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Eelis Majamäki (s. 1939) 
ja vaimonsa Maila o.s. Perttula 
(1940) ovat asuneet 60 vuotta  
yhdessä. Yhteiseksi asuinpaikak-
si tuli Mailan kotopaikka, Haka-
lan tila. Mailan isä kaatui sodassa 
1941 ja äiti menehtyi pian tämän 
jälkeen keuhkotautiin. Nurmelat 
Käyräkylästä ottivat hänet kasva-
tikseen. Eelis (s.1939) on lähtöi-
sin Puskankylänperältä. Isä Sulho 
(s.1906) ja äiti Mirja (1905) o.s. 
Kohtamäki ostivat Pihlajavii-
dan tilan. 

Eeliksen syntymä osui synk-
kään ajankohtaan, juuri talvi-
sodan alle, kun liikekannalle-
pano oli jo meneillään. Sulho 
lähti sotaan. Mirja-äidille jäivät 
lapset, maatilan  työt ja karjas-
ta huolehtiminen. Mutta elämä 
meni eteenpäin päivä kerrallaan.  
Viimein koitti rauhan aika  ja  
elämä asettui uomiinsa.

Sotien jälkeen alkoi Suomessa 
kiivas jälleenrakentamisen aika. 
Lapset olivat mukana auttamas-
sa kukin voimiensa mukaan. Niin 
myös Majamäessä. Sulholle ja 
Mirjalle syntyi viisi lasta: Eira 
1935, Eero -37,  Eelis -39, Eino 
-41 ja Erkki -50. Eelis kävi kansa-
koulun Puskankylässä. Matti Inni-
lä oli koulun johtajaopettaja. Eelis 
pärjäsi koulussa ihan hyvin, erityi-
sesti laskennossa, mutta lukuhom-
mia enemmän kiinnostivat metsä-
työt. Huhtikuisena kouluaamuna  
hän saapasteli  Eero-veljensä 
kanssa metsään propsipinolle  
jäisiä pöllejä kuorimaan. Se ei  
ollut mitään helppoa hommaa, 
mutta sinnitellä piti. Hän oli lait-
tanut itselleen määrän, että saman 
verran tulosta oli saatava kuin iso-
veljensä. Koulussa hän ilmoitti 
poissaolonsa syyksi, että oli ollut 
kipeänä. Täydestä meni, mitäpä 
yhdestä päivästä. Eeliksen kou-
lu sujui niin mukavasti, että In-
nilä suositteli häntä Yhteiskou-
luun. Mutta ei, työtä, työtä, kovaa 
ruumiillista työtä sen piti olla. 
Kansakoulun jälkeen hän kävi 
maatalous- ja kotitalouskurssin 
nykyisellä Aninkoululla. Koti-
talouskurssi kesti likoolla neljä 
viikkoa ja poijilla kaksi.

Vuonna 1953 Eelis meni  
rippikouluun. Matka taittui pol-
kupyörällä, yhteen suuntaan oli 
noin 17 km. Kotimatkalla ripille-
päässeet kävivät juhlan kunniak-

si ostamassa limukkaa  Parjakan 
kioskilta. Eipä silloin rippiraa-
vaita juhlittu. Metsätöihin men-
tiin joka välis. Koulun loputtua 
veljekset ahkeroivat Karhukan-
kaan metsissä. He tekivät paljon 
puuhommia Osuuspuulle.

Viisikymmentäluvun lop-
pupuolella  VAPOlla oli Kan-
kalonmaassa iso savotta. Siellä 
60 miestä sahasi puita pokasa-
halla metrin mittaisiksi ja halkoi 
ne kirveellä. Majamäestä oli ko-
ko miesväki mukana, paitsi nuo-
rimmainen. Pojat tekivät kuormat 
ja Isä ajoi ne hevosella pinon ää-
reen. Lamuska kaadettiin, osa vel-
jeksistä jäi pinoamaan halot, toi-
set taas riensivät puunkaatoon. 
Kaikki oli puulämmitteistä siihen  
aikaan, halkoja tarvittiin paljon. 
Ennen oli Puskankylässä soke-
rijuurikkaan ja perunan viljele-
minen hyvin yleistä. Mielessä 
ovat vieläkin ne sokerijuurikkaan  
harventamiset kovalla helteellä. 
Kannatti raataa, sillä tienestiä  
kertyi niin paljon, että Eelis pys-
tyi ostamaan uuden polkupyörän 
itselleen. Sillä hän viiletti kave-
rien kanssa iltamyöhään hää-
paikoille nurkkureiksi, niinkuin  
silloin yleinen tapa oli.

Niin koitti aika irtautua  
kotinurkista ja perustaa oma perhe. 
Maila ja Eelis olivat toki tavan-
neet Nuorisoseuralla kemuus, 
asuivathan he molemmat Päntä-
neellä. Yhteisestä elämänpolusta 
sovittiin aikanaan ja häät hypel-
tiin Puskanperällä kesällä 1959. 
Ne olivat viimeisiä kaksipäiväi-
siä häitä. Häävalssina oli Metsä-
kukkia. Tanssimusiikista huoleh-
tivat Lapikiston veljekset Oiva 
ja Aulis sekä Kulmalan Mauri.  
Sahtia oli varattu ainakin tuhat 
litraa. Sen teosta vastasi naapuri, 
sahtimestari Artturi Mäkelä. Niin 
Maila ja Eelis asettuivat Käy-
ränkylään. Martti syntyi vuonna 
1959. Siitä rapiat viikon päästä 
Eelis lähti armeijaan Hämeen-
linnaan tykistöön.

Kun Eelis muutti Käyrän-
kylään, niin silloin vielä kuljet-
tiin klupuriihellä ja maamootto-
rilla käytettiin puimakonetta eli 
tappuria. Nuorisoseuralla jär-
jestettiin varstanlyöntikilpailu  
Päntäneen eri kylien pienvilje-
lijäyhdistysten kesken. Joka ky-
lältä oli edustusjoukkue. Haettiin 

voittajakolmikkoa, joka pystyy 
parhaiten lyömään kolmosta.  
Näyttämölle oli levitetty olkia, 
joiden päällä kisa käytiin. Kol-
mosen lyöminen vaati taitoa, sillä 
rytmin piti olla täysin kohdallaan 
jokaisella. Myös Eelis, Viertolan 
Onni ja Ala-Kyynyn Risto osal-
listuivat kilpailuun. He harjoit-
telivat etukäteen ja lyönnit su-
juivat hyvin, mutta kisassa tahti 
vähän takelteli. Olikohan otettu 
pikku tömpsyt jännitystä lieven-
tämään... Voitto meni muualle 

Eelis Majamäki, käyränkyläästen meijerikuski

sillä kertaa.
Eelis työskenteli rakennuk-

silla ennen meijerikuskin hom-
miaan, jotka hän aloitti vuonna 
1966 traktorin hankittuaan. Hän 
oli rakennustöissä muun muassa 
Tuunaisen Arvolla. Päntäneen 
Osuuskaupalla hän oli rakenta-
massa makasiinia johtaja Hentto-
sen aikaan. Eelis ajoi meijeriajoja 
ensin moottoripyöräkortilla. Hän 
hoiti käyränkyläisten maidonajot 

Maila ja Eelis vihittiin kesällä 1959.
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Päntäneen meijerin toiminnan lop-
pumiseen asti, vuoteen 1977. En-
simmäisen työpäivän hän muistaa 
hyvin, sillä silloin Martti-poika 
meni ensimmäistä päivää kou-
luun. Pentilän koulun toiminta oli 
loppunut keväällä 1966, niinpä 
Martti kirjattiin Päntäneen kansa-
koulun oppilaaksi Meijeritonkat 
piti peitellä kunnolla, jottei kär-
ryn pyöristä lennellyt kuraa tonk-
kien päälle. Hygieniatarkastuksia 
oli usein meijerillä. Kärrynlaval-
la oli loota, jossa pidettiin vasta-

kirjoja. Niihin merkittiin tuote-
tut maidon määrät sekä voi- ja 
juustotilaukset. Luriu, kurri eli 
rasvaton maito palautettiin tuot-
tajalle. Se meni yleensä vasikoi-
den ruokintaan.

Kylässä ei ollut montaa  
traktoria, niinpä Eelis teki monen-
moista rahtihommaa pitkin Pän-
tänettä:  hän fälttäsi, äesti, niitti, 
paalasi, kulki kotitarvemyllyn 
kanssa jauhamassa talojen vil-

joja, myös Osuuskaupalla. Hän 
aurasi teitä kymmeniä kilomet-
rejä, sillä myös metsiin piti saa-
da puupinoille  kulkuväylät. Eelis 
ajoi apulantaa Päntäneen Osuus-
liike Eteläpohjaan ja Osuuskaup-
paankin. Siinä piti olla ruista ran-
teessa, kun junanvaunun perältä 
lattiatasosta nosti 50 kilon säk-
kejä ja kantoi ne sylissään vau-
nun ovelle kärryille. Eipä isää 
paljon kotona nähty, kun hän oli 
aina matkassa. Hän lähti aamul-
la meijeriajoon, kun lapset nuk-
kuivat ja tuli kotiin, kun he oli-
vat jo unten mailla. Joskus lapset 
kysyivät äidiltään, että koska isä 
on ollu kotona. 

Lapsia syntyi kaikkiaan kuusi: 
Martti vuonna 1959, Mauri -61, 
Tarja -64, Terttu -68, Tuula -69 
ja  Mikko -81. Maila hoiti lap-
set. He  kasvoivat siinä mukana, 
jo pienestä he osallistuivat töi-
hin. Eeliksen kroppa on kestä-
nyt hyvin traktorin täryytyksen, 
mutta on hän kulkenut keppien-
kin kanssa iskiaksen takia. Oma 
traktori ei käynnistynyt 30 as-
teen pakkasessa, niinpä Eelis lai-
nasi kylältä traktorin, jossa ei ol-
lut koppia. Pian sen jälkeen olo 
oli kuin tulessa. Eipä siihen hoi-
toa saanut. Oma konsti oli pi-
tää jalkoja paistinuunissa, mikä  
helpotti hetkeksi.

Voi tehtiin Päntäneen mei-
jerillä. Polttopuita tarvittiin pal-
jon. Meijerin takana oli halko-
vaja, jonka piti olla aina tupaten 
täynnä metrisiä koivunhalkoja.  
Ainakin Eelis ja Eino niitä ajoi-
vat. Pesä oli niin suuri, että halot 
mahtuivat sinne täyspitkinä. Jos-
kus kävi niin, että joku tuottaja oli 
erehdyksessä laittanut liian ”uutta”  
maitoa meijeriin, eli lehmän poi-
kimisesta oli kulunut liian lyhyt 
aika. Jos maidon joukkoon jou-
tui  juustoista maitoa, meni ko-
ko erä pilalle. Siinä kului rapiat 
tunti, jotta saatiin säiliön pinnat 
kravatuksi puhtaiksi, kun maito 
oli palanut säiliön kylkiin. 

1960-luvun lopulla meijeriin 
hankittiin tonkkienkuljetusrata, 
jonka Eelis ja Eino hakivat ase-
malta. Nyt ei tarvinnut enää raaha-
ta tonkkia pitkin lattiaa punnituk-
seen. Meijerin toiminnan loputtua  
maidot on viety imuautolla  



Presidentin palsta

Tervehdys kaikille lehtemme 
lukijoille. Suomalainen Lions- 
toiminta viettää kuluvana vuonna 
 70- vuotisjuhlaansa: ensim-
mäinen suomalainen lionsklubi  
LC Helsinki/Helsingfors perus-
tettiin 14.8.1950.

LC Päntäneellä on tälläkin 
kaudella monia aktiviteetteja  

kyläläisten hyväksi. Kesällä  
järjestettiin Päntälä 2020-  
tapahtuma: Kaarlelanpuistossa 
oli yhteislauluilta orkesterin kera 
 ja Päntäneen urheilukentällä  
pidettiin lasten urheilukilpailut. 
Tapahtumissa oli väkeä muka-
vasti paikalla.

 Syksyllä lahjoitimme päivä-
koti Kuusenkoloon kaksi polku 
traktoria peräkärryineen. Niillä 
lapset voivat ajaa Kuusenkolon 
uudessa liikennepuistossa. 

Päntäneen Sanomat ilmestyy 
perinteisesti joulukuun alussa. 
Kiitokset mainostajille, että olette 
mukana auttamassa. 

Aktiviteeteistä kertyneitä  
varoja käytämme erityisesti 

alueemme nuorten ja vanhusten 
mutta myös muidenkin hyväksi.

Koronavirus-tilanne on  
keväästä alkaen muuttanut  
monia asioita arkipäiväisessä  
elämässämme. Monelle ovat 
etäyhteydet sekä maskit tulleet  
tutuksi. Tilanne koskettaa tavalla 
tai toisella varmasti jokaista. 

Lions Club Päntäneen  
puolesta toivotan kaikille  
rauhallista joulunaikaa ja  
riemukasta uuttavuotta.

Presidentti  
Markku Rinta-Halkola
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LAADUKKAAT
TEBOILTEBOIL
POLTTOÖLJYT
0400 664 643

Petri Peltonen

ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Puh. 0201 323 331

Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801Moottoritie 2, KAUHAJOKI,   Puh: 010 470 9801

Kauhajoki - Tervajoki - Närpiö

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

• Yrityksen perustamisasiat
• Kirjanpito ja tilinpäätökset

• Veroilmoitukset
• Maa- ja metsätaloudet

• Sähköiset tilitoimistopalvelut
Porvarintie 18, Teuva     Topeeka 30, Kauhajoki

06-2673 060       WWW.REEBIT.FI           toimisto@reebit.fi

www.kiinnike-heinonen.fi 
 

Sepänkuja 6, 61800 KAUHAJOKI 

BeA kiinnitystekniikka 

040 900 1457 
Kurikantie 287, 61850 KAUHAJOKI AS
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Virittäydymme vastaanotta-
maan joulua. Kodeissamme syty-
tetään adventtikynttilät, pihapiiriin 
jouluvalot, lyhtyjä ja kynttilöitä 
valaisemaan kulkijaa pimeim-
pänä vuodenaikana. Varsinaisi-
na joulupäivinä tulemme yhteen 
syömään jouluruokia, antamaan 
ja samaan lahjoja sekä  hiljen-
nymme joulun sanoman äärellä. 

Maailma ja luomakunta elää 
nykyisin murroksessa. Erityisen 
poikkeavaa aikaa olemme eläneet 
kuluvana vuonna pandemian takia. 
Luontokin muuttaa totuttuja kul-
kuja. Kyselemme: Mihin kaikki 
lopulta johtaa? Minkälaisia muu-
toksia ihmiskunta tulee vielä ko-
kemaan? Samanlaisia tuntoja on 
ihmiskunnalla ollut kaikkina ai-
koina, erityisesti sotien, kulku-
tautien ja muiden kärsimysten 
aikakausina. 

Jumala puhuttelee kaikkia 
luotujaan luonnossa, historiassa 
ja yksityisten ihmisten elämän-
vaiheissa. Tämän ns.yleisen il-
moituksen Paavali ilmaisee näin: 
”Hänen näkymättömät ominaisuu-
tensa, hänen ikuinen voimansa ja 
jumaluutensa, ovat maailman luo-
misesta asti olleet nähtävissä ja 
havaittavissa hänen teoissaan.” 

Room.1:20
Joulukertomuksen itämaan 

viisaat edustavat ihmiskunnan aa-
vistusta Jumalan olemassaolosta. 
He lähtivät taivaan tähden johdat-
tamina liikkeelle kotiseuduiltaan 
juutalaisten kuninkaan luo. He ei-
vät löytäneet vastasyntynyttä ku-
ningasta Jerusalemin kuninkaan 
palatsista, vaan Israelin pääkau-
pungin ulkopuolelta Betlehemin 
majatalon seimestä. Heidän mat-
kassaan tulee esille  kansojen lii-
ke kohti Kristusta, myös ihmis-
kunnan aavistus, kaipaus ja etsintä 
Luojan olemassaolosta. 

Hyvä uutinen, evankeliumi 
Jeesuksen syntymisestä ihmisek-
si on Jumalan tulemista kaikkien 
luotujensa lähelle ja ulottuville. 
Profeetta Jesaja puhui heikkou-
tensa tunteville ihmisille kirkkau-
desta: Kansa, jjoka pimeydessä 
vaeltaa, näkee suuren valon. Niil-
le, jotka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus.” Jes.9:1-
6 Jesajalla on myös salaperäinen 
sanoma, joka  toteutui Jeesuksen 
syntymässä. ”Katso, neitsyt tulee 
raskaaksi ja synnyttää pojan ja 
antaa hänelle nimen Immanuel” 
Jes.9:5 Jeesus on toinen Adam, 
uuden ihmiskunnan alku. Apos-

toli Paavalin mukaan Kristus on 
esikoinen, ennen koko luomakun-
taa syntynyt” (Kol.1:15), ”hä-
nen välityksellään luotiin kaikki” 
(Kol.1:16). Kristus on ylösnou-
semuksesssa syntyneen uuden 
luomakunnan alku ja päämäärä.   

Evankeliumi Jeesuksen syn-
tymästä kutsuu meitä paimenten 
ja itämaan tietäjien tavoin rien-
tämään vastasyntyneen Jeesuk-
sen seimen luo, avaamaan sydä-
memme ja mielemme  Jumalan 
puoleen, rukoilemaan kaikessa 
Jumalan tahdon ilmestymistä ja 
toteutumista omassa ja kaikkien 
ihmisten elämässä. Kolmiyhteisel-
lä Jumalalla on kaikki langat var-
masti käsissään. ”Minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.” (Matt,28:20). Ju-
malan läsnäolo  on usein meil-
tä salattua, silti saamme elää ja 
katsoa tuleviin päiviin turvallisin 
mielin uskon ja toivon ihmisinä.

Toivotan kaikille päntälää-
sille ja tämän lehden lukijoiden 
elämään  runsasta Taivaan Isän 
siunausta!

Antti Ala-Opas

IMMANUEL  -  
JUMALA MEIDÄN KANSSAMME
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Kuivike-, kasvu- ja energiaturpeet

K. LATVANIEMI
Puh. 0400 212 134

...JATKOA ETUSIVULTA

Eelis ja Maila Majamäki kotonaan Käyränkylässä lokakuussa 2020.

• Viljan, nurmen ja palkokasvien siemenet
• Torjunta-aineet ja lannoitteet
• Viljakauppa

SIEMENTILA SUOKAS OY
p. 040 502 7257 petri.suokas@tilasiemen.fi

Maitojalosteelle eikä kurria ole 
enää palautettu tuottajille.

Eelis ja Maila ovat tehneet 
kotinsa pihapiirin rakennukset. 
Asuintalo valmistui 1965 ja na-
vetta 1970. Aluksi heillä oli vain 
muutama lehmä ja kuusi hehtaaria 
maata. Niilläkin pärjättiin. Enim-
millään lehmiä on ollut 20. Mai-
la lypsi lehmät siihen asti , kun 
hankittiin lypsykone.

Vuonna 2001 tilalla tehtiin su-
kupolvenvaihdos. Nuorimmaisin, 
Mikko otti vastuun tilan hoidos-
ta. Toki Eelis ja Maila ovat aut-
taneet koko ajan, samassa talossa 
kun asutaan. Nyt on peltoa noin 
200 hehtaaria, josta osa  on vuok-
ramaita, metsää on 150 hehtaa-

ria. Terttu-tytär muutti Säkyläs-
tä Puskankylänperälle asumaan, 
kun Mikko oli ostanut Majamä-
en tilan Eiran kuoltua. Kolmisen 
kuukautta sitten lehmät laitettiin 
pois. Eelis tuumaa, että kun nii-
den kanssa on 60 vuotta asuul-
lu, niin eiköhän se riitä. Kaikki 
on muuttunut elämän varrella. 
Maidontuottajia oli Käyränkyläs-
sä ennen 30, nyt on yksi. Tieto-
koneesta on tullut keskeinen vä-
line maatilan asioiden hoidossa. 
Haastattelua tehdessä oli portail-
la odottamassa 80 maanäytettä 
odottamassa kirjaamista. 

Eeliksellä on ollut pitkäai-
kaisia luottamustehtäviä. Hän 
oli Päntäneen Osuuspankin hal-

lintoneuvoston jäsen 24 vuotta 
eli loppuun saakka. Käyränky-
län pienviljeliäyhdistyksen ny-
kyisen Maa-ja kotitalousseuran 
rahastonhoitajana Eelis on ollut 
kauan, pian 30 vuotta. Tupaillat 
ovat olleet mukava henkireikä ar-
jen keskellä, kun on voinut vaih-
taa kuulumisia kyläläisten kanssa. 

Nyt yhteisten illanviettojen 
pitäminen on vähentynyt. Suvun 
jatkumisesta ei ole huolta. Las-
tenlapsia on 19 ja lastenlasten-
lapsia yhdeksän, eli kyllä mum-
mua ja paappaa tarvitaan. Maila 
vastaa kodinhoidosta, Eelis aut-
telee traktorihommissa.Tänä-
kin syksynä hän on ollut kyntä-
mässä  melkoiset määrät. ”Pysyy  
itsekin paremmassa kunnossa, kun 
yrittää olla ja tehdä. Aika vain on  
menny nopiaa, kun nyt jo ollahan 
ehtoopuolella.”

Heleena Kokko

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

Kyntäjäntie 1, Kauhajoki
Puh: 06 234 2311
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Petkon tarina
Päntäneen BP Petkon tarina 

lähti viriämään  siitä, kun monet 
kyläläiset ehdottivat kauppias Ei-
no Ketolalle, että hän rakennut-
taisi Päntäneelle huoltoaseman ja 
kahvion. Kaivattiin kuitenkin uut-
ta kokoontumispaikkaa ja  polt-
toaineen jakeluasemaa kylään.  
Vastaavia palvelukokonaisuuk-
sia oli ilmestynyt moniin kylä-
keskuksiin Suomessa samoihin 
aikoihin.

Eino Ketola pyysi rakennus-
yrittäjä Arvo Tuunaista tekemään 
piirustukset huoltoasemaraken-
nusta varten. Ketola oli ostanut 
tontin Päntäneen Osuuskaupan 
naapurista, keskeiseltä paikalta.
Työt tehtiin pitkälti päntäneläisten 

www.luksel.fi

Kiviluoman Veikko korjaa traktoriaan. Kantokosken Tapani seuraa 
tilannetta. Edessä Luopakan Väinö. Taka-alalla Rintaniemen Velin 
”nisuprinssi.

voimin. Oman kylän mies Mau-
no Kallio Osuusliike Eteläpohjan 
Päntäneen myymälästä kertoi Ke-
tolalle olevansa hiukan kiinnostu-
nut huoltoasemayrittäjän pestistä. 
Asia oli sillä selvä. Miehet kier-
sivät ajamalla koko Päntäneen ja 
laskivat jokaisen traktorin ja au-
ton pystyäkseen arvioimaan ky-
län polttoainekulutuksen. He läh-
tivät Helsinkiin neuvottelemaan 
BP öljy-yhtiön kanssa  ja sopi-
mus allekirjoitettiin. Huoltoase-
man avajaiset olivat marraskuussa 
1968. Kauhajoen Kunnallislehti 
kirjoitti huoltoasemasta seuraa-
vaa (8.1.1969):

PÄNTÄNEELLE  UUSI  
HUOLTOASEMA

Englantilainen öljy-yhtiö Bri-

tish Petroleum Company (BP) on 
tullut Päntäneelle. Kylän keskus-
taan on rakennettu uusi huolto-
asema, jonka viralliset avajaiset 
olivat äskettäin. Huoltoasemara-
kennus muodostuu pääasiallisesti 
suuresta myymälästä, kahviosta 
sekä läpiajettavasta huoltohal-
lista, jonka koko mahdollistaa 
myös raskaan kaluston huollon.  
”Aseman myymälä noudattaa 
BP:n kansainvälistä ns. auto-shop 
-linjaa”, kertoi lehdellemme avat-
tavan aseman isäntä, kauppatek-
nikko Mauno Kallio.

 ”Pyrkimyksenämme on tar-
jota mahdollisimman laaja tava-
ravalikoima, josta löytyy myös 
jokapäiväiseen käyttöön tarkoi-

tettuja tuotteita. Näitähän usein 
huomataan puuttuvan esim. iltai-
sin ja pyhäisin – aikana, jolloin 
liikkeet ovat suljettuina.”

Asemanhoitaja Mauno Kallio 
on paikkakuntalainen ja ennes-
tään tuttu päntäneläisille. 

Eräänä alan uutuutena on ase-
malla ns. Super Mix monivalin-
tamittari, josta on mahdollista 
saada viittä eri bensiinilaatua; 
92-, 94-, 96- 98- ja 100-oktaa-
nista. Tällaisia mittareita BP:l-
lä on ollut käytössä asemillaan 
Suomessa jo vuoden ajan tarjo-
ten autoilijoille mahdollisuuden 
valita autoilleen juuri sitä laatua, 
mitä se tarvitsee. Tällä hetkellä 
merkitsee viiden bensiinilaadun 
markkinointi tasan yhden pennin 
eroa jokaisen tarjolla olevan ar-

von välillä. Esimerkiksi autoili-
ja, joka aikaisemmin on käyttänyt 
100-oktaanista bensiiniä, mutta 
nyt voi siirtyä käyttämään 94-ok-
taanista, säästää tällöin 3 penniä 
litralta. Ruotsissa on BP:llä ollut 
Super Mix mittareita käytössä jo 
vuodesta 1962 lähtien. Niitä on 
yhtiöillä n. 1000 kpl ja on arvi-
oitu, että näitä käyttämällä autoi-
lijat säästävät vuosittain yhteen-
sä lähes 5 milj. markkaa. Super 
Mix mittarista sekä autojen ok-
taanitarpeista luvataan lähempiä 
tietoja BP-asemalta.

BP:n edustajana Suomessa 
toimii BP- Petko Oy, alunperin 
kotimainen, polttoöljyn markki-
nointiin keskittynyt yhtiö, joka 
nyttemmin on kokonaan BP:n 
omistama. Yhtiö on hyvää vauh-
tia rakentamassa omaa huoltoase-
maverkostoansa myös Suomeen, 
josta  eräänä todistuksena on Pän-
täneellä avattu asema.

Kallion Mauno toimi deale-
rin asemassa, eli hän ei omista-
nut kiinteistöä mutta  toiminnan: 
huoltohallin, kahvion, polttoai-
neen myynnin ja tarvikemyyn-
nin. Hän työllisti viisi ulkopuo-
lista työntekijää: hallissa oli yksi, 
polttoaineenjakelijoita kaksi, kah-
viossa 1-2 tarjoilijatarta oman 
väen lisäksi. Maunon vaimo Au-
likki vastasi kahvion toiminnas-
ta. Mauno  toimi yleismies jantu-
sena. Huoltohallissa työskenteli 
ensin Luopakan Aarno, hänen 
jälkeensä mm. Pitkäsen Risto ja 
Myllymäen Jussi. Hallissa vaih-
dettiin  renkaita ja suodattimia, 
rasvattiin nippoja ja tehtiin mui-
ta  perustöitä.

Bensiinin myynti oli välttä-
mätön paha. Sillä ei rikastunut, 
koska myyntipalkkio oli  pieni. 
Ennen Maunon ryhtymistä alal-
le puhuttiin, että bensanmyynti 
on amerikkaa, mutta se oli virhe-
luulo. Myös Eino Ketola on si-
tä mieltä, että sen kannattamat-
tomampaa ei voi olla ainakaan 
pienillä asemilla. Olisi pitänyt os-
taa isoja eriä, niin kate olisi ollut 
parempi. Kesäaikaan myynti oli 
noin 1000 litraa vuorokaudessa, 
kun automaatit tulivat ja kulutus 
oli ympäri vuorokauden.

Bensiininjakajina oli nuo-
ria poikia, joista pisimpääm oli-
vat Hautalan Jarmo ja Kuja-Hal-
kolan Martti. Huoltopuolella ja 
erityisesti kahviossa väki vaih-
tui usein, palkat kun eivät olleet 
päätähuimaavia, Tiklas houkutte-
li naisväkeä enemmän. Bensiini 
maksettiin käteisellä tai velaksi. 
Velaksimyynti ei lyönyt leiville, 
koska osa jäi maksamatta. Mut-
ta toimeen tultiin, rikastumaan 
ei toki päästy. Työpäivät kestivät 
kello 7-23 eli 14 tuntia putkeen.

Kahvila kannatti. Tarjolla oli  
makkaroitten lisäksi myös lounai-
ta jonkun aikaa, mutta menekin 
vähyyden vuoksi niistä luovuttiin, 
Päntälässä ei ollut tarvetta kysei-
selle palvelulle, koska ei ollut fir-
moja, joiden työntekijät olisivat 
käyneet syömässä. 

Keskiolut tuli myyntiin vuo-
den 1969 tammikuussa. Sitä meni 
paljon. Päntäneläiset kokoontuivat 
BP kahvioon tapaamaan toisiaan 

ja samalla siemailemaan välikal-
jaa. Alkuaikoina tarjoiltiin vain 
pöytiin. Ennätys kaljan myynnis-
sä saavutettiin yhtenä pääsiäislau-
antaina, jolloin Petkolla myytiin 
25 korillista eli 600 pulloa kaljaa. 
Nuorisoa oli paljon.  He odotte-
livat kemuuhin lähtöä  kahvios-
sa. Erityisesti viikonloppuisin oli 
paljon väkeä. Istuinpaikkoja oli 
32. Joskus tarvittiin portsaria, kun 
paikat olivat ihan tukossa. Sodan-
käyneitä miehiä kävi kahvilassa 
toisinaan. He käyttäytyivät rau-
hallisesti. Joskus nuorempi väki 
riehaantui ja meno oli kuin villis-
sä lännessä. Mauno ei pelännyt. 
Hän tunsi väkensä ja osasi vetää 
oikeasta narusta. Supliikki aut-
toi asiakaspalvelussa. Alkoholi-
tarkastaja ja poliisi poikkesivat 
joskus. Maunoa ei olisi haitan-
nut,  vaikka poliisi olisi käynyt 
useamminkin.

Suurmenestys oli, kun  bingoa 
alettiin  pelata kahviossa. Mauno 
pyöritti Karhun Päntäneen kylä-
osaston bingoa. Hän hankki pal-

kinnot ja myi ne Karhulle, jolle 
bingonpeluu oli tuottoisaa. Sun-
nuntaisin klo 18 kyläläiset riensi-
vät kilvan pelaamaan ja hakemaan 
sitä kahvipakettia tai muuta bin-
govoittoa. Mutta koska väkeä oli 
parhaimmillaan 50-60, niin  bin-
go siirrettiin Nuorisoseurantalolle. 
Ketolan Einolla on edelleen bin-
govoittona saamansa silitysrauta 
kaapissa, vielä käyttämättömä-
nä. Kahvilarakennuksen toisessa 
päässä oli asunto, jossa Mauno, 
Aulikki ja Timo asuivat.

Luopakan veljekset Aarno ja 
Väinö ”Väiti” ottivat huoltoase-
man vetovastuun vuonna 1972. 
Väinö meinaa, että huoltoaseman 
yrittäjyys kannatti sen verran, et-
tä sai voita leivän päälle. Tilanne 
huononi ajan mittaan. Aarno jäi 
pois ja Väinö jatkoi yksin. Hän 
vuokrasi hallin Oiva Heikkilälle. 
Hänen jälkeensä tuli Oivan pikku 
veli Esa jatkamaan.Väinö luopui 
huoltoasemasta -80 -luvun alussa. 
Alkoi Tainion Oivan ja Mailiksen 
aika. Oiva Tainio vastasi 1960-lu-Nuoret neidot: vas. Vaula Puska, Pirjo Rinta-Möykky, Päivi Puska

Takana seisovat Väinö Pihlajamäki ja Lauri Pihlajamäki. Edessä 
vas. Pasi Rahkola, Hannu Ukkonen ja Sulo Rintaniemi.

Ilmoitus Kauhajoen Kunnallislehdessä.

Vas. Väinö Luopakka, Esa Heikkilä ja Matti Käyrä-Koski.
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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

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

Paljon on jo ehditty touhata. 
Olemme saaneet valmiiksi ke-
väällä aloitetun liikennepuiston  
merkkeineen ja suojateineen. Nyt 
olemme opetelleet pyöräilyn lo-
massa liikennemerkkejä ja sääntö-
jä. Vanhempainillassa LC-Päntä-
ne lahjoitti meille kaksi mahtavaa 
polkutraktoria kärryineen, ja ko-
valla käytöllä ne ovat olleetkin. 

Kutsuimme Hyypän ja Num-
mijärven ryhmisläiset vierailulle 
tutustumaan liikennepuistoon, he 
saivat kokeilla polkutraktoreita 
ja erilaisia pyöriä. Lisäksi kaikki 
suorittivat jalankulkupassit ja tie-
tysti tarjolla oli myös pikkupur-
tavaa joita olimme lasten kans-
sa leiponeet.

Olemme tutustuneet Päntä-
neen lähimetsään, sielä on mu-
kava leikkiä piilosta, rakentaa 
majaa, tehdä erilaisia havaintoja 
esimerkiksi puista ja linnuista, 

Tervehdys Kuusenkolon 
ryhmiksestä!MESLA OY 

 

LVI PÄNTÄNE 
PÄNTÄNEEN PAIKALLISTIE 22 

61980 PÄNTÄNE 0400 885 028 

VESI- LÄMPÖ- JA 

ILMASTOINTITYÖT 

 TARVIKKEINEEN 

eväät meillä on tieysti mukana ja 
se on aina retken kohokohta kun 
niitä saa istahtaa kannon päälle 
syömään. Myös Päntäneen jal-
kapallokenttä on tullut tutuksi.

Loppukesän lämpimillä il-
moilla söimme muutamat väli-
palat ulkona ja se oli lasten mie-
lestä huippu hauskaa, innoissaan 
kyseltiin myös seuraavan päivän 
lounaalla että voidaanko mennä 
ulos syömään.

 Linja-auto reissu kaupungin 
painisalille on myös tehty, siellä 
oli tilaa juosta ja temppuilla… ja 
linja-autossa on aina tunnelmaa.

Kuusenkolossa on tällä het-
kellä täydet 13 lasta.

Toivotamme kaikille mukavaa 
joulun odotusta!

Minna, Henna ja Marjo-Riitta

Presidentti Markku Rinta-Halkola luovutti päiväkodille 2 traktoria. 

Vanhempainillassa traktoreille riitti innokkaita testaajia.

vun alkupuolella bensanjakelus-
ta Päntäneen Osuuskaupan Shell 
huoltoasemalla. Silloinen Osuus-
kaupan johtaja Leskelä oli muut-
tamassa Kittilään, jonne haettiin 
myös Shell huoltoasemanhoita-
jaa. Tainiot lähtivät pohjoiseen 
loppuvuodesta 1966 ja viihtyi-
vät Lapissa hyvin. Perheen tytär 
Marita oli tuolloin viisivuotias. 
Vuonna1969 syntyi perheeseen 
poika Marko.Veri veti takaisin 
lähemmäs entisiä kotikunnaita. 
He muuttivat 1973  Närpiöön, 
josta käsin Oiva kulki Kauhajo-
ella VM-koneella töissä. Takaisin 
Kauhajoelle perhe muutti 1975. 
Oiva jatkoi töitä VM-koneella, 
Mailis työskenteli mm. Ström-
bergin tehtailla. Oiva ja Mailis 

Puskankylän kuivaamoPuskankylän kuivaamo

Viljan vastaanotto ja rahtikuivausta 
Puh: 040 8013 614    

aloittivat huoltoasemayrittäjinä 
Luopakan veljesten jälkeen. 

Kun Tainiot ottivat vetovas-
tuun BP:n huoltoasemasta,  Pet-
ko muuttui Unioniksi. Samoihin 
aikoihin he hankkivat ja remon-
toivat kodikseen entisen Möy-
kyn kahvilan, kahvila Tarinan. 
Unionin myymälässä oli tuon 
ajan huoltamoiden varustetaso. 
Mailis hoiti myymäläpuolen ja 
tankkaukset, Oiva hallin, jos-
sa tehtiin rengastyöt, hitsaukset, 
öljynvaihdot, pesut, vahaukset 
ym.  Yksi säännöllinen ja isotöi-
nenkin urakka oli kirjastoauton 
pesu ja vahaus. Oivan ja Mai-
liksen lisäksi huoltoasemalla oli 
jonkin aikaa töissä Hakalan Ves-
ku. Marko oli bensiininjakelijana 
toisinaan, krassasipa välillä omaa 
ja kavereitten mopoja huoltohal-
lissa. Tainioiden aikaan bensa oli 
vielä palveluhommaa. Kahviota 
hoitivat mm. Arto Ojanen ja Vesa 
Viitanen, jotka toimivat Mailiks-
en ja Oivan alivuokralaisina. Ma-
jlis myi kesäisin kukkia pihassa 
Helsinkiä myöten. Oiva oli aina 
valmis auttamaan, renkaat korjat-
tiin ja polttoainetta annettiin tar-
vittaessa, oli pyhä tai arki.

Toiminnan aktiivisin aika oli 
80 -luku. Unionin toiminta päättyi 
90-luvun puolivälissä. Oiva jatkoi 
vielä pieniä korjaushommia koti-
pihan autotallissa ja kävi puimas-
sa ja paalaamassa alueen viljeli-
jöille. Mailis innostui tekemään 
savitöitä. Kun Tainiot luopuivat 
huoltoasemayrittäjyydestä, Ei-
no Ketola otti hoitaakseen  polt-
toainehomman Raunon nimissä. 
Kylmäaseman automaateista sai 
tankata setelillä ja kortilla. Rau-
no myi lopulta koko kiinteistön 
Risto Potapoffiille, Suupohjan 
Sähkö Oy:n omistajalle.

Heleena Kokko
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Päntälä 2020

PÄNTÄLÄ 2020 
TAPAHTUMA 17.-19.7.2020
Perjantaina 17.7.2020 klo. 18.00 alkaen  
vietetään Kaarlelan puistossa nuotioiltaa. 
Kesäistä musiikkia. Keijo ja Tapio Mäenpää, 
sekä Olli Lahtinen musisoivat. 
Mahdollisuus yhteislauluun. 
Makkaranpaistoa, mehua yms.  
sekä hyvää seuraa. 
LC Päntäne järjestää

Lauantaina 18.7.2020 
lasten urheilukilpailut 
Päntälän kentällä. 
Ilmoittautuminen klo. 11.00 alkaen, klo. 12.00 
alkaa kilpailu. Kilpaillaan neljässä eri sarjassa; 
5, 7, 9 ja 11 vuotiaitten sarjat tytöille ja pojille. 
Kisa on kolmiottelu; juoksu, pituushyppy ja 
pallonheitto. LC Päntäne järjestää
 
klo 18.00 kesäinen kyläilta Nuorisoseuran talolla. 
Karaokea (Tuija Mäensivu), bingo, grilliherkkuja 
sekä kioskivaunu. Tapahtuma ikärajaton. 
Päntäneen NS järjestää

Sunnuntaina 19.7.2020 klo. 12.00  
jumalanpalvelus Seurakuntakodilla.  
Antti Ala-Opas ja Helena Ala-Prinkkilä  
seurakunnasta. LC Päntäne järjestää

TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN!

20 vuotta sitten seivästettiin 
Päntälässä heinää 13,3m korkui-
seen seipääseen ”Päntälä 2000” 
-tapahtumassa. Mukava tapahtu-
ma kokosi porukkaa yhteen eri-
laisiin tehtäviin ja yhdessäoloon 
ja nyt heinäkuussa kokoonnuttiin 
taas uudelleen Päntälä 2020 -ta-
pahtuman merkeissä.

Lions Club Päntäneen ja Pän-
täneen nuorisoseuran järjestämä 
viikonlopputapahtuma keräsi ky-
lään niin entisiä kuin nykyisiäkin 
asukkaita. Perjantai-illalla klo 

18.00 alkaen vietettiin Kaarle-
lan puistossa nuotioiltaa. Ohjel-
massa oli kesäistä musiikkia ja 
yhteislaulua. Oman kylän peli-
mannit Keijo ja Tapio Mäenpää, 
sekä Olli Lahtinen musisoivat 
puiston rannalla ja samalla nau-
tittiin makkaranpaistosta, mehus-
ta ja hyvästä seurasta.  

Lauantaina aamupäivällä oli 
vuorossa lasten urheilukilpailut 
Päntälän kentällä. kilpailut käy-
tiin neljässä eri sarjassa; 5, 7, 9 
ja 11 vuotiaitten sarjat tytöille ja 
pojille. Lajeina olivat kolmiotte-
lu; juoksu, pituushyppy ja pallon-
heitto. Lapsia ja aikuisia oli pai-
kalla kentän täydeltä.

Samana iltana Nuorisoseuran 
talolla vietettiin kesäinen kyläil-
ta. Oman kylän tangolaulaja Tui-
ja Mäensivu laulatti karaokea. Li-
säksi ohjelmassa oli mm. bingo, 
grilliherkkuja sekä kioskivaunu. 
Isot kiitokset nuorisoseuran ak-
tiiviselle porukalle!Sunnuntaina 
Päntäne 2020 viikonlopun päätti 
jumalanpalvelus Päntäneen seu-
rakuntakodilla. Antti Ala-Opas ja 
Helena Ala-Prinkkilä olivat seu-
rakunnasta paikalle.

Järjestäjät haluavat kiittää 
kaikkia kolmipäiväiseen tapah-
tumaan osallistuneita!
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40 vuotta 
Materiaalinkäsittelyä  

Material Flow How®

FILLARISTA PILLARIIN

Mikontie 1, 61800 KAUHAJOKI. Puh. 040-731 2872

AUTON VARAOSAT vm 1960 - 2020

VÄLITYSMYYNTI
T:mi ANTTI LEHTONEN

Tänä vuonna on kaikkia suun-
nitelmia, kokoontumisia ja järjes-
telyitä estänyt, tai ainakin häirin-
nyt COVID-19 pandemia. Sain 
ajatuksen kokoontumisesta ulko-
na. Meitä olikin mukava joukko 
koolla Kaarleelan puistossa Päntä-
neellä 16.8.2020. Puiston esitteli-
jänä ja kokoavana voimahahmona 
toimi Sauli Latva-Käyrä puoli-
sonsa kanssa. Mukana oli myös 
osa veljieni pojista puolisoineen. 
Valitettavasti lapsuuden ystävä-
ni sekä pitkän matkan sukulaiset 
olivat estyneitä tällä kertaa. Lap-
suuden ystäväni olivat estyneitä 

Joka kesäinen
käynti kotiseudulla

sairauden ja vanhuuden vuoksi. 
Vanha ja raihnainen olen minäkin, 
mutta minulla on poika, jolta riit-
tää minullekin aikaa, vaikka hä-
nellä on oma perhe, vaativa työ 
ja luottamustehtäviäkin.

Lähdimme aamulla liikkeelle 
Punkalaitumelta, tarkoituksenam-
me oli ehtiä Jumalanpalvelukseen 
Kauhajoen kirkkoon. Jumalanpal-
veluksen toimitti Päntäneen oma-
pappi Antti Ala-Opas, se oli hy-
vä alku tälle päivälle. 

Millainen paikka sitten on 
Kaarleelan puisto? Luonnontilassa 
oleva joki solisi vapaana ja kalat 

hyppivät. Nuotiopaikka jyhkei-
den perustuskivien ympäröimä-
nä, luontopolku ja vielä päivään 
sattunut kaunis auringonpaiste 
tarjosivat kokoontumisellemme 
mukavan ympäristön. Tunnelma 
oli vapautunut. Kuuntelimme Sau-
li Latva-Käyrän esittelyn aluees-
ta ja sen historiasta, yhdessäolo, 
oleskelu, keskustelut, makkaran 
grillaus, virvoitusjuomat, mus-
tikkapiirakka ja Kristiinan tuo-
ma termoskahvi (kiitos siitä!) 
täydensivät tunnelman.

Kannustan täydellä sydämellä 
Lionsclubilaisia ja muita kyläläi-
siä ylläpitämään ja kehittämään 
tätä paikkaa! Mieleeni tuli, että 
KÖKKÄ-touhu on pohjalaisille 
tyypillistä. Omasta lapsuudesta-
ni ja nuoruudestani muistan syk-
syisen perunannoston. Kävimme 
naapureissamme perunamaalla 

nostamassa talven perunat, tie-
tysti myös omamme. Kyllä kai 
sitäkin voi KÖKÄKSI kutsua.

Vielä haluan kertoa muiston 
siltä ajalta. Kerron sen siksi, et-
tä Thyra Hirvonen oli Kaarlee-
lan puiston lahjoittajan, Saara 
Hirvosen äiti. 

Thyra Hirvonen oli Puskan 
koululla hoitamassa Elsa Innilää. 
Äidilläni vuosi usein nenästä ver-
ta ja yleensä se alkoi yöllä. Minun 
teki pahaa, enkä voinut sille mi-
tään. Tästä huolimatta minusta tuli 
kuitenkin sairaanhoitaja. Eräänä 
yönä lähdin koululle pyytämään 
Thyra Hirvosta apuun. Hän tuli 
ja sai verenvuodon tyrehtymään, 
Thyra hallitsi luontaishoidon sa-
lat. Myöhemmin suoni äitini ne-
nästä poltettiin ja veren tulo lop-
pui. En tiedä, vaikka Kaarleelan 
puistosta tulisi koko Päntäneen 

ja kaikkien päntäneläisten vir-
kistyspaikka, toivon niin! Jopa 
niin, että pitäisi käyttää varaus-
kalenteria, että jokainen käyttäjä 
saisi nauttia siellä olostaan omas-
sa rauhassaan, niin halutessaan.

 
Leena Seppä os Frösén, Tampere

Puh. (06) 231 4930

Tuottajantie 42 B 4
60100 Seinäjoki 
soita: 050 339 4614 
www.lampotehdas.fi

MYYNTI, ASENNUS JA HUOLTO: MAALÄMPÖ, 
ILMALÄMPÖ  JA  ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT

www.peterco.fi

Kaivojen ja siirtolava-
roskasäiliöiden 

tyhjäystä nopeasti. 
Siirtolavaparakkien 

siirrot. Kaivojen 
tyhjäykset myös 

automaattisesti sopi-
muksen mukaan.

Jätehuolto
J.Frösen

0400-269181
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Mikko Pekonen on 31-vuotias 
Kauhajoella syntynyt sähköalan 
yrittäjä. Mikon perheeseen kuu-
luu vaimon lisäksi 4- ja 2-vuoti-
aat lapset sekä kaksi kissaa. Perhe 
asuu  Päntäneen Möykkykylässä 
jonne he alkoivat rakentaa taloa 
vuonna  2014 ja asuttukin siellä 
on nyt kolmisen vuotta. “Olem-
me tykänneet asua Päntäneellä. 
Täällä on lapsille toimiva koulu 
ja aktiivista kylätoimintaa, mis-
tä saa nykypäivänä olla kiitolli-
nen. Täällä on luonto lähellä, ja 
saa nauttia maaseudun rauhasta.”

Ammatinvalinta ratkesi kun 
Mikon isä kannusti hakemaan 
sähköalan tutkintoa. “Vuonna 
2008 valmistuin Kauhajoen am-
mattikoulusta elektroniikka-asen-
tajaksi ja ylioppilaaksi ja pääsin 

Sähkö Elera

Suupohjan
AKKU ja RENGAS

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

Renkaiden, Akkujen ja Hydrauliikan erikoisliike

• Renkaat ja Akut
• Hydrauliikka
• Liittimet ja letkut
• Kiilahihnat ja öljyt
• Laakerit

www.suupohjanakkujarengas.fi

Mikko Pekonen on perheineen Möykkykylässä asuva yruittäjä.

työskentelemään sähköasennus-
töissä Kauhajoella ja Jalasjärvel-
lä. Asuimme puolisoni kanssa 
muutaman vuoden Tampereella, 
jossa suoritin lisäksi sähköasen-
tajan tutkinnon ja työskentelin 
paikallisessa sähköasennusliik-
keessä isoissa projekteissa. Sen 
jälkeen kerrytin Teuvan ja Kris-
tiinankaupungin alueella lisää 
kokemusta sähköasennustöistä; 
pienistä ja isoista projekteista.” 
Vuonna 2014 Mikko suoritti Tu-
kesin sähköpätevyyden ja perus-
ti oman yrityksen Sähkö Eleran. 
Päätoimisena yrittäjänä hän on  
toiminut pian kolme vuotta. Säh-
kö Eleran asiakkaita ovat raken-
tajat, remontoijat ja muut pientä 
ja suurta sähköasennustyötä tar-
vitsevat kotitaloudet, yritykset ja 

maatilat. Yritys tekee myös aliu-
rakointia toisille sähköliikkeille. 
Toiminta-aluetta on pääasiassa 
Suupohjan alue ja lähikunnat. Tä-
hän astisita töistä suurimmat ura-
kat ovat olleet aliurakointia Ja-
lasjärvellä , jossa tehtiin kahden 
suuren navetan laajennusurakak-
ka vuosina 2019-2020. Yrityksen 
tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. 
Töitä tulee pikkuhiljaa enemmän 
ja enemmän; onnistuneiden töiden 
ja tyytyväisten asiakkaiden kaut-
ta tulee uusia töitä ja asiakkaita. 
“Aion myös tulevaisuudessa pa-
nostaa hyvään työn jälkeen, sil-
lä se on paras käyntikortti, minkä 
asiakkaalle voi jättää. Tällä het-
kellä toimin yksin, mutta kysyn-
nän kasvaessa tulee pohdittavak-
si lisätyövoiman palkkaaminen.”

EELLÄÄMMÄÄNNTTUURRVVAAYYHHTTIIÖÖSSII  
PPAALLVVEELLEEEE  KKAAUUHHAAJJOOEELLLLAA 

Topeeka 25 
(ma-to 9-16.30, pe 9-16) 
Asiakaspalvelu puh. 06 534 2100 

o

Verkkokauppamme
halpahalli.fi palvelee 24/7.

TERÄHUOLTO
REIJO KUJA-KYYNY

Asevelitie 33, Kauhajoki
Puh. 040 8495 612

Lepattaako vielä 
hetken pienen 

kulkurin sydän?

Onko rakkauteni vielä 
palavaa ystäviäni 

kohtaan?

Vielä pienen tuokion 
järven laineilla 

auringonkultaiset 
purjeet liplattavat.

Saapuu pian yö, raukee 
väki leirin, Isä Taiva-
han näkee lapsensa.

Toivo Hautaviita
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FC-Päntäneen kesä
Päntäneläinen jalkapallojouk-

kue FC Päntäne päätti kautensa 
jalkapallon 5-divisioonassa 12.9. 
Joukkue keräsi 11 ottelussa ka-
saan 6 voittoa, 2 tasapeliä ja 3 
häviötä, keräten 20 pistettä. Tä-
mä oikeutti todella tasaisessa sar-
jassa 3. sijan. 

Kausi alkoi hienosti 4-3 koti-
voitolla Komusta. Tämän jälkeen 
pelattiin ”paikallisottelu” Tepaa, 
eli Teuvan Palloa vastaan kotona. 
Ottelun lopputulos ei kuitenkaan 
ollut Päntäneen kannalta suotuisa 
tuloksen ollessa vieraille 1-3, kun 
päätösvihellys kuului. Tämän jäl-
keen tuli voitto Tetestä, tasapeli 
Töjbysta, voitto Suvilahden Sisus-
ta, häviö IK:lle ja voitot Sepsistä 
sekä Nupasta, tasapeli Sisua vas-
taan ja voitto ABC:stä. Viimeinen 
ottelu SIF 2 vastaan pelattiin vie-
raissa Vaasassa. Kyseessä oli tais-
telu sarjan voitosta. Valitettavas-
ti Päntäne joutui taipumaan tässä 

ottelussa paremmalle joukkueel-
le lukemin 5-1. SIF voitti sarjan 
ja kuten jo mainittu, Päntäneen 
sijoitus oli 3.

Päntäne onnistui tälläkin kau-
della kasaamaan loistavan jouk-
kueen. Erityisesti viimeiseen asti 
maalipörssin voitosta taistellut Jo-
ni Rintatalo oli todella tärkeä pa-
lanen joukkueen sijoittuessa sar-
jan kärkipäähän. Joni oli lopulta 
maalitilastossa jaetulla 1. sijalla 
yhdessä Ilmajoen Petri Haapa-
rannan kanssa. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, 
että vaikkei voittoa sarjasta tullut-
kaan, pelasi Päntäne hienon kau-
den ja siihen voi olla tyytyväinen. 

FC Päntäne haluaa antaa 
isot kiitokset yleisölle, sponso-
reille ja kökkäporukalle, näh-
dään taas ensi kaudella. 

KIITOS.

Joukkueen jäseniä kauden päätösgaalassa viime syksynä. (kuva: Erja Pekkala)

FC Päntäneen miesten vitossarjan joukkue kaudella 2020 Päntäneen peltoareenalla kuvattuna.

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

20202020
 20212021

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

Tänään, kun olin met-
sässä ja kävelin 
ja pysähdyin.

Tiedän, että metsä-
vanhus kertoi paljon 
minulle, kun sain sitä 

katsella ja  
kuunnella, kun se  

kohisevalla sylillään 
kertoi minulle, että  

pieni lapsonen,  
pidän sinusta paljon.

Minäkin, metsäpuut  
ja tuuli, rakastan 

sinua.

Teillä on aina uutta 
kerrottavaa 

pienelle pojalle.

Toivo Hautaviita

BASE SOLUTIONS

VERKKOSIVUJEN JA KAUPPOJEN 
SUUNNITTELU, TOTEUTUS SEKÄ 

YLLÄPITO- JA HOSTINGPALVELUT.
DOMAINVARAUKSET 

BASE SOLUTIONS OY
TEKNOLOGIAPUISTO 1, 61800 KAUHAJOKI
050 5122 569
www.basesolutions.fi
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Vuonna 2020 Päntäneen  
koulun kevätlukukausi alkoi rau-
hallisissa merkeissä. Maaliskuussa 
kuitenkin korona saavutti Suomen 
ja koulut siirtyivät etäopetukseen 
koko maassa. Koulunjohtajam-
me Anne jäi äitiyslomalle sama-
na päivänä kun koulut siirtyivät 
etäopetukseen. Sari on hoitanut 
koulunjohtajan pestiä ansiokkaas-
ti Annen kotoilun ajan. Meidän 
koulullamme osattiin ennakoida 
tuleva etäopetusjakso ja onnis-
tuimme saavuttamaan hyvän ti-
lanteen oppilaiden evästyksessä 
tulevaan etäopetukseen. Kaikilla 
oppilaillamme oli mahdollisuus 
saada koululta lainaan oppimi-
sen tueksi kannettava tietokone. 
Kaikilla 1.-2.luokkalaisilla oli jo 
syyslukukaudesta 2019 käyttöön-
otetut henkilökohtaiset tablet-lait-
teet. Etäopetus sujui koulussam-
me hyvin. Kaikkiin oppilaisiin ja 
perheisiin saatiin yhteys. Erityi-
set kiitoksemme lähtevät Päntä-
neen koulun oppilaiden huolta-
jille, jotka tekivät erinomaista 
työtä oppimisen ja koulunkäyn-
nin tukemisessa tänä poikkeusai-
kana - kaikilla oli yhteinen tahto 
lasten parhaaksi. Toukokuun lä-
hiopetusjakso ennen kesälomaa 
tuli tarpeeseen - oli tärkeää näh-
dä kavereita ja vaihtaa kokemuk-
sia kuluneesta keväästä. 

Syyslukukausi alkoi mukavas-
ti suuremmalla oppilasmäärällä. 
Meillä on nyt oppilaita 81. Myös 
koulun henkilökunnan määrä nou-
si. Saimme lisää koulunkäynni-

Päntäneen koulun kuulumisia
nohjaajia tukemaan lasten koulun-
käyntiä. Koulunkäynninohjaajia 
koulussamme on nyt neljä. 

Koulumme opettajina toimivat: 
Eskari Kirsti Kaartinen
1.-2.lk Sari Granlund
3.-4.lk Juha Heiniluoma
5.-6.lk Miska Granlund

Syyslukukausi alkoi normaa-
listi lähiopetuksella. Koulumme 
opetusryhmät toimivat tällä hetkel-
lä omina ryhminään ja yhteistyö 
on vähäistä johtuen vallitsevasta 
tilanteesta yhteiskunnassamme. 
Koulun juhlat, jouluruokailu ja 
yhteiset kokoontumiset on siirret-
ty hamaan tulevaisuuteen. Myös 
vanhempaintapaamiset sujuvat 
nyt syyslukukaudella erityisjär-
jestelyin välttäen lähikontakteja. 

Kesällä 2020 tehtiin mittavaa 
remonttia teknisen työn tiloihin, 
sekä koulun ulkoverhoilua uu-
sittiin Keturinkyläntien puolelta. 
Koulun sisäpohjaan parannettiin 
ilmanvaihtoa. Lokakuussa jou-
duimme sulkemaan koulun van-
hasta osasta opettajanhuoneen 
pois käytöstä. Koulun henkilö-
kunta on oireillut huomattavas-
ti työskenneltyään ja vietettyään 
aikaa tiloissa. Eskarin tilat ovat 
toistaiseksi vielä käytössä. Opet-
tajan huone siirtyi yhteen luok-
katilaan. Opettajanhuoneen siir-
toon päädyttiin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vastuu-
henkilöiden kanssa yhteistuumin 
ja ratkaisu on todettu hyväksi -  

Oma Säästöpankki,
Puistotie 70, 61800 Kauhajoki. omasp.fi

Myös kassapalvelut ma-pe 9:30-16:30

Kauhajoki puh. 020 166 6200 
www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki

Pankkitapaaminen  
onnistuu myös etänä.

Varaa aika  
POP Verkkohetkeen!

sairauspoissaolot ovat vähenty-
neet merkittävästi. Kaikissa työs-
kentelytiloissa ei ole ilmanpuh-
distuslaitetta, jonka on huomattu 
parantavan huomattavasti sisäil-
man laatua. Uusia suunnitelmia 
koulun sisäilman parantamiseksi 
ei tällä hetkellä kaupungilla ole. 
Tilanne on haastava ja surulli-
nen sen suhteen, että loistavis-
ta työskentelytiloista on joudut-
tu luopumaan ja tarve tiloille on 
huutava: oppilasmäärämme on 
odotettu nousevan myös alkava-
na syksynä 2021.  

Koulullamme on painotettu 
viime ja tänä lukuvuonna posi-
tiivisen pedagogiikan merkitystä, 
sekä kohtaamista. Koko koulun 
väellä, niin aikuisilla kuin lapsilla, 
tulee olla aikaa toisilleen ja huo-
mata arjen hyvät asiat. Kaveritai-
dot kulkevat positiivisen pedago-
giikan rinnalla. Meillä on kerran 
kuukaudessa ystäväpäivä, jossa 
oppilaat saavat tuoda esille omia 
vahvuuksiaan haluamillaan tavoin 
esitysten ja näytösten muodossa. 

Päntäneen koululla on ollut 
rankka vuosi, mutta henkemme 
on paras mahdollinen. Vahvuu-
temme on avoimuus ja voimana 
toivo toisiamme tukien. 

Anne Hautala
Koulunjohtaja  
(virkavapaalla 31.12.2020 
saakka, sij. Sari Granlund)
 
Päntäneen koulu

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

PELTITYÖTPELTITYÖT
Ikkunapellit, piipunpellit, 

ym. rakennuspellit
Tmi Marko Pakkanen

Uunontie 10, 61980 PÄNTÄNE 
Puh. 040 576 3090
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Vaikka koronaepidemia pe-
ruutti kesän juhlat ja nyt vielä 
syksynkin tapahtumat, niin on-
neksi kesäaikana pystyttiin jär-
jestämään toimintaa lähes nor-
maaliin tapaan. 

Meillä oli kesä-heinäkuun 
ajan kioski tutulla paikallaan Ta-
pion Kaupan pihassa.  Kesäkios-
kia pyöritti tänä kesänä päntän-
eläinen nuori 4H-yrittäjä, Minja 
Pääkkönen. 

Päntäneen Nuorisoseuran ki-
oski palveli myös kotiotteluissa 
jalkapallonkentän laidalla tuttuun 
tapaan. Kevään eristäytymisen ja 
epävarmuuden jälkeen ulkoilma-
tapahtumat keräsivät hyvin katso-
jia seuraamaan ja kannustamaan 
kotijoukkuetta. 

FC Päntäne osallistui keväällä 
Suomen jalkapalloliiton Perhefu-
tis-hankkeeseen ja siihen perus-
tuen järjesti kesällä 3-6 –vuotiaille 
lapsille suunnatun jalkapallokou-
lun. Perhefutis on lapsen ja van-

hemman mukava yhteinen harras-
tus ilman suorituspaineita, palloa 
unohtamatta. Ohjauksesta vasta-
sivat palloliiton kouluttamat val-
mentajat.

Heinäkuussa olimme Päntä-
neen Lionsien mukana järjestä-
mässä Päntälä 2020-tapahtumaa. 
Mahtava viikonloppu hienossa 
säässä kruunattiin meidän osalta 
lauantain ilta-ohjelmaan Päntä-
neen Nuorisoseurantalolla.

Kesän kuntokampanja jär-
jestettiin yhteistyössä Päntäneen 
Lionsien ja Metsästysseuran kans-
sa. Merkintöjä kuntolaatikois-
sa oli yhteensä 1011 kpl, joista 
Päntäneen Nuorisoseuralla 664, 
Hiukkajärvellä 60 ja Kaarlelan-
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TAKSI
Tuija ja Pauli Mäensivu

Päntäne
Puh. 0400 369 800

TAKSI
Jari Ahtiainen

K O K O N K Y L Ä

Puh: 0400 266 215

Terveiset nuorisoseuralta!

- Suolahuone
- Hierontapalvelut
- Kuntosali / opastus
- Jalkahoidot

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

- Roskakatokset
- Ruukut ja amppelit
- Polkupyörävuokraus
- Asuntoautovuokraus

KAUHAJOEN 
KULJETUS OY

     - Eri murskelajikkeet
     - Sorat ja hiekat
     

     Puh. 06-247 1500
        040 8294 881

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

Ruokapalvelu
Johanna

Laaksonen
palveleva lounasruokala 

teknologiakeskus Logistiassa

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

                puh. 040 5085272 
              www.ruokapalvelu.fi 

Ylämaankarjan lihaa suoraan tilalta
Tilamyymälä avoinna sopimuksen mukaan: 
Keturinkyläntie 431, 61980 Päntäne

Tuotteet nähtävissä osoitteessa: 
www.luomanvarsi.fi
www.facebook.com/luomanvarrenhigland

Mikko 0400 456 532
Marjo 0400 533 921
Lasse 040 766 5051
luomanvarsi@gmail.com

Osta klapisi Puuvarikko Oy:ltä
käyntios. Varikkotie 1

61800 Kauhajoki
sähköposti: myynti@puuvarikko.fi

puhelin: 040-835 2005

puistossa 287. Kampanjaan osal-
listuneiden kesken arvottiin pol-
kupyörä syksyn ensimmäisessä 
ja nähtävästi viimeisessä kyläil-
lassa. Polkupyörän voitti Timo 
Yli-Kyyny Päntäneeltä.

Vaikka loppusyksyn osalta 
suunnitelmat ja tapahtumat ovat 
jäissä, toivotaan poikkeukselli-
sen leudon syksyn jälkeen pure-
via pakkasia, niin saadaan edes 
kaukalolla rata jäädytettyä. Meil-
lä on kaukalolla kadehdittavan 
hyvät puitteet ja jäänhoito erin-
omaista, joten jos kelit vain sal-
livat, niin ei muuta kuin luistimet 
jalkaan ja jäälle!

Terveisin, Niina Viitamäki

Timo Yli-Kyyny Päntäneeltä 
voitti polkupyörän.



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

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

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.

HIERONTA-

TUOTTEET

OSTO- JA MYYNTILIIKE

TOIVO LYYSKI

ETELÄINENYHDYSTIE 1

61800 KAUHAJOKI

p. 0400 361 457

www.facebook.com/Minicentti

Linjaliikenne ja tilausajot
Autoja joka lähtöön

Pyydä tarjousta.
Puh 06 2669102
urpolan.liikenne@pp.inet.fi
www.urpolanliikenne.fi
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010 239 6600

KROUVI

H O T E L L I  K A U H A J O E N

R U O K A -  J A  V I I H D E R AV I N T O L A

Ravintolamme monipuoliselta listalta löydät
suosikkiannoksia porsaanleikkeistä pippuripihviin.

Ravintolan erikoisuutena on muurattu kiviuuni,
missä valmistuvat suussa sulavat Krouvin pitsat.

Tervetuloa viihtymään!

Olemme avoinna: Ma-To 9.00 - 23.00
Pe-La 9.00 - 24.00 ja Su 9.00 - 22.00

Topeeka 30, 61800 Kauhajoki, Puhelin: 06 2311 644

- Antenniasennukset
- Canal Digital myynti & asennus

- Valtuutettu Digita Pro ja 
DNA VHF PRO asennusliike

Samsung ja Finlux tv-takuuhuolto

www.tv-antennihuoltokuutti.com

KAUHAJOKI
Puh. (06) 2315 088

Kiitos lukijoille, jutun
tekijöille ja mainostajille,
sekä rauhallista joulun
aikaa kaikille lukijoille!

Lehtitoimikunta:
Esa Ylikoski (pj)

Sauli Latva-Käyrä
Kari Hakamaa
Mika Ahonen

Kaikki koskaan 
ilmestyneet

Päntäneen Sanomat
löytyvät osoitteesta:

www.lc-pantane.com

Paino: iPrint, Seinäjoki

Nautinnollisia 
lukuhetkiä!


