah-
taja. Hän on Kristus, Herra 
(Luuk.2:1-14).

Maria otti nöyrästi ja rohkeas-
ti vastaan enkeli Gabrielin tuoman 
viestin: Jumalalle ei mikään ole 
mahdotonta. Tapahtukoon minul-
le niin kuin sanoit. Hän kuunteli 
Jumalan Sanaa, tutkisteli ja  
pyysi ymmärrystä kuulemaansa. 
Maria kätki sydämeensä kaiken, 
mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli 
sitä (Luuk.2:19). Marian toiminta 
on kuva ja peili siitä, miten elää 
todeksi saamansa kutsumus ja 
tehtävä.

Meidän mieltämme ja aja-
tuksiamme hallitsevat ajankoh-
taiset tapahtumat lähellä ja 
kaukana, haasteet, vastuut ja 
tehtävämme. Joulun sanoma 
johdattaa meidät Jeesus-lapsen 
luo Betlehemin seimelle, sisäi-
seen tutkisteluun Kristuksen 
kanssa, hiljentymään  Kristuksen 
salaisuuden äärellä. Seimen 
lapsi vastaa herkällä tavalla in-
himilliseen  kaipaukseemme 
tulla osalliseksi Jumalan lähei-
syydestä, huolenpidosta ja rak-

kaudesta. Jouluevankeliumi antaa 
meille kutsun jättää elämämme 
suurempiin käsiin ja tulla vas-
taanottajiksi ja osalliseksi  
Kristuksen rakkaudesta uskon, 
toivon ja rakkauden kautta.

Etsimme ihmisen tietä, arvoa ja 
tarkoitusta. Herran enkeli terveh-
tii meitäkin Marialle osoitetuilla 
ilon ja armon sanoilla: Ole ter-
vehditty, sinä armon saanut!

Rauhallista joulua ja siunat-
tua vuotta 2020 päntälääsille ja 
kaikille tämän lehden lukijoille!

Antti Ala-Opas

SEURAKUNTAKODILLA:
Kauneimmat joululaulut 
Su 8.12. klo 18.30

Vanhemman väen joulujuhla 
Ti 17.12. klo 12.00

 Alkuvuonna 2020: 
Kultaisen iän kerho kuukauden 
1. tiistaina klo 12.00

Lions clubin kirkkopyhä
Maaliskuulla

Iloisia iltapäiviä ja jumalan-
palveluksia 

Sydän vuoropuhelussa Jeesuksen kanssa
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61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

...JATKOA ETUSIVULTA

Tuulan synttärien aikaan 2018

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
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ripenkit. Sen he tekivät kunni-
oituksesta kotikirkkoa kohtaan.

Kalevin jäädessä eläkkeelle 
2006 huonekaluyrityksestä 
luovuttiin. Tuula jäi Samin 
omaishoitajaksi vielä muuta-
maksi vuodeksi. Tekemistä on 
piisannut yllin kyllin vapaillakin. 
Puutarhanhoidosta on tullut hei-
dän yhteinen harrastuksensa. Jo 
ajat sitten he ryhtyivät kala- ja 
kasvisvoittoisen ruuan ystäviksi. 
Töyräällä sijaitsevasta puutarhas-
ta he saavat pitkälti seuraavan 
talven eväät. Sinne he ovat 
rakentaneet kasvihuoneen, jossa 
on monenlaisia vihanneksia ja 
hedelmiä kasvamassa, nyt ovat 

viinirypäleet kokeilussa. Lukuisat 
omenapuut tuottavat runsaita 
satoja, ja myös päärynä-, luumu- 
ja kirsikkapuut menestyvät hyvin 
luomuviljelyssä. Toki metsämar-
jat ovat tärkeä osa ruokavaliota. 
Rinteessä on iso uima-allas, joka 
muuttuu talven tullen avannoksi 
ja luistelukentäksi. Pariskunnalla 
on myös omat harrastukset. 
Kalevilla metsänhoito on kulke-
nut yritystoiminnan rinnalla läpi 
elämän, Tuulan harrastuksia 
ovat öljyvärimaalaus ja suku-
tutkimus.

Kalevi ja Tuula ovat vahva 
aisapari. Pitkä avioliitto iloineen 
ja suruineen on hitsannut heidät 
yhteen. He vaikuttavat silmin 
nähden onnellisilta. Sami on 

tärkeä osa heidän elämäänsä.  
Kun Luppokoto valmistui Kauha-
joelle, Sami oli sen ensimmäinen 
asukas. Hän on kotiutunut sinne 
todella hyvin. Luppokoto jär-
jestää monenlaista toimintaa 
asukkailleen, jotka maksavat 
harrastuksensa itse. Uiminen ja 
ratsastus ovat Samin suosikkeja, ja 
Tuula ja Kalevi hakevat poikansa 
kotiin viikonloppuisin. Ulkoilu on 
heille tärkeä harrastus. 

Tuulan ja Kalevin elämän 
perusajatus on Päivä kerrallaan. 
Avoimin mielin otetaan vas-
taan, mitä elämä kulloinkin tuo 
tullessaan.

Heleena Kokko

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881
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Synnyinmaa hohtaa valoa 
hangilta ja ylhäältä
taivaan lampusta. 

Jumala on antanut valoa 
Toivo-pojalle,
Herra valaisi

mieltäni ja tunteitani.
Kiitos rakas Taivaan Isä 

rakkauden ja armon päivästä, 
joka valaisee

kotikylän lakeuden,
pellot, metsät ja järvet.

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

botniagolf@botniagolf.fi | www.botniagolf.fi

Golf | Golfopetus | Golfkurssit | Pro Shop
Juhlapalvelut | Saunatilaisuudet

www.luksel.fi

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

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

Valkoinen Puu Cafe 
& Shop Kauhajoki

Topeeka 15

Olemme avoinna:
ma-pe 10-21

la 10-18
su 12-17

Puskankylän MKS 90 vuotta
Vireä Puskankylän Maa- ja 

Kotitalousseura juhlii 14.12. 
synttäreitään jouluruokailun 
merkeissä. Tuolloin tulee 
kuluneeksi 90 vuotta Puskanky-
län Pienviljelijäin yhdistyksen 
perustamiskokouksesta juuri 
valmistuneella Puskan koululla.

Kuluneisiin vuosiin mahtuu 
monenlaista toimintaa, mm. 
kursseja, ompeluseuroja, illan-
viettoja, retkiä, myyjäisiä, 
luentotilaisuuksia ja koneen-
vuokrausta. Nykyään yhdistys 
tunnettaneen parhaiten traktori-
vetokisoista, joita on järjestetty 
vuodesta 1993. Puskankylän MKS:n väkeä kesäretkellä Reposaaressa kesällä 2019

o
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Päntäneeltä Turun kautta Poriin
Vuonna 1952 sodan lop-

pumisesta oli vain seitsemän 
vuotta, kahvi ja sokeri olivat vielä 
kortilla ja presidenttinä oli J. K. 
Paasikivi. Helsingissä järjestettiin 
kesäolympialaiset, Armi Kuuse-
la valittiin miss Universumiksi 
ja viimeinen sotakorvausjuna 
lähti Neuvostoliittoon. Tällai-
nen oli Suomi silloin, kun 
minä synnyin Päntäneellä 
Helga ja Veikko Käyräkosken 
perheeseen sen nuorimmaksi 
lapseksi. Lapsuudenkodissani 
Käyränkylässä oli jo kaksi lasta 
ennen minua, sisareni Terttu ja vel-
jeni Matti. Minä sain nimekseni 
isän äidin mukaan Anna.

Meillä sisaruksilla oli muu-
tama vuosi ikäeroa. Terttu on 
syntynyt v. 1945 ja Matti v. 1948, 
joten meillä ei ollut juurikaan 
yhteisiä lapsuuden leikkejä. 
Onneksi naapureissa oli paljon 
kavereita, joiden kanssa riitti te-
kemistä. Oltiin esim. Tammella 
uimassa ja pelattiin Ala-Kyynyn 
pellolla neljää maalia, käytiin 
”kymmentä tikkua laudalla” ja 
paljon muuta. Kun asiaa katsoo 
nykyajan perspektiivistä, tuntuu 
käsittämättömältä, kuinka va-
paasti me saimme olla. Saatoimme 
olla koko päivän uimassa ilman 
yhtäkään aikuista vahtimassa. 
Välillä kisattiin siitä, kuka us-
kaltaa kiivetä korkeimmalle 
puuhun. Talvella laskettiin suk-
silla mäkeä jokitöyriltä joen jäälle, 
jossa oli paikoitellen myös sulia 
kohtia. En ainakaan muista, että 
koskaan olisi mitään vakavia 
loukkaantumisia sattunut.

Koulutien aloitin Pentilän 
kansakoulussa kuusivuotiaana 
eli vuotta normaalia aikaisemmin. 
Olin nimittäin oppinut lukemaan 
jo nelivuotiaana seuratessani 
Matin lukemista alaluokilla.

Pienestä Käyränkylästä siir-
ryin laajempiin ympyröihin, kun 
pääsin 10-vuotiaana oppikouluun 
kirkonkylään. Se olikin suuri 
muutos. Jo pääsykokeissa eksyin 
suuressa koulurakennuksessa. 
Kansakoulussa olivat sekä kaksi 

opettajaa että kaikki oppilaat 
tuttuja. Nyt tuli melkein joka 
aineeseen eri opettaja ja pel-
kästään omassa luokassa oli 
saman verran oppilaita kuin lä-
hes koko kansakoulussa yhteensä. 
Tuttujakin onneksi oli, koska 
minun lisäkseni neljä muuta luok-
kakaveria kansakoulusta aloitti 
oppikoulun. Minulla oli myös 
oma tuki ja turva uudessa koulus-
sa. Sisareni Terttu oli nimittäin 
lukion viimeisellä luokalla, kun 
minä menin 1-luokalle Kauhajoen 
Yhteislyseoon.

En tiedä, johtuuko siitä, että 
opin lukemaan niin nuorena, 
että lukeminen on ollut aina 
minulle mieluista. Muistan, kun 
minä ja kaverini oppikoulun 
1-luokkalaisina tutustuimme 
kirkonkylän ihmeellisyyksiin ja 
löysimme Kauhajoen Kunnan-
kirjaston. Mikä ihanuus, niin 
paljon kirjoja, joita voi lainata 
ja lukea! Olen edelleen täällä 
Porissakin kirjaston vakioasiakas. 
Emme varmaan aina huomaa, 
mikä etu meillä suomalaisilla 
on, kun meillä on ilmainen kir-
jastolaitos.

Vaikka lapsuus ja nuoruus 
50- ja 60-luvun maaseudulla 
olikin turvallista ja huoletonta, 
perheemme elämään mahtui 
myös surullisia asioita. Kotimme 
tuhoutui lähes kokonaan tuli-
palossa joulun ja uudenvuoden 
välipäivinä v. 1960. Tästä selvittiin 
ja uusi koti rakennettiin seuraa-
vana kesänä. Vuonna 1964 äiti jäi 
yksin hoitamaan kotiamme, kun 
isä kuoli elokuussa sairastettuaan 
pitkään. Terttu oli silloin jo 
opiskelemassa, mutta Matti ja 
minä olimme vielä kotona.

Pääsin ylioppilaaksi v. 1971 
ja lähdin syksyllä opiskelemaan. 
Sen jälkeen en ole enää vaki-
naisesti Päntäneellä asunut 
ensimmäisten opiskeluvuosien 
loma-aikoja lukuun ottamatta. 
Opiskelupaikkakunnaksi vali-
koitui Turku. Suurin syy tähän 
oli varmaan se, että Terttukin oli 
opiskellut siellä, ja ehkä esim. 

Helsinki tuntui vähän liian suu-
relta. Opiskelin ensin vuoden 
matematiikkaa yliopistossa, 
mutta se ei tuntunut oikein 
omalta alalta. Pääsin sitten 
seuraavana syksynä Turun 
kauppakorkeakouluun ja olen 
sieltä valmistunut ekonomiksi. 
Voi olla, että aika kultaa muistot, 
mutta en muista, että suurempia 
sopeutumisvaikeuksia olisi ollut 
tässä uudessa ympäristössä. Kos-
ka suurin osa kurssikavereista oli 
samassa tilanteessa, ystävyys-
suhteita solmittiin nopeasti.

Asuminen opiskelupaikka-
kunnalla oli aluksi todella eri-
laista kuin nykyajan uusilla 
opiskelijoilla. Asuin ensimmäisen 
vuoden alivuokralaisena yhdessä 
toisen tytön kanssa. Meillä oli 
yhteinen huone ja esim. käytössä 
yksi hylly isäntäväen keittiössä 
olevassa jääkaapissa. Hyvin 
tämä järjestely toimi, isäntäväki 
oli mukava nuoripari, joilla oli 
pieni poika. Seuraavina vuosina 
kaverikämppänä olikin jo oma 
vuokrakaksio. 

Neljäntenä opiskeluvuonna 
muutin Turun Ylioppilaskylään 
nykyisen aviomieheni Karin 
kanssa. Tapasimme Turun opis-
kelijariennoissa v. 1972. Kari 
opiskeli biologiaa ja maantiedettä 
yliopistossa. Menimme naimisiin 
v. 1976 ja meillä on kolme lasta, 
Elina (s. 1978), Inkeri (s. 1980) 
ja Risto (s. 1984). 

Olen suuren osan työurastani 
ollut Verohallinnon palveluksessa. 
Tämä alkoi silloisessa Turun 
lääninverovirastossa, jossa työs-
kentelin vuosina 1979-1982. 

Vuonna 1982 muutimme 
Karin kotipaikkakunnalle Poriin, 
pysyimme siis edelleen Länsi-
Suomessa. Kari sai työpaikan 
biologian ja maantieteen opet-
tajana Meri-Porin yläasteella 
ja minä Porin verotoimistossa. 
Kari oli myöhemmin opettajana 
sekä Kuninkaanhaan että Porin 
Suomalaisen Yhteislyseon luki-
oissa ja jälkimmäisessä myös 
rehtorina.

Kauhajoen kaupunki 
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#isollakoollaTeam Käyräkoski Berliinin valtiopäivätalon edessä. Vasemmalta Venla ja Heidi Korpipää, Elina Mäntylä 
ja Toni Nikkanen, Inkeri Mäntylä, Heli Roiha ja Teemu Korpipää, Anna Mäntylä, Pekka Korpipää, Terttu 
Käyräkoski (ent. Korpipää) ja Lassi Korpipää, Risto, Salla ja Helga Mäntylä ja Kari Mäntylä.

Kun Risto syntyi, tytöt olivat 
6- ja 4-vuotiaat. Päätimme silloin, 
että jään muutamaksi vuodeksi 
lasten kanssa kotiin. Olinkin neljä 
vuotta kotiäitinä, enkä tätä päätöstä 
ole koskaan katunut. Asuimme 
siihen aikaan rivitalossa, joka oli 
erään ala-asteen entinen opettaja-
asuntola ja yllättäen tämä vaikutti 
siihen, mitä työtä seuraavaksi 
tein. Kyseisen koulun rehtori 
nimittäin pyysi minua opettajan 
sijaiseksi ja niissä tehtävissä 
vierähtivätkin seuraavat neljä 
vuotta. Työpaikka oli vieressä ja 
työajat perheenäidille sopivat.

Halusin kuitenkin takaisin 
koulutustani vastaavaan työhön 
ja palasin Porin verotoimiston 
yritysverotukseen, enkä sitten 
enää työpaikkaa vaihtanutkaan. 
Työnantajan nimi kyllä vaihtui 
fuusioiden myötä ensin Sata-
kunnan verotoimistoksi ja sitten 
Lounais-Suomen verotoimistok-
si, mutta työpaikka pysyi Porissa 
Itäpuisto 7:ssä. Varsinaisen 
verotustyön lisäksi olin aina 
ollut kiinnostunut myös työn-
tekijöiden koulutuksesta ja 
työyhteisön kehittämisestä. 
Vähitellen tehtäväni siirtyivät 
entistä enemmän näille sekto-
reille. Viimeiset 15 vuotta olinkin 
päätoimisesti kehittämistehtävis-
sä sekä omassa verotoimistossa 
että Verohallinnon valtakunnal-
lisissa projekteissa.

Mutta aikansa kutakin. Vaik-
ka pidin paljon työstäni, olen 
nyt ollut 2,5 vuotta tyytyväinen 
eläkeläinen. Meillä on kolme 
lastenlasta, Riston ja Sallan 
tyttäret Helga 8v ja Sylvi 1v sekä 
Inkerin ja Rikun poika Viljami 
3,5v. He kaikki asuvat Tampereen 
seudulla, mutta näemme kuitenkin 
aika usein. Elina asuu miehensä 
Tonin kanssa Berliinissä, missä 
käymme Karin kanssa aina silloin 
tällöin, ja he tietysti käyvät myös 
Suomessa. Matkustelemme jonkin 
verran muutenkin, veneilemme 
kesäisin, käymme erilaisissa 
kulttuuritilaisuuksissa ym.  Kari 
on edelleen aktiivinen lintu- ja 
luontoharrastaja. Olen myös 
mukana naisporukassa, jota 
yhdistävät tilkkutyöt, kulttuuri 
ja matkustaminen. Näemme 
kerran viikossa kansalaisopiston 
tilkkupiirissä, käymme porukalla 
erilaisissa kulttuuririennoissa ja 
kaupunkimatkoilla Euroopassa.

Kun Terttu ja minä olimme 
muuttaneet muualle, äitini 
Helga ja Matti jäivät asumaan 
kotiimme Päntäneelle. Kuten 
paikkakuntalaiset varmaan 
muistavatkin, Matti työskenteli 
pitkään linja-autonkuljettajana 
Päntäneen Linjat Oy:llä. Äiti 
kuoli äkillisesti vuonna 2001 
ja Matti menehtyi kahdeksan 
vuotta sitten. Valitettavasti siteet 
Päntäneelle ovat sen jälkeen ol-
leet aika ohuet. Kotitalomme on 
siellä edelleen, mutta kukaan ei 
siellä asu. Terttu asuu Kauhavalla 
ja on ollut jo pitkään eläkkeellä 
englannin opettajan työstään. 
Hänellä on kaksi poikaa, Teemu 
ja Pekka. Teemu asuu perheineen 
Helsingissä ja Pekan perhe 
Äänekoskella. Tertun ja minun 
perheillä on ollut jo noin 15 vuot-
ta tapana kokoontua vähintään 
kerran vuodessa viettämään yh-
teistä viikonloppua jossakin päin 
Suomea. Kerran olemme olleet 
tällä joukolla myös Elinan ja 
Tonin luona Berliinissä (v. 
2013), jolta matkalta on tämän 
jutun yhteydessä oleva kuva. Siitä 
puuttuvat Inkerin mies Riku ja 
nuorimmat lapsenlapset Viljami, 
Sylvi sekä Teemun ja Helin poika, 
nyt 4-vuotias Toivo. Kuvan lapset 
ovat Helga sekä Pekan ja Heidin 
lapset Lassi ja Venla, jotka ovat 
nyt 12v ja 8v. Nuoriso on antanut 
tälle kokoonpanolle nimen Team 
Käyräkoski ja siinä on siis nyky-
ään yhteensä 19 henkeä.

Huolimatta siitä, että olen jo 
pitkään asunut ensin Turussa ja 
sitten Porissa, koen aina olevani 
eteläpohojalaanen ja Päntälästä 
kotoosin. Karin mielestä on 
huvittavaa, kun ajamme Porista 
sinne, kuinka Kuvaskankahan 
tiellä maakuntien rajalla mä rupi-
an automaattisesti puhumahan 
enemmän Pohojanmaan murret-
ta. Hän on itsekin alun perin 
Alahärmästä, joten eteläpoh-
jalaisuus on meille yhteistä.

Käyränkylä ja Päntäne olivat 
turvallinen kasvuympäristö, sieltä 
sai hyvät eväät elämään. Sanotaan, 
että tärkeintä mitä vanhemmat 
voivat lapsilleen antaa, ovat juuret 
ja siivet. Mielestäni olen nämä 
kotoani saanut ja toivottavasti 
myös olemme omille lapsillemme 
voineet ne antaa.

Anna Mäntylä
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Vuosina 1987 ja 1989 lahjoitti 
Saara Hirvonen n. 3 hehtaarin 
alueet Möykyn- ja Pajuluoman 
varrelta Päntäneen Lion Klubille 
Vanha-Kaarlela nimisestä tilas-
ta. Alue on lahjakirjan mukaan 
tarkoitettu päntäneläisten vir-
kistyskäyttöön ja on muisto Saara 
Hirvosen esivanhemmista Maria 
ja Johan Frösenistä, isovanhem-
mista Emilia ja Herman Kokosta 
ja vanhemmista Thyra ja Jalmari 
Hirvosesta. Alue on erittäin kau-
nis ja osoittaa lahjoittajan hyvän-
tahtoisuuden entistä kotikylään-
sä kohtaan.

Aluetta hoidettiin aluksi 
voimavarojen mukaan, lähinnä 
säilyttäen sen luovutushetken 
kunto ja laittamalla linnuille 
pesäpönttöja puihin. Veden syö-
vyttämien rantojen lohkeaminen 
jokeen ehkäistiin korjaamalla ja 
tukemalla, ja poistettin rannalta 
jokeen kaatumassa olevia puita.

Päntäneenjoen kunnostus-
hankkeen yhteydessä tehtiin lo-
pullinen suunnitelma alueen vir-
kistyskäytöstä suunnittelemalla 
alueelle luontopolku ja retkei-
lyä varten grillikota sekä 
huoltorakennus. Möykyn- ja 
Pajuluoman risteykseen tehty 
pohjapato estää rantojen loh-
keamista jokeen, mikä osaltaan 
myös mahdollisti luontopolun 
rakentamisen.

Rahoitusta alueen raken-
tamiseen on kerätty esim. 
sääveikkausarvoilla ja hakemal-
la TE-keskukselta Leader II-
rahoitusta. Määräraha myönnet-
tiin vuoden 1999 lopulla, ja 
rakentaminen aloitettiin. 

Ensin rakennettiin grillikota ja 
sitten huoltorakennus (vanha riihi), 
puucee ja luontopolku. Puiston 
kunnostusta on jatkettu vähitel-
len. Saimme Finnairilta ja VR:ltä 
rantojen ennallistamisavustusta, 
jonka tarjoituksena on rantojen 
pusikotumisen estäminen niittä-
mällä ja raivaamalla. Myös luon-
topolkuja on haketettu.

Rakentamista on jatkettu. 
Luontopolun varteen on noussut 

Kaarlelanpuisto 30 vuotta

2019

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.

Grillikota valmistuu

toinen grillikota, ja viimeiseksi 
pohjapadon viereen on tehty laavu. 
Kaikilla rakennuksilla on myös 
kylän historiaan liittyvät nimet. 
Viime vuosina alue on ollut ka-
lastajien ja luontoretkeilijöiden 
ahkerassa käytössä. Koululaiset 
vierailevat alueella vuosittain. 
Kesäisin alueella on vietetty 

pyöräily- ja karaokeiltoja. 
Vuosittain valitaan puistolle 
isäntä, jonka tehtävänä on vas-
tata alueen kunnossapidosta.

Päntäneen Lions Klubi 
toivoo, kuten lahjoittajakin, 
alueelle runsasta retkeily- ja 
virkistyskäyttöä sekä miellyttäviä 
hetkiä luonnossa.

www.peterco.fi

Topeeka 69, Kauhajoki, puh. 06 2311 090
w w w. t o p e e k a n k a l u s t e . f i
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J&S Happonen
Savikyläntie 15
61800 KAUHAJOKI

020-7562420

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

Päntäneen koulun/vanhempainyhdistyksen ja LC Päntäneen 
yhteinen illanvietto 15.6.2018
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AKKU ja RENGAS

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

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

Mäki-Rahkolan sisarusten riihi 
saa uuden elämän.

PELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090

Puisto kutsuu luonnon helmaan.

Majavat ovat yleistyneet ja 
touhuavat myös puistossa.
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Teksti: Erja Pekkala

Kauhajoki on tunnettu 
muusikkojen kasvatuspitäjä. 
Täältä ovat kotoisin useat 
laulajat ja lauluntekijät sekä 
musiikinopettajat. Tunnettuja 
nimiä ovat muun muassa Irina, 
Kleemolan veljekset Antti ja 
Ilkka, Sami Pitkämö ja Panulan 
musiikkisuku Jorma Panulan 
johdolla, sekä monia, monia 
muita.

Päntäneen kylälle juontavat 
monen musiikkimiehen juuret, 
liekö siellä veteen sekoittunut 
nuottikorvan aineksia vai liekö 
osuutensa ollut kylän nuori-
soseuralla, joka on mahdollista-
nut harjoittelun suuressa salissa 
– korkealta ja kovaa. Siellä 
harjoittelivat aikoinaan myös 
oman kylän nuoret pojat, jotka 
perustivat yhtyeen nimeltään 
Caravan ja sen jälkeen on 
karavaani kulkenut erilaisilla 
kokoonpanoilla keikalta toisel-
le neljän vuosikymmenen ajan.

”Vuonna 1964 aloin soitta-
maan Jorma Ketolan kanssa. 
Leo Korpi-Halkola tuli mukaan 
hanuristiksi ja Pekka Kujala 
rumpuihin. Laulusolistina oli 
Aarne Kuja-Halkola. Alkuun 
soitimme radion kautta kaiut-
timet säristen, mutta isät 
ilmeisesti näkivät meissä 
jonkin mahdollisuuden, sillä 
he takasivat meille lainan, 
jolla saimme hankittua oikeat 
soittovehkeet”, kertoi muusikon 
uran alkutaipaleesta Heikki Yli-
Pentilä.

Ahkera harjoittelu tuotti 
tulosta ja poikien soittotaidoista 
kiiri tietoa kauemmaskin. Yhtye 
pääsi keikoille ja pian he saivat 
myös vakituisen soittajan pestin, 
kun Kaskisten Seurahuoneen 
omistaja otti yhteyttä.

”Olimme tuolloin harjoitelleet 
jo pari vuotta, kun ravintolan  
pitäjä otti yhteyttä ja kysyi, 
voisimmeko tulla soittamaan. 
Soitimme joka toinen lauantai 
ja vuorottelimme näin toisen 
orkesterin kanssa. Olimme tuolloin 
vielä nuoria poikia, eikä meillä 
ollut ajokortteja tai autoja, joten 
pakkasimme soittokamat Korho-
sen Viljon taksin peräkonttiin ja 
hurautimme sillä Kaskisiin. Se oli 
Dodge merkiltään. Eipä sopisi 
enää nykyajan soittovehkeet 

Rautalankaa ja populaarimusiikkia
taksin peräkonttiin”, Heikki 
naureskeli. 

Keikkoja tuli lisää ja soitti-
mien hankintaan otettu lainakin 
oli jo palkkioilla maksettu. 
Kesällä -67 he tanssittivat 
yleisöä kuukauden Seinäjoen 
Kinossa ja samoihin aikoihin 
oli myös ensimmäinen keikka 
Kauhajoella Jokimaan lavalla. 
Rautalankamusiikki oli muo-
dissa ja kitara soi. Kokoonpano 
oli hieman muuttunut, Heikki 
näppäili bassoa, Jorma Ketola 
soitti kitaraa ja haitaria Mauno 
Marttila. Eräs Jalasjärven keikka 
sai pojat miettimään, pitäisikö 
omaa henkilökohtaista osaamista 
hieman laajentaa.

”Meidän piti olla Jalasjärvellä 
soittamassa yhtenä sunnuntai-
na, mutta solisti sairastui, eikä 
tuuraajaa saanut mistään. 
Jouduimme Jorman kanssa lau-
lamaan ja 90 prosenttia meidän 
ohjelmistosta jouduttiin jättämään 
pois, kun emmehän me osanneet 
niitä kappaleita. Onnen päivät -
kappale, joka oli hanuristin soolo, 
soitettiin varmasti neljä tai viisi 
kertaa sen illan aikana. Sen keikan 
jälkeen päätin, että ohjelmistoon 
pitää lisätä omia lauluja. Rupesin 
laulamaan enemmän ja lopulta 
lauloin koko illan”.

Heikkiä kuusi vuotta nuo-
rempi veli Mikko oli jo norkoillut 
poikien treenikämpässä ja veri 
veti soittamaan hänelläkin. 
Alkuun kymmenkesäinen kel-
pasi roudamaan soittokamoja, 
mutta pikkuhiljaa hän harjoitteli 
rumpukapuloiden heiluttelua ja 
60-70 -lukujen taitteessa hän 
soitti jo bändin kokoonpanossa. 
Vuonna 1971 bändissä soittivat 
bassoa Tapio Mäenpää, rumpuja 
Mikko Yli-Pentilä, kitaraa Simo 
Yli-Halkola ja Heikki Yli-Pen-
tilä kosketinsoittimia, joiden 
soittamisen hän oli opetellut 
korvakuulolta. Kokoonpano sai 
nimekseen Heikki Yli-Pentilän 
orkesteri. 

”Kosketinsoittajia ei tahtonut 
saada mistään. Rupesin soitta-
maan niitä itse basson soiton 
pohjalta. Koskettimet sopivat 
siihen aikaan hyvin, kun soitettiin 
pitkää sointua ja soinnut olivat 
samoja kuin kitaralla soittaes-
sa. Tanssiorkesterin piti osata 
soittaa kaikenlaista musiikkia. 
Lauluhommat piti opetella myös 

Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 
automaattisesti 

sopimuksen 
mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269 181

Päntäneeltä ponnahtaneen Heikki Yli-Pentilän orkesterin keikkabussin kyydissä

itse, sillä ei ollut samanlaisia 
musiikkiopistoja, kuin nykyään 
on. Mankalla nauhoitettiin 
radiosta kappaleita, kuunneltiin 
korvakuulolla ja kirjoitettiin 
sanoja ylös. Silloin ennen sitä 
osasi kaikki kappaleet ulkoa, 
mutta myöhemmin täytyi lukea 
paperista”, Heikki muisteli. 

”Simo ja Heikki lauloivat 
molemmat ja heillä oli hyvin 
erilainen saundi, joten pys-
tyimme soittamaan hyvin 
monenlaista musiikkia. He 
lauloivat myös moniäänisesti. 
Silloin oli jo erilaisia bändejä, 
toiset soittivat haitarimusiikkia 
ja me populaarimusiikkia, 
kuten Dannyn, Kirkan ynnä 
muiden tuotantoa. Soitimme 
kuitenkin myös perinteisempää 
tanssimusiikkia. Kävimme myös 
säestämässä lauluiltoja, joi-
ta ravintoloissa järjestettiin”, 
Mikko kertoili.

70-luvulta vielä 90-luvun 
alkupuolelle oli ravintoloiden 
kulta-aikaa. Joka ilta oli jossakin 
elävää musiikkia ja sama orkeste-
ri palkattiin esiintymään ravinto-
laan jopa kuutena iltana viikossa 
kuukauden ajan. Kauhajoelle 
vuonna 1972 perustettu Kurki-
hotelli työllisti veljesten bändin 
vuodessa neljän kuukauden 
ajaksi. 

”Mentiin monta vuotta niin, 
että soitimme Kurjessa vuodesta 
neljä kuukautta. Olimme päivisin 
töissä ja soittoaika alkoi illalla 
puoli yhdeksän. Nykykäytännös-
tä poiketen soittoaika loppui jo 
yhdeltä, joten siinä ehti vielä 
nukkumaan kunnon yöunet 
ennen töihin menoa. Maa-
nantaina ei ollut tansseja, mut-
ta silloin mentiin katsomaan jon-
nekin muualle toisia bändejä. 
Lapväärtissä oli mukavaa käydä. 
Siellä oli seudun komeimmat ty-
töt varsinkin silloin, kun Ruotsista 
tuli lomalaisia. Soitto oli verissä, 
se oli mukavaa ja siksi sitä jaksoi 
tehdä niin paljon. Olen soittanut 
varmaan 2500 keikkaa ja Heikki 
yli 3000”, Mikko laskeskeli. 

Keikkamatkoilla sattui vä-
liin kommelluksiakin. Jossain 
vaiheessa saatiin hankittua keik-
kabussi, mutta nuorissa muusi-
koissa ei ollut autonrassaajan 
vikaa ja huollot jäivät vähemmäl-
le. Eräs pakkaspäivä ja keikka-
matka Teuvalle oli saada kurjan 
päätöksen. 

”Bussissa oli ilmajarrut ja 
emme olleet huomanneet huoltaa 
putkia, joihin jäätyi vettä. Lähdimme 
ajamaan Teuvalle ja Aronkylässä 
olisi pitänyt jarruttaa risteyksessä, 
mutta jarrut olivat jäässä ja vauhti 
vain kiihtyi. Päädyimme suoraan 
67:n yli kaupan pihaan. Onneksi oli 
hiljainen liikenne, eikä sillä hetkellä 
sattunut tulemaan tukkirekkaa tai 
muutakaan kulkuneuvoa”, miehet 
muistelivat. 

Toinen vähältä piti -tilanne sat-
tui Kurikan notkossa. Miehet olivat 
tulossa Kuortaneelta vappupäivän 
keikalta ja keväinen keli teki kep-
poset.

”Mennessä oli komea ilma, 
mutta tullessa satoi lunta. Tapio 
ajoi autoa, joka lähti heittelehti-
mään ja pyyhkäisi sähkötolppien 
välistä pyörätielle. Kenellekään 
ei käynyt kuinkaan, vaikka auto 
meni täysin holtittomasti”, Heikki 
päivitteli. 

Erään kerran he olivat palaa-
massa keikkamatkalta ja huomasivat 
syylärissä olevan liian vähän 
nestettä: ”Päätimme pysähtyä 
Aronkylässä ottamaan vettä. Ajoim-
me Kurki-hotellin pihaan ja oli 
kunnon kaljama keli. Huomasimme, 
että pihassa makaa mies jäätiköllä 
ja kannoimme miehen autoon. 
Veimme hänet terveyskeskukseen 
ja jälkeenpäin saimme kuulla, 
että se oli hänen pelastus. Mies 
olisi todennäköisesti ilman meitä 
paleltunut kuoliaaksi”. 

Aikansa pohdittuaan miesten 
mieleen juolahtaa vielä yksi, 

hieman omituinen sattuma. 
Tällä kertaa tapahtumapaikkana 
oli Kankaanpää. 

”Olin silloin vielä roudarina 
ja keikan päätteeksi kannoimme 
kamoja autoon. Jorma sanoi 
eräälle kauniille nuorelle 
naiselle, että kanna sinäkin 
jotakin ja työnsi kitaran 
hänen käteensä. No tyttö lähti 
kantamaan, eikä häntä nähty sen 
jälkeen enää ikinä. Kävimme 
keskustassa kyselemässä, 
onko tällaista tyttöä näkynyt tai 
tunteeko kukaan sen näköistä 
daamia. Kitara oli hukassa 
muutaman keikan ajan ja Jor-
ma joutui soittamaan laina-
kitaralla. Sitten yhtäkkiä kitara 
tuotiin meille linja-autosta Jor-
man nimellä varustettuna. Se oli 
aivan ehjä, mutta emme saaneet 
koskaan tietää, kuka tuo tyttö 
oli”, Mikko muisteli. 

Vuodet veivät miehiä. 
Heikki muutti Keski-Suomeen 
näkövammaisen poikansa 
koulun vuoksi ja soitteli siellä eri 
kokoonpanoissa. Mikko jatkoi 
miesten yhdessä perustaman oh-
jelmatoimiston pyörittämistä ja 
on edelleen yhdistystoiminnan 
kautta tapahtumien järjestäjänä. 
Kauhajokisille ehkä tunnetuin 
tapahtuma on Bluesrupiama, 
jonka Jazz & Blues Club Kau-
hajoki ry. järjestää vuosittain. 
Heikki palasi takaisin Kauha-
joelle ja oli Postin palveluksessa 
eläkeikään asti. Soittamisen hän 
joutui lopettamaan vuonna 2004, 
jolloin MS-tauti vei voiton ja 
hyydytti sormet koskettimilta. 

”Edelleen musiikkia kuun-
nellaan, mutta en käy keikoilla 
enkä laula, sillä olen laulanut jo 
tarpeeksi”, Heikki nauroi.

 Vas. Tapio Mäenpää, Heikki Yli-Pentilä ja Mikko Yli-Pentilä.
Kuva on vuodelta 1994, Heikin albumista.

  - Maistuvaa lounasta
  - Kuppi kuumaa herkkuineen
  - Monipuoliset pitopalvelut
  - Suussa sulavat tilaustuotteet

ruokapalvelu.fi  040 5085272
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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

HYVÄÄ JOULUA 2019 !

TERVETULOA RUOKAILEMAAN !

Kankaan uusi navetta
Tällä tilalla lypsetään lehmiä 

kolmannessa polvessa. Laura ja 
Onni Kangas muuttivat tälle 
tontille vuonna 1953, jolloin 
ensimmäiset rakennukset raken-
nettiin. Muutamaa lehmää lyp-
settiin tuolloin käsin, kesäisin 
laitumella. Ensimmäinen kannu-
kone on tullut noin vuonna 1970. 
Tilaa jatkoi vuonna 1978 Asko, 
ja myöhemmin mukaan tuli myös 
Arja. Tuolloin lehmiä oli kah-
deksan. Navettaa rakennettiin 
vanhan kylkeen 1987, silloin 
oli 12 lehmää sekä nuorkarja ja 
sonnit. Putkilypsyyn siirryttiin 
vuonna 1998.

Vuonna 2013 vappuna tilal-
la tehtiin sukupolvenvaihdos. 
Ari jäi jatkamaan kotitilaansa. 
Katariina kävi vielä tuolloin 
muualla töissä, mutta jäi tilalle 
kokonaan vuonna 2015. Lehmiä 
oli 24, ja sonnien kasvattamises-
ta oli luovuttu jo aiemmin. Tilan 
kehittäminen on ollut ajatukse-
na alusta saakka. Kiersimme 
ympäri Suomea katselemassa 
nykyaikaisia navetoita. Noin vii-
dessäkymmenessä eri navetassa 
näki erilaisia vaihtoehtoja, ja oma 
ajatus alkoi muodostua.

Lehmämäärää kasvatettiin 
vanhoissa tiloissa eläinten hyvin-
vointia unohtamatta. Lopuksi 
vanhassa navetassa lypsettiin 
neljääkymmentä. Maaliskuun 
27. päivänä maanrakennustyöt 
aloitettiin todenteolla. Maanra-
kennustöiden järjestäminen kuu-
lui itselleni. Kaivurimies, Arin 
siskon mies, työskenteli pitkää 
päivää reilun kaksi kuukautta 
apunaan omaa väkeä, kyläläisiä 
ja työmiehiä. Huhtikuun alusta 
tuli rakennusliike Poukkulan väki 
aloittamaan urakkaa. Kevättöiden 
lisäksi kiireisiin päiviin kuului 
navetan yksityiskohtien sopimi-
nen rakennustyömaalla. Kesä-
kuun 10.-11. päivä asfalttimiehet 
tekivät säilörehua varten 2500 
neliön rehukentän, johon jo 12. 
päivä korjattiin ensimmäistä 
satoa.

Avajaisia vietettiin kesäkuun 
27. päivä. Avajaisten jälkeen 
olivat vielä edessä viimeistelyt 
lehmien saapumista varten. 
Käyttöönottopäivänä, heinäkuun 
8., lehmät lypsettiin aamulla 
vanhoissa tiloissa. Iltapäivällä 
lähtivät kaksi Gean lypsyrobottia 
käyntiin. Aluksi lehmät olivat 
epäluuloisia eivätkä menneet 
vapaaehtoisesti robottiin, vaan 
siihen tarvittiin paljon apukäsiä. 
Navetassa hääräsi noin 13 henkeä. 
Ensimmäiset ostolehmät saapui-
vat käyttöönottopäivän iltana, ja 
sen jälkeen pikkuhiljaa sovitus-

ti. Kahden lopettavan Kauha-
jokisen tilan lehmät siirtyvät 
meille. Tähänastiset tilan lehmät 
ovat polveutuneet Lauran ja 
Onnin muutamasta lehmästä 
lukuunottamatta yhtä ostoleh-
mää, jolle ei tullut jälkeläisiä.

Soittele:
Jorma Huusko puh 0400 685 496

Osoite: Topeeka 25

Parin päivän jälkeen työs-
kentelimme navetassa omalla 
väellä. Lehmät alkoivat hiljalleen 
oppia käymään itse lypsyllä ja 
tottua uudenlaisiin tiloihin. Toki 
ajettavia on vieläkin muutamia, 
jotka eivät itse ymmärrä men-
nä lypsylle. Oli lehmillä jotain 
tuttuakin, sillä ne pääsivät lai-
tumelle vapaaehtoisesti koko 
ajan. Lypsyrobotti lypsää ym-
päri vuorokauden. Lehmillä 
on kaulassa panta, jossa on 
tunnistin lypsyrobottia varten, 
sekä aktiivisuus- ja märemittaus. 
Pantojen avulla tiedetään yk-
sittäisen lehmän terveydestä ja 
siemennysajankohdasta. Lyp-
syrobotille houkuttelee nappu-
larehu, jota kone annostelee 
lehmäkohtaisesti. Koneessa on 
kamera, jonka avulla se kiinnit-
tää lypsimet. Lypsykone mittaa 
maidon soluja ja väriarvoa, ja 
lypsää tarvittaessa maidon eril-
leen neljänneskohtaisesti. Maitoa 
jäähdyttää tankkihuoneessa 
12000 litran maitotankki, joka 
tyhjennetään joka toinen päivä. 
Tankki on kuitenkin reilun ko-

Ari, Katariina ja  innokas lehmien paimentaja Hupi

Avajaisten aikaan 27.6.

koinen poikkeustilanteita varten, 
esim jos maitokuski on myöhäs-
sä. Maito viedään Seinäjoelle 
Valion tehtaalle, jossa tehdään 
mm. voita ja rahkoja. 

Lypsyjen tiedot tallentuvat 
tietokoneeseen, josta seurataan 
monenlaisien raporttien avulla 
lehmien tilannetta. Keskellä 
navettaa on ruokintapöytä, jo-
hon jaetaan traktorin perässä 
olevalla apevaunulla ape, jossa 
on säilörehun eli nurmen lisäksi 
viljaa, rypsiä, kivennäisiä ja 
seleeniä. Lehmät kulkevat 
irrallaan pihatossa lypsyn, syö-
misen ja makaamisen väliä. 
Makuuparret ovat vesipedit, 
joissa betonin päällä on ensin 
35mm:n lateksipehmuste ja sen 
päällä kuminen peti, jossa on 
vettä sisällä. Poikimakarsinassa 
on paksu olkikuivikepohja. Lattia 
on ritilää, jota kiertää putsaa-
massa puhdistusrobotti. Seinällä 
roikkuu karjaharja, jossa lehmät 
rapsuttelevat itseään. Se alkaa 
pyöriä, kun sitä koskee. Karjan 
hyvinvointiin on panostettu, sillä 
hyvinvoiva lehmä myös tuottaa 
paremmin.

Uudessa navetassa on 
parsipaikkoja 152. Tällä hetkellä 
lehmiä on 90, ja luku nousee vielä 
124:ään. Loput tilat ovat hiehoille. 
Viereen on syksyllä rakennettu 
lisäksi hiehoille kylmäpihatto, jota 
ovat olleet rakentamassa naapurit 
ja oma väki. Vanha parsinavetta 
remontoidaan tulevan talven 
aikana juottovasikoille. Pihassa 
on myös 2000 ja 3000 kuution 
lietesäiliöt.  

Työn luonne ja olosuhteet ovat 
muuttuneet paljon. Työtä pystyy 
keventämään koneilla eikä se 
ole ruumiillisesti niin raskasta. 
Vastaavasti eläinten tarkkailua 
ja koneiden toimivuuden seuran-
taa on enemmän. Epäkohtiin on 
puututtava nopeasti ja robotin 
hälyttäessä jonkun on tarvittaes-
sa mentävä tarkistamaan tilanne 
vuorokauden jokaisena tuntina.

Katariina Kangas

Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö



Anne on kiva ja kiltti 
ope.
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Tässä on Annen haastattelu, 
jonka on toteuttanut Nelly 
Kuosmanen, 4.lk:

Mitä mieltä olet Päntäneen 
koulusta?
Päntäneen koulu on maailman 
paras koulu, jossa on tosi mukavat 
lapset ja työkaverit.

Missä olet opiskellut?
Olen opiskellut Itä-Suomen 
yliopistossa, Joensuussa. Olen 
opiskellut luokanopettajaksi, 
erityisopettajaksi ja erityisluo-
kanopettajaksi, sekä rehtorin 
opinnot.

Mikä oli lapsuuden unelma-
ammattisi?
Urheilija.

Mistä päin olet kotoisin?
Pohjois-Karjalasta, Juuasta.

Anne Hautala, Päntäneen koulun johtaja

Mikä/mitkä asiat ovat ehdot-
tomasti parasta maailmassa?
Yhdessäolo, toisista välittäminen ja 
hyvinvoinnista huolehtiminen.

Mikä on lempivärisi?
Petroolinsininen ja okran kel-
tainen.

Onko sinulla lemmikkejä ja jos 
on, niin mitä?
On. Kaksi kissaa, Aatu ja Elmeri, 
sekä kaksi koiraa Topi ja Tessu.

Päntäneellä entisen meijerin 
tiloissa on avattu kirppis-kahvio 
ja LVI-myymälä. LVI-alan 
tarvikkeita on laaja valikoima, 
ja jos jotain ei hyllystä löydä, 
niin tilataan lyhyellä toimitusa-
jalla. Valaisimia ja led-valoja on 
valikoimissa monenlaisia sekä  
myös jouluvaloja ja lyhtyjä.

Kirppiksellä on tavaraa 
laidasta laitaan. On käsitöitä, 
astioita, leluja, pöytiä ja tee-se-
itse-miehelle paljon hyllyjä, tasoja, 
kaapinovia, peilejä ym.

Ostosten lomassa voi nauttia 
pullakahvit ja höyrymakkarat.

Nyt on myyntipaikka myös 
asiakkaiden tavaroille, joten 
kannattaa käydä kysymässä, jos 
haluaa tuoda tavaraa myyntiin. 
Paikkoja on rajoitetusti. Kirppis-
tä hoitaa Sirpa Lehtimäki.

Kirppis-kahvio-LVI-myymälä

Oppilaiden 
ajatuksia 
Annesta:

Anne voi määrätä, mitä 

oppilaat tekee.

Ihana

Osaa laittaa oppilaat 

kuriin, mutta hellästi.

5/5

Se on tosi kiva ja hassu. Huumorintajuinen.

Päntäneen pitkäaikainen joh-
tajaopettaja Petri Lehikoinen on 
jäänyt eläkkeelle. Hänen tilalleen 
koulunjohtajaksi valittiin Anne 
Hautala. Anne sai vetääkseen 
68 oppilaan koulun, jonka op-
pilasmäärä nousee ensi vuonna 
yli yhdeksänkymmenen. Koulussa 
on kolme luokanopettajaa, esiopet-
taja, kiertävät englanninopettaja 
ja laaja-alainen erityisopettaja. 
Lisäksi on resurssiopettaja. An-
ne opettaa 3-4 lk, jossa on 24 
oppilasta. 

Ennen Päntäneelle  tuloaan 
Anne oli Kauhajoen koulukes-
kuksessa erityisluokanopettajana  
ja tutoropettajana (TVT-asian-
tuntijana) v. 2016 lähtien. 
Remontin jälkeen Päntäneen 

koululle kuuluu Annen mukaan 
hyvää ja koululla on hyvä 
yhteishenki. Terveisiä ja mukavia 
eläkepäiviä Petrille Päntäneen 
koululta. Päntäneen sanomat 
yhtyy toivotuksiin.

Päntäneen koululla vietetään 
lauantaina 14.12. klo 9-13 koulun 
yhteistä Kodin ja Koulun Päivää. 
Päivän aikana pääsee tutustumaan 
opetusmenetelmiin, lasten syksyn 
kädentöihin ja esityksiin. Päivään 
ovat tervetulleita kaikki oppilaiden 
huoltajat, isovanhemmat, kummit 
ja läheiset, sekä kyläläiset. 
Koulupäivä huipentuu klo 12 
järjestettävään huutokauppaan, 
jossa on huudettavana koulun 
vanhaa irtaimistoa, mm. 
opetustauluja.
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Keskiviikkona 11.12. on kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

Aukioloajat:
Keskiviikko  10-16
Torstai 10-14

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612
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Seuran toiminta on ollut men-
neen kesän ja syksyn aikana 
erittäin aktiivista. Koko kesän 
ajan palveli Tapion Lankakau-
pan pihassa LaaLaan Kesäkioski, 
jota pyöritti päntäneläinen nuo-
ri 4H-yrittäjä Laura Pihlaja. 
Pelipäivinä vastavalmistunut 
kioskivaunumme vedettiin ken-
tän laidalle palvelemaan yleisöä, 
jota Fc Päntäneen kotiotteluissa 
oli runsaasti seuraamassa ja 
kannustamassa kauden aikana.

Tuttuun tapaan toukokuun 
alusta lähtien seuran pihassa oli 
metallinkeräyspiste, jonka tuotto 
menee kokonaisuudessaan seuran 
toimintaan. Kesän kuntokampanja 
sai ihmiset tänä vuonna liikkeelle 
hieman viimevuosia huonommin, 
kaikkiaan merkintöjä kertyi noin 
800. Kampanjaan osallistuneiden 
kesken arvotun polkupyörän voit-
ti Bertta Pihlaja.

Kyläillat jatkuvat tuttuun 
tapaan joka kuukausi. Vuoden 
viimeistä kyläiltaa vietetään 
ke 11.12. pikkujouluisissa tun-
nelmissa. Ajankohtaiset tiedot 
tapahtumistamme löydät face-
book –sivuiltamme.

Talon lämmitysjärjestelmä 
on nyt uusittu lämmityskattilan 
rikkouduttua loppukesästä. Ta-
lolle asennettiin tehokkaat ilma-
lämpöpumput, joihin olemme 
saamassa hankerahoitusta ELY-
keskukselta. Hankeaikataulusta 
johtuen, laitteiden asennus oli 
vasta marraskuussa, pakkasen jo 
kolkutellessa ovella. Onneksem-
me Pyhäinpäivälounaalle saatiin 
jo ensimmäiset laitteet pyöri-
mään.

11

TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800
RAUHALLISTA JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA 2020 !

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

- Suolahuone
- Roskakatokset
- Kukkaruukut / amppelit

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

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. �������
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KIITOS!
Kauhajoen ja Kauhajoki Aron Rotaryklubit 
kiittävät Päntäneen nuorisoseuraa materiaa-
lituesta maailman poliopäivän tueksi järjes-

tämässämme tapahtumassa 24.10.2019.

020 7470 250
www.neviso.fi

Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

Onnea Bertta !

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

  2019
 2020

0400 616 607

Puskankylän kuivaamo

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



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

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

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

MAALÄMPÖ

Tuottajantie 42 B 4
60100 Seinäjoki 
soita: 050 339 4614 
�����������������

MAALÄMPÖ  -  ILMA-VESILÄMPÖ  -   HUOLTO

MARKKINOIDEN PARAS TAKUU:
6 VUODEN TAKUU LÄMPÖPUMPULLE JA

10 VUODEN TAKUU SEN KOMPRESSORILLE.
Kysy maalämmön kustannusarvio meiltä!

Hyvää joulua
lukijoille,  jutun tekijöille 

ja mainostajille.

Lehtitoimikunta:
Sauli Latva-Käyrä (pj),

Ari Rahkola, Kari Hakamaa
ja Jari Rosenberg

Paino: iPrint, Seinäjoki
www.lc-pantane.com

MÄKI-KYYNY
Majoitusta

ympäri vuoden
Tiedustelut:

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

010 239 6600

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki

Puh: 06 234 2311

Jouluaaton 
sääveikkausarpoja 
Leijonilla ja Tapion 
Kaupassa 1.-17.12.


